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Inleiding 

Inleiding  

Het schoolplan van PCBO It Foarhûs is een beleidsdocument voor een periode van vier jaar.  
Dit schoolplan betreft de periode van 2020-2024. In dit schoolplan zijn de strategische visie en de 
beleidskeuzes op hoofdlijnen vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met 
betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd en omvat in elk 
geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking 
en verbetering van het onderwijs.  
Dit schoolplan is opgesteld binnen de gestelde kaders van het strategisch beleidsplan van Adenium. 
Dit schoolplan is niet statisch en wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Het schoolplan biedt 
inzicht in de instrumenten die de school hanteert voor de bewaking en verbetering van de eigen 
kwaliteit. Het schoolplan is opgebouwd volgens de nieuwe kwaliteitskaders vanuit de inspectie 
(2017). De hoofdstukken corresponderen grotendeels met de kwaliteitsgebieden en bevatten zowel 
informatie over de wettelijke eisen die aan het onderwijs gesteld worden als over de eigen ambities 
van de organisatie en de school op de verschillende terreinen. 
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1. Beginsituatie: De school en haar context 

1.1. Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt de contextanalyse van de school beschreven, waarbij we aanvullend 
inzoomen op de leerlingenpopulatie, de leerresultaten en de ontwikkeling van de 
leerlingenaantallen. Daarnaast zijn er nog een aantal zelfanalyse-instrumenten gehanteerd. Vanuit 
deze analyses hebben we conclusies geformuleerd die leiden tot consequenties voor de 
schoolontwikkeling. Deze consequenties/beleidsvoornemens worden meegenomen in de 
beschrijvingen bij de standaarden en de bijpassende doelstellingen (hoofdstuk 2 t/m 5). Tevens 
beschrijven we in dit schoolplan ons huidige schoolprofiel en reflecteren we hierop. 

 

1.2. Context van de school 

 De context van de school (peildatum 01-02-2020): 
 
PCBO It Foarhûs is een christelijke basisschool in de Drachtster woonwijk De Trisken die is ontstaan in 
de jaren ’80. It Foarhûs staat naast de openbare basisschool ’t Tweespan. Met 145 leerlingen is het 
Foarhûs de grootste van de twee. ‘t Tweespan telt rond de 90 leerlingen. 
De wijk telt ongeveer 3200 inwoners. De laatste jaren is er sprake van een gestage daling van het 
aantal inwoners met ongeveer 5% per jaar. De wijk bestaat uit 60% koopwoningen en 40% 
huurwoningen. Toch telt de wijk maar liefst 244 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar (peildatum 31-12-
2019) en dit zou kunnen duiden op een stijging van het leerlingenaantal de komende jaren. 
17% van de inwoners heeft een allochtone achtergrond 
Opvallend is dat 50% van de bevolking als ongehuwd te boek staat.  
 
It Foarhûs telt 97 gezinnen. Ruim 65% van de leerlingen komt uit de Trisken zelf. Daarnaast is de 
nabijgelegen wijk het Himsterhout verantwoordelijk voor 25%. De overige leerlingen komen uit de 
andere wijken en zelfs uit omliggende dorpen.  
 
Hieronder het overzicht van de verdeling: 
 
Voedingsgebied 

 Voedingsgebied  2020 

 De Trisken  66% 

 Het Himsterhout  24% 

 Drachtstervaart  3% 

 Overige (De Drait, De Morra, De Wilgen)  7% 

Totaal  100% 

 
Voorzieningen 
Het voorzieningenniveau is niet erg hoog in de wijk. Naast de kapsalon en het cafetaria heeft de wijk 
een wijkcentrum van waaruit diverse activiteiten voor de wijk worden georganiseerd. 
 
Peuterspelen 
In het wijkcentrum organiseert OINK het peuterspelen voor kinderen van 2-4 jaar. Momenteel gaan 
er 27 leerlingen naar het Peuterspelen. 
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Niet alle leerlingen bezoeken een voorschool. Van de kinderen die nu in groep 1-3 zitten, hebben 26 
leerlingen Het Peuterkonijn of een andere peuterspeelzaal bezocht. Dit is maar liefst 68%.  
De leidsters weten te melden dat ongeveer 45% van de huidige kinderen vermoedelijk naar onze 
school zal gaan. 19% naar Het Tweespan, 36% van de kinderen is nog onduidelijk.  
Het Peuterkonijn is een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-locatie waar gewerkt wordt met 
Piramide. Van de 26 leerlingen die het Peuterkonijn of een andere peuterspeelzaal hebben bezocht, 
zijn 7 leerlingen met een VVE-indicatie ingestroomd. 6 van deze leerlingen zitten nu in groep 1.  
Van de huidige groep peuters hebben 11 kinderen een VVE-indicatie. Gezien het Peuterkonijn 
onlangs is gedaald van 5 naar 3 groepen, is dit aantal in verhouding tot voorgaande jaren wel 
aanzienlijk hoger. Wat de leidsters ook als opvallend benoemen in de Trisken, is dat er een grote 
groep ouders hun kinderen met 3,5 jaar nog aanmelden om hun kind een half jaar te laten peuteren.  
Er is sprake van een warme overdracht met onze leerkrachten van groep 1-2. De adviezen die 
gegeven worden voor de leerlingen met een VVE-indicatie zitten voornamelijk op woordenschat en 
spraak-/taalontwikkeling. Alles wat gesignaleerd wordt, wordt overgedragen.  
Op onze school wordt Piramide niet meer ingezet. In het te vormen Integraal Kind Centrum (IKC) 
willen we invulling geven aan doorlopende leerlijnen van voorschoolse educatie naar de basisschool.  
 
Voor-en naschoolse opvang 
Er wordt voor de ouders ook voor- en naschoolse opvang georganiseerd. Dit wordt verzorgd door 
Vandaag. De midden/bovenbouwleerlingen gaan naar ’t Tweespan en de onderbouwleerlingen zijn 
gehuisvest in een noodlokaal bij onze school.  
17 van de 23 gezinnen van de midden-/bovenbouwgroep, die opvang afnemen, zijn gezinnen van It 
Foarhûs. Door de leidsters wordt er groei opgemerkt, zowel op de onderbouw- als de 
midden/bovenbouwgroep. In totaal bestaat de bovenbouwgroep uit 27 kinderen, waarvan er 20 
kinderen van It Foarhûs komen.  
10 gezinnen van de onderbouwgroep, die opvang afnemen, zijn gezinnen van It Foarhûs. Dit zijn 16 
kinderen in totaal.  
 
Verdeeld over de groepen ziet het er dan als volgt uit: 
- groep 1: 4 
- groep 2: 2 
- groep 3: 9 
- groep 4: 3 
- groep 5: 6 
- groep 6: 6 
- groep 7: 6 
- groep 8: 0 
 
Verdere relevante organisaties  
It Foarhûs is een school die midden in de samenleving staat. Naast contacten met voor- en 
naschoolse voorzieningen onderhouden we nauw contact met de scholen voor voortgezet onderwijs 
in de regio. Dit ook met het oog op de overgang naar het VO voor de leerlingen met een buitenlandse 
afkomst . 
De bibliotheek is voor de kinderen van It Foarhûs niet in de buurt. We doen daarom mee met het 
project De Bibliotheek op school. Kinderen kunnen op school kiezen uit een eigentijds en gevarieerd 
aanbod. 
Naast bovengenoemde samenwerking, werken we ook samen met Sportbedrijf Smallingerland. Aan 
beide scholen is een buurtsportcoach gekoppeld. Hij verzorgt het na schools aanbod in de wijk en 
ondersteunt bij de gymlessen. 
 
 
In de komende planperiode vormt onze school met ’t Tweespan, Oink en Vandaag een IKC. De 



`t Foarhûs Schoolplan 2020 - 2024 8 

mogelijkheid bestaat dit, in overleg met de gemeente, verder uit te breiden tot een MFC. Dit met het 
doel om de wijk wat aantrekkelijker te maken voor een ieder.  
 

1.3. Leerlingenpopulatie 

 De leerlingenpopulatie van de school (peildatum 01-02-2020) 
 
Over gezinnen  
8 van de 97 gezinnen hebben een migratieachtergrond (12%) 
89% van de gezinnen heeft 1 of 2 kinderen op school 11% heeft 3 kinderen of meer. 
12 van de 97 gezinnen (8%) zijn gebroken gezinnen. Daarnaast zijn er ook nog enkele samengestelde 
gezinnen. 
 
Over ouders 
Het opleidingsniveau van de ouders is heel divers. Hoewel diverse ouders opleidingen hebben 
genoten op HBO-niveau zijn er ook ouders met alleen basisonderwijs. De leerlingenadministratie 
levert niet langer gegevens hieromtrent. Het opleidingsniveau van de ouders vormde de basis voor 
het leerlinggewicht van de school. It Foarhûs heeft 8% gewichtenleerlingen. 
 
Ook de gewichtenregeling komt te vervallen.De schoolweging komt hiervoor in de plaats. Dit is een 
cijfer van het CBS waarin een vijftal variabelen worden meegenomen met betrekking tot ouders:  
 
* Het opleidingsniveau van ouders 
* Het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders 
* Het land van herkomst 
* De verblijfsduur in Nederland 
* Het aantal ouders in de schuldsanering.  
 
Voor It Foarhûs levert dit op een schaal van 20-40 een cijfer op van 28,2 gemeten over de periode 
2016-2019. De schoolweging is bepalend voor de signaleringswaarden voor de eindopbrengsten. 
Onze school heeft dus een schoolweging onder het landelijk gemiddeld en dat is toch opvallend te 
noemen. ’t Tweespan heeft met minder gewichtenleerlingen een fors hogere schoolweging. 
We kunnen daarom concluderen dat onze scholen toch een heel verschillende populatie hebben. 
 
De betrokkenheid van de ouders heeft lange tijd op een laag pitje gestaan, maar dat trekt de laatste 
tijd weer aan. De oudergeledingen (schoolcommissie en medezeggenschapraad) zijn weer goed 
bezet. We merken wel dat het steeds vaker dezelfde ouders zijn die assisteren en dat vertekent in 
totaliteit de participatie. De betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen is 
over het algemeen goed te noemen. Tijdens de bijeenkomsten waarop de vorderingen van de 
leerlingen met de ouders worden besproken zien we bijna 100% opkomst. We merken dat de ouders 
geïnteresseerd zijn in wat hun kinderen op school leren, maar ook dat ouders vaak weinig weet 
hebben van het schoolbeleid. 
 
Over leerlingen 
Op school zijn de jongens in de meerderheid: 55% tegenover 45% meisjes.  
De voertaal op school is Nederlands. De meeste leerlingen hebben Nederlands als hun moedertaal: 

 
 
 Moedertaal 

% 

 Nederlandstalig 63 
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 Friestalig 26 

 Anderstalig 11 

  

Totaal 100 

 

11% van het totaal betekent dat 15 leerlingen een vreemde taal als moedertaal hebben. 
 4 leerlingen hebben eerst een periode op de NT2-school De Vlinderboom gezeten en maar liefst 11 
leerlingen zijn op It Foarhûs gestart. Gemiddeld zitten er in alle groepen 2 leerlingen. Voor deze 
leerlingen is niet een specifiek aanbod of een specifieke aanpak.  
De leerlingen van It Foarhûs hebben diverse nationaliteiten. 
Behalve de Nederlandse nationaliteit zijn er op school ook leerlingen afkomstig uit Frankrijk, Eritrea, 
Irak, Puerto Rico, Litouwen, Congo, Uganda en Peru. 
 
We hebben een relatief kleine groep 2 en groep 3, verder zijn de leerlingen redelijk evenwichtig over 
de groepen verdeeld.  
In de laatste kolom zijn de leerlingen vermeld met een diagnose. 
8 leerlingen profiteren onvoldoende van het onderwijsproces en werken daarom op een eigen 
leerlijn. Dit is beschreven in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), bij 4 leerlingen komt het OPP 
voort uit een afgenomen onderzoek. De leerlingen met een OPP worden in de laatste kolom ook 
vermeld. 

 Groep Aantal leerlingen Diagnose/bijzonderheden 

 1  24  

 2  6  

 3  14 1x Auditieve beperking 

 4  20 1x ADHD 

 5  26 

1x ASS 
1x Dyslexie  
1x Hechtingsproblematiek 
3x ADHD 

 6  19 

1x Dyslexie 
2x ADHD 
2x OPP (1 met onderzoek) 

 

 7  21 

2x ASS 
1x Dyslexie 
1x Hoogbegaafdheid 
2x ADHD 
1x Faalangst 
4x OPP (2 met onderzoek) 

 

 8  15 

1x ASS 
1x Hoogbegaafdheid 
1x ADHD 
2x OPP (1 met onderzoek) 
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 Totaal 01-02-2020  145 28 

 
Bij 21 van onze leerlingen zijn externe instanties betrokken, deze betrokkenheid vindt plaats op 
school, thuis of allebei. 
 
In het onderstaand overzicht wordt duidelijk hoe de afgelopen 4 schooljaren de instroom en 
doorstroom is geweest. Hierin valt op dat 14 keer een leerling uitstroomde naar een andere 
basisschool. De redenen van deze uitstroom variëren van verhuizingen tot uithuisplaatsingen. In 
schooljaar 2018/2019 zijn er veel leerlingen vanuit groep 1 uitgestroomd naar een andere 
basisschool, dit gezien de grote kleutergroep van dat moment (38 kinderen). Maar liefst 21 leerlingen 
stroomden in vanuit een andere basisschool. Dit met de reden van verhuizing, maar ook zijn dit de 
NT-2 leerlingen vanuit de Vlinderboom. 8 keer doubleerde een leerling uit de groepen 3-8, alleen in 
groep 3-4.  
Wat opvalt is dat er relatief veel kinderen in groep 1 of 2 een verlenging van de kleuterperiode 
krijgen.  

 Onderwerp 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Aantal leerlingen in de periode 2015-2019 dat voor de tweede keer in 
het leerjaar zit (gr. 2 t/m 8) 

 
11 5 4 4 0 0 0 0 

 Aantal leerlingen in de periode 2015-2019 dat is uitgestroomd naar 
een andere basisschool 

 6 1 0 2 3 1 1 0 

 Aantal leerlingen in de periode 2015-2019 dat is ingestroomd van een 
andere basisschool 

 0 7 3 4 3 4 0 0 

 Aantal leerlingen in de periode 2015-2019 dat is uitgestroomd naar 
het SBO  0 0 0 2 1 0 0 0 

 Aantal leerlingen in de periode 2015-2019 dat is uitgestroomd naar 
het SO  1 0 1 0 0 0 0 0 

 

 

 

1.4. Leerresultaten  

Evaluatie tussenresultaten  
Op It Foarhûs zijn doelen voor opbrengsten geformuleerd. Dit zijn doelen op schoolniveau, deze 
worden uitgedrukt in percentages A-, B- of C- niveau. Deze zijn gebaseerd op de toetsresultaten die 
leerlingen behalen op de toetsen uit het leerlingvolgsysteem van Cito. 
 
De schooldoelstellingen zijn de afgelopen jaren niet bijgesteld.  
 
Voorbereidend reken- & taalonderwijs 
Aan het eind van groep 2 kent 80% van alle leerlingen >15 letters (PLD) 
Aan het eind van groep 2 scoort 80% van alle leerlingen een voldoende op de toets beginnende 
geletterdheid (PLD).  
Aan het eind van groep 2 scoort 80% van alle leerlingen op het eigen LVS van 't Foarhûs 
 
Technisch lezen 
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Aan het eind van groep 3 leest 80% van de leerlingen op een niveau van AVI E3 (Midden = M3) 
Aan het eind van groep 3 scoort 80% een een A,B of C-score op Cito DMT (50% heeft A of B) 
Aan het eind van groep 4 leest 85% van de leerlingen op een niveau van AVI E4 (Midden = M4) 
Aan het eind van groep 5 leest 85% van de leerlingen op een niveau van AVI E5 (Midden = M5) 
Aan het eind van groep 6 leest 85% van de leerlingen op een niveau van AVI E6 (Midden = M6) 
Aan het eind van groep 7 leest 85% van de leerlingen op een niveau van AVI E7 (Midden = M7) 
Aan het eind van groep 8 leest 85% van de leerlingen op een niveau van AVI plus 
 
Begrijpend lezen 
Aan het eind van groep 4 scoort 80% een A,B of C-score op Cito begrijpend lezen (60% heeft A of B) 
Aan het eind van groep 5 scoort 80% een A,B of C-score op Cito begrijpend lezen (60% heeft A of B) 
Aan het eind van groep 6 scoort 80% een A,B of C-score op Cito begrijpend lezen (60% heeft A of B) 
Aan het eind van groep 7 scoort 80% een A,B of C-score op Cito begrijpend lezen (60 % heeft A of B) 
In groep 8 scoort 80% een A,B of C-score op Cito begrijpend lezen (60% heeft A of B) 
 
Spelling 
Aan het eind van groep 3 scoort 80% een A, B of C-score op Cito Spelling (55%heeft A of B) 
Aan het eind van groep 4 scoort 80% een A, B of C-score op Cito Spelling (55%heeft A of B) 
Aan het eind van groep 5 scoort 80% een A, B of C-score op Cito Spelling (55%heeft A of B) 
Aan het eind van groep 6 scoort 80% een A, B of C-score op Cito Spelling (55%heeft A of B) 
Aan het eind van groep 7 scoort 80% een A, B of C-score op Cito Spelling (55%heeft A of B) 
Aan het eind van groep 8 scoort 80% een A, B of C-score op Cito Spelling (55%heeft A of B) 
 
Rekenen en Wiskunde 
Aan het eind van groep 3 scoort 80% een A, B of C-score op Cito Rekenen-wiskunde (60% heeft A of 
B) 
Aan het eind van groep 4 scoort 80% een A, B of C-score op Cito Rekenen-wiskunde (60% heeft A of 
B) 
Aan het eind van groep 5 scoort 80% een A, B of C-score op Cito Rekenen-wiskunde (60% heeft A of 
B) 
Aan het eind van groep 6 scoort 80% een A, B of C-score op Cito Rekenen-wiskunde (60% heeft A of 
B) 
Aan het eind van groep 7 scoort 80% een A, B of C-score op Cito Rekenen-wiskunde (60% heeft A of 
B) 
Aan het eind van groep 8 scoort 80% een A, B of C-score op Cito Rekenen-wiskunde (60% heeft A of 
B) 
 
 
Vorderingen sociale emotionele ontwikkeling  
Voor onze sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van Kanjertraining en het daarbij 
behorende observatiesysteem KanVAS. De leerkrachten en leerlingen vullen hierbij jaarlijks 
vragenlijsten in en aan de hand hiervan proberen wij meer inzicht te krijgen op dit gebied. 
Als we kijken naar de gemiddelden van onze school, dan scoren we mooi in het groen. Er is op zich 
weinig reden voor zorg. Binnen elke groep zijn wel kinderen die op bepaalde gebieden opvallen. Het 
onderdeel onrustig verstorend is dan hetgeen het meest opvalt. Leerkrachten scoren dit vaker dan 
de leerling zelf. Behulpzaamheid wordt ook veel gescoord. Hierin zijn het juist meer de leerlingen die 
dit voor zichzelf scoren. 
Ook vallen er groepen op in de school wat betreft de gemiddelde scores. Hier is door de 
groepsleerkrachten op ingestoken. Om vervolgens een goed beeld te krijgen hoe de groepsdynamiek 
er voor staat wordt er ook een sociogram afgenomen. Daarnaast worden de vragenlijsten nogmaals 
gedaan. De exacte aanpak van de groepsleerkrachten is onbekend.  
Schoolbreed is er extra aandacht voor het welbevinden van kinderen. Kanjertraining krijgt weer een 



`t Foarhûs Schoolplan 2020 - 2024 12 

prominente plek in het onderwijs en in de school. Zo is er sinds kort een kanjermuur in de 
gemeenschappelijke ruimte. Hierop kan elke groep laten zien waarmee ze in de groep bezig zijn. Er 
zijn verschillende ouder kanjerlessen georganiseerd door het jaar heen. Hier kunnen ouders zich voor 
opgeven. 
De doelen sociale vaardigheid staan niet beschreven in het zorgplan. 
 
Evaluatie eindresultaten  
 
De resultaten op de eindtoets laten zien dat het ons de laatste 3 jaar is gelukt voldoende 
eindopbrengsten te halen. In 2016-2017 een score van 82,4 in 2017-2018 een score van 83,9 en in 
2018-2019 een score van 81,0.  
97,8% van alle leerlingen behaalden in 2017, 2018 en 2019 zowel bij lezen, taalverzorging en spelling 
het niveau 1F.  
62,2% van alle leerlingen behalen daarnaast ook de streefniveaus 2F en 1S ( lezen 81,3%, 
taalverzorging 62,7% en rekenen/wiskunde 42,7%). 
Er zijn hele grote verschillen. 
Voor taal en lezen zijn de resultaten bovengemiddeld. Bovengemiddeld is de score op 2F bij lezen 
De resultaten bij rekenen en wiskunde blijven hierin overduidelijk achter, het totaal 1F en 2F/1S 
liggen over 3 jaar net boven het landelijk gemiddelde. Bij rekenen/wiskunde 1S scoort It Foarhûs, 
gemeten over de laatste drie jaar (net) onder de signaleringswaarde. 
De resultaten geven reden tot zorg. 
Onze analyse is dat het op het gebied van het didactisch handelen beter kan. Dagelijks beginnen met 
automatiseren, een doorgaande lijn realiseren in het aanbieden van strategieën en het afstemmen 
op onderwijsbehoeften zijn belangrijke verbeterpunten.  
In het nieuwe onderwijsresultatenmodel spelen de referentieniveaus een belangrijke rol. Om meer 
grip te krijgen op de resultaten is het nodig dat leerkrachten meer zicht krijgen op de inhoud van het 
referentiekader. Het is nodig dat we afspraken maken hoe we werken aan de referentieniveaus 2F en 
1S. Het stellen van doelen hieromtrent in de midden- en bovenbouw is van groot belang, te beginnen 
voor het rekenonderwijs. 
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De resultaatanalyse gericht op de doelen voor opbrengsten febr. 2020, laat zien hoe de resultaten op 
de methode-onafhankelijke toetsen van het afgelopen halfjaar zijn ten opzichte van de 
schooldoelstellingen die gesteld zijn.  
 
Rekenen: 
Groepen 3, 4, 5 en 7 liggen niet op koers voor het behalen van de schooldoelstellingen.  
Groep 6 ligt wel op koers voor het behalen van de schooldoelstellingen.  
Groep 8 heeft de schooldoelstellingen niet behaald, scheelt voor beide doelen 7%. 
 
Spelling: 
De groepen 3 t/m 7 liggen niet op koers voor het behalen van de schooldoelstellingen. Groep 8 heeft 
de schooldoelstellingen wel behaald.  
 
Technisch lezen: 
De groepen 3,4,5 & 7liggen niet op koers voor het behalen van de schooldoelstellingen.  
Groep 6 ligt wel op koers voor het behalen van de schooldoelstellingen. Groep 8 heeft de 
schooldoelstellingen wel behaald.  
Als we dit bekijken ten opzichte van vorig schooljaar, zien we dat er sprake is van een daling in de 
resultaten. Echter ook toen werden de schooldoelstellingen niet gehaald.  
Begrijpend lezen: 
De groepen 5 en 7 liggen niet op koers voor het behalen van de schooldoelstellingen.  
Groep 6 ligt wel op koers voor het behalen van de schooldoelstellingen. Groep 8 heeft de 
schooldoelstellingen wel behaald.  
De lijn voor begrijpend luisteren zit voor groep 3 verweven binnen de technisch leesmethode Lijn 3. 
Deze wordt in groep 4 niet verder voortgezet, als voorloper op het begrijpend lezen.  
Onze schoolopbrengsten zijn beneden het landelijk gemiddelde niveau en we hebben veel doelen 
niet behaald. Hierbij vallen de groepen 3, 5 en 7 vooral op. Ook valt op dat er geen duidelijke lijn te 
ontdekken valt in dalingen en stijgingen. Er zijn geen duidelijke trends te zien. Hierdoor is het lastig 
om op groepsniveau aanpassingen te doen.We zien bij zwakke leerlingen een enorme groei, maar bij 
sommige sterke leerlingen juist minder of geen groei. Dit is bijzonder, we kunnen hieruit concluderen 
dat er geen sprake van een duidelijke doorgaande lijn is binnen de school. 
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Evaluatie vervolgsucces 
De rapportage van het NRO, inzake het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, schrijft dat 49% van 
de oud-leerlingen na het verlaten van onze school doorstroomt naar HAVO of VWO. 50% stroomt 
door naar het VMBO. Deze percentages zijn gebaseerd op de uitstroomgegevens van 2013-2016.  
8% van onze leerlingen (van 2015-2018) hebben een eindtoetsscore die onder het gegeven 
basisschooladvies ligt, dit is lager dan het landelijk gemiddelde. 61% heeft een eindtoetsscore die 
overeenkomt met het gegeven basisschooladvies, dit is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. 
31% van de leerlingen behaalt een eindtoetsscore die boven het gegeven advies ligt, dit is hoger dan 
het landelijk gemiddelde.  
 
Het NRO schrijft in deze rapportage ook iets over het schoolsucces na drie jaar op het voortgezet 
onderwijs.  
Echter de cijfers die aan deze conclusies ten grondslag liggen hebben voor een groot deel betrekking 
op de uitstroomgegevens van vóór de afgelopen planperiode. Op school zijn geen resultaten bekend 
van de schoolplaatsing en het vervolgsucces van de leerlingen op het voortgezet onderwijs. Het is 
interessant om te onderzoeken hoeveel leerlingen nog in dezelfde stream zitten.  
 
 
De resultaten op de eindtoets van 2018-2019 wijken in hoge mate af van het schooladvies. Het is 
goed om te onderzoeken of dit nu ligt aan te hoge schooladviezen of aan tegenvallende resultaten op 
de eindtoets, bijvoorbeeld door motivatieproblemen van de leerlingen of aan tekortschietend 
onderwijs na het gegeven schooladvies? 
Eén van de beleidsvoornemens is om een duidelijke procedure vast te stellen over hoe we omgaan 



`t Foarhûs Schoolplan 2020 - 2024 33 

met advisering en waar de advisering op gebaseerd wordt. Daarnaast is het van belang hoe we vanaf 
het moment van adviseren, toewerken naar de eindtoets.  
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1.5. Ontwikkeling leerlingaantallen 

Over leerlingenaantallen 
Op 1 januari 2020 heeft It Foarhûs 145 leerlingen.  
Bij de start van de vorige planperiode (schooljaar 2014-2015) waren dit 221 leerlingen. Waarbij er 
nog gewerkt kon worden met 9 groepen. Dit is vanaf 2016-2017 tot 2018-2019 constant 7 groepen 
gebleven. Dit jaar werden er voor het eerst 6 groepen gevormd.  
 
De komende 4 jaar ziet het beeld wat leerlingenaantallen betreft er als volgt uit: 

 Schooljaren  Eigen cijfers  Parnassys Ultimview 

 2020-2021  141  131 

 2021-2022  124  126 

 2022-2023  111  116 

 2023-2024  88  102 

Om 6 groepen te mogen blijven vormen, dient het leerlingenaantal boven de 137 leerlingen te 
blijven. Dit is volgens bovenstaande cijfers vanaf 2021-2022 niet meer het geval. We zullen vanaf dat 
moment terug moeten naar 5 groepen. Wanneer we onder de grens van 112 leerlingen komen, 
zullen we zelfs terug moeten naar 4 groepen.  
 
De huidige verdeling van de leerlingen over de groepen laat zien dat het allemaal evenwichtig is 
verdeeld. We hebben in verhouding een kleine groep 2 en 3 op het moment. Relatief gaan deze 
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planperiode de grootste groepen van school. Dit is voor de leerlingenaantallen op de middellange 
termijn niet gunstig.  
 
De prognoses van de gemeente Smallingerland wat leerlingenaantallen betreft, zijn iets positiever. 
De aankomende vier jaar zijn er gemiddeld 47 vierjarigen per jaar in de wijk. Evenredig verdeeld over 
de beide scholen, betekent dit 23,5 leerling per jaar erbij.  
Gemiddeld gaan er per schooljaar de komende vier jaar 20 leerlingen per jaar van school. Volgens de 
cijfers van de gemeente zouden we dus iets stabieler in leerlingenaantal moeten blijven We zouden 
dan ook mogen verwachten dat we de komende jaren een school met 6 groepen kunnen blijven. 
Eerdergenoemde is tegenstrijdig met het feit dat het aantal inwoners in de wijk over de jaren heen 
daalt. 
Bovenstaande zou kunnen betekenen dat de prognoses van het bestuur aan de voorzichtige kant zijn.  
 
Hoewel in de eigen wijk geen nieuwbouw gepland is, ligt dat anders in omliggende wijken van 
Drachten (Drachtstervaart/ Himsterhout). Het is niet de verwachting dat dit op termijn veel 
leerlingen zal opleveren. 

 

 

1.6. Zelfevaluatie  

Zelfevaluatie 
Ter voorbereiding op het schrijven van het schoolplan heeft de school naast de evaluatie van de 
leerresultaten van januari 2020 (1.4) in de afgelopen periode evaluaties gemaakt. Deze geven input 
voor het beleid voor de komende jaren. Deze zelfevaluatie beslaat de volgende onderdelen: 
 
-Ouderpanel 
-Leerlingenenquête 
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-Veiligheidsmeting leerlingen (Kanvas) 
-Leerkrachtenquête  
-Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek Inspectie - 25-08-2015  
-Auditrapport - 06-11-2017 
-Zelfevaluatie onderzoekskader 2017 onderwijsinspectie (dic./IB/team) (De zelfevaluatie op het 
toezichtkader is niet in dit hoofdstuk opgenomen maar heeft een plek bij de verschillende standaards 
in hoofdstuk 3 t/m 6 gekregen. Het brengt de huidige situatie in beeld.) 
 
Van de genoemde zelfevaluatie-instrumenten worden in dit schoolplan alleen de belangrijkste 
conclusies vermeld als basis voor de keuzes voor de op te stellen consequenties/ 
beleidsvoornemens(H1.7). 
 
Voor de totstandkoming van dit schoolplan zijn als uitgangspunt voor formulering van onze ambities 
ook bepaalde elementen vanuit het strategisch beleidsplan 2020-2024 van Adenium opgenomen. 
 

 

1.7. Conclusies en consequenties 

Conclusies en consequenties vanuit de context (1.2) 
Conclusies: 
We verwachten de komende jaren een stabiel leerlingenaantal. In de voorschoolse periode, benutten 
niet alle ouders ten volle de mogelijkheden voor voorschoolse educatie. Mede hierdoor komt een 
groep leerlingen waaronder ook kinderen met migratieachtergrond met een achterstand in spraak-
taalontwikkeling en woordenschat op school. De doorgaande lijn van de VVE naar PO heeft geen 
structureel karakter.  
Consequenties: 

*Met de VVE-locatie informatie verzorgen voor ouders van driejarigen 

*Visie op leren opstellen voor het IKC 

*Verbeteren van de doorgaande lijn van peuters naar kleuters als opmaat naar een IKC. Speciale 

aandacht hierbij voor spraak-taalontwikkeling, en ontwikkeling woordenschat. 

*Verbeteren van het aanbod voor taalontwikkeling op school en in het bijzonder voor de leerlingen 

met een migratieachtergrond in alle groepen 

*Verbeteren van leerkrachtvaardigheden voor de taalontwikkeling 

 

Conclusies en consequenties vanuit de leerlingenpopulatie (1.3) 

Conclusies: 

It Foarhûs heeft een gemiddelde populatie. Het opleidingsniveau is heel divers. Er stroomden de 

afgelopen planperiode meer leerlingen in van een andere basisschool dan andersom. Een deel van de 

ingestroomde leerlingen komt van de NT-2 school.Andere opvallende details zijn dat bijna 20% van 

de leerlingen een gediagnosticeerd probleem of stoornis heeft. Ook opvallend is het aantal leerlingen 

wat in de afgelopen planperiode een kleuterverlenging kreeg. 

 

Consequenties : 
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*Verbeteren afstemming bij overgang van NT-2 leerlingen naar It Foarhûs 

*Implementeren SOP  

*Vernieuwen beleid kleuterversnelling/verlenging - aansluiten op beleid Adenium (dit is de leidraad) 

*Continueren leesinterventieprogramma Bouw!  

 
 
Conclusies en consequenties vanuit de leerresultaten (1.4) 
Conclusies: 
De tussenresultaten van It Foarhûs (M-toetsen 2020) laten in vergelijking tot de E-toetsing van het 
afgelopen cursusjaar een zorgelijk beeld zien. Vooral in groep 5, 6 en 7 zien we over de hele linie 
tegenvallende resultaten. De schooldoelstellingen dreigen aan het eind van het cursusjaar voor een 
groot deel niet gehaald te worden, groep 6 en groep 8 zijn de groepen die voor een groot deel van de 
vakken wel op koers liggen om de schooldoelstellingen te halen. We zien bij "zwakke" leerlingen een 
bovengemiddelde vaardigheidsgroei, maar bij sommige sterke leerlingen juist minder of helemaal 
geen groei. We kunnen hieruit concluderen dat er geen sprake van een duidelijke doorgaande lijn is 
binnen de school voor de verschillende vakken. Dit heeft voor verschillende vakgebieden, 
verschillende consequenties. De vraag rijst ook of de leerkrachten voldoende toewerken naar de 
schooldoelstellingen, maar ook of de schooldoelstellingen passend zijn bij de populatie.  
De eindresultaten waren de afgelopen 3 jaren voldoende, maar de resultaten voor 
rekenen/wiskunde halen het gemiddelde resultaat naar beneden. Met het oog op de schoolweging 
van 28,2 moet dat beter kunnen. Leerkrachten hebben weinig kennis over de inhoud van het 
referentiekader. Om grip te krijgen op de eindresultaten is het van belang doelen op te stellen 
gericht op de referentieniveaus voor midden-en bovenbouw, ook dienen er afspraken te worden 
gemaakt hoe we hier aan gaan werken.  
Het vervolgsucces van de leerlingen op het voortgezet onderwijs is niet bijgehouden. Het NRO 
genereert wel data maar die zijn gedateerd. De procedure over hoe komen tot een schooladvies en 
hoe er vervolgens tot de eindtoets wordt gewerkt, is niet beschreven.  
Gemiddeld scoren zowel leerlingen als leerkrachten op de veiligheidsmeting van Kanvas voldoende. 
Toch zijn er wel signalen in bepaalde groepen, bepaalde groepen of groepen leerlingen scoren op 
verschillende onderdelen negatief. Er worden weinig concrete acties ondernomen en beschreven, 
zodat de leerlingen zich vervolgens weer veiliger voelen op school.  
Doelen sociale vaardigheid staan niet beschreven in het zorgplan. 
 
 
Consequenties: 
* Heroverweging schooldoelstellingen passend bij de leerlingpopulatie en ontwikkelen op welke 
wijze deze doelen gehaald moeten worden (aanbod, onderwijstijd, didactiek….) 
* Breder onderzoek achterstand rekenen (didactiek en andere achterliggende redenen)  
* Verbeteren rekenonderwijs vanaf groep 1, met speciale aandacht voor het leerkrachthandelen: 
aandacht voor leestrategieën, afstemming 
* Verbeteren rekenonderwijs vanaf groep 1 gericht op de didactiek (automatiseren, stappenplan 
contextsommen, rekengesprekken) 
* Aanstellen en scholen van een rekencoördinator 
* Leerlijn begrijpend luisteren uitzetten (inclusief modelen)  
* Woordenschat onderwijs opnieuw opzetten  
* Onderzoek didactiek technisch lezen (aanbod, inzet werkboeken) 
* Integreren alternatieve groeperingsvormen technisch lezen (duo-lezen, tutorlezen)  
* Meer zicht krijgen op de inhoud van het referentiekader vanaf groep 6 
* Doelen opstellen voor referentieniveaus(2F en 1S) voor midden-en bovenbouw en afspraken 
maken hoe we hier aan werken. 
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* Een duidelijke procedure vaststellen over hoe we komen tot een schooladvies en hoe vervolgens 
wordt gewerkt richting de eindtoets. 
* Afspraken maken over de wijze waarop we leerlingen volgen in het VO 
* Doelen sociale vaardigheid opstellen + afspraken maken hoe we hier aan gaan werken (aandacht 
voor de veiligheid)  
 
Conclusies vanuit de zelfevaluaties (1.6) 
-Ouderpanel 
Communicatie/Informatievoorziening 
Het gebruik van Parro wordt door ouders goed ontvangen. De nieuwsbrieven vanuit de school zijn 
helder en frequent genoeg. Zo vinden ouders directie en leerkrachten toegankelijk. Ouders zouden 
het wel fijn vinden om vaker een overlegmoment te hebben met de leerkrachten over de 
ontwikkeling van de kinderen. De informatie voor verschillende onderwerpen wordt niet altijd tijdig 
aangeleverd.  
Het invoeren van de KOP-gesprekken ervaren de ouders, die hier al mee te maken hebben gehad 
(gr.7), maar ook de ouders die zich hier in verdiept hebben, als zeer positief. Zij vinden het fijn dat de 
leerkracht met het kind praat, in plaats van met hen over het kind.  
Zorg  
Als het gaat om de zorg, missen ouders wel de doorgaande lijn voor de zorg van de kinderen. Dat wil 
zeggen dat ze het gevoel hebben dat de informatie van de één naar de andere groep niet goed wordt 
overgedragen en de leerlingen telkens weer bij nul beginnen.  
Op het gebied van zorg verwachten ouders dat er vaker contact wordt gezocht. Ze willen graag 
samen met de leerkrachten optrekken om het beste voor de kinderen te realiseren.  
Veiligheid 
Ouders ervaren dat hun kinderen zich veilig voelen op school en geven aan dat de Kanjertraining bij 
hun kinderen goed wordt doorleefd. Ouders voelen zich ook vertrouwd binnen de school, zij voelen 
zich betrokken en gewaardeerd.  
Als het gaat om de verkeersveiligheid dan vinden ouders dat daar nog wel aan gewerkt mag worden. 
Er zijn vanuit school geen duidelijke acties en regels hierover. De situatie rondom de school wordt als 
onveilig beschouwd.  
Leren 
Het aangeboden lesmateriaal is eigentijds en modern. Zo zijn ouders ook tevreden over het ruime 
aanbod voor zowel de basisvaardigheden als voor creatieve vakken en projecten op allerlei gebieden.  
In het aanbod missen zij wel iets als het gaat over gezonde voeding, dit doorgetrokken naar hoe 
wordt omgegaan met gezonde voeding en traktaties, ouders missen hierin de richtlijnen. Zo wordt 
ook de lijn natuur en biologie gemist als het gaat om het leerstofaanbod.  
Een uitbreiding van Engels naar de onderbouw is volgens ouders een must.  
 
-Leerlingenenquête 
De leerlingen voelen zich over het algemeen veilig op school en hebben een goede relatie met hun 
leerkracht. Toch geeft 1/5 deel van de kinderen aan bij wat beter kan/wat ze missen dat er betere 
omgangsvormen moeten zijn, dat er een duidelijk beleid moet zijn over hoe we omgaan met pesten 
en dat een deel zich toch niet altijd veilig voelt op het plein. Het is daarbij ook goed om samen af te 
spreken wat er moeten gebeuren als iemand zich niet veilig voelt. Opvallend punt is dat een deel van 
de leerlingen aangeeft dat er weinig wordt gesproken over de wereld om hen heen en ook dat er 
weinig gelegenheid zou zijn om mee te praten over het schoolbeleid. 
Wat kinderen op school missen is het aanbod in techniek.  
 
 
-Veiligheidsmeting leerlingen (Kanvas) 
Gemiddeld scoren zowel leerlingen als leerkrachten op de veiligheidsmeting van Kanvas voldoende. 
Toch zijn er wel signalen in bepaalde groepen, bepaalde groepen of groepen leerlingen scoren op 
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verschillende onderdelen negatief. Er worden weinig concrete acties ondernomen en beschreven, 
zodat de leerlingen zich vervolgens weer veiliger voelen op school. 
 
-Leerkrachtenquête  
Het klimaat waarin de leerkrachten hun werk doen, wordt als goed ervaren. Men heeft het gevoel bij 
de directie en de collega's goed terecht te kunnen. Er is een open dialoog tijdens overlegmomenten. 
We werken op school op basis van wederzijds vertrouwen, waardering en respect met elkaar. Een 
ieder heeft het gevoel dat er samengewerkt wordt, zo heeft iedereen zijn eigen taken en 
verantwoordelijkheden. Een ieder voelt voldoende ruimte om zich te ontwikkelen en ook de ruimte 
om dingen in te brengen in de organisatie. Wel geeft een groot deel van de leerkrachten aan moeite 
te hebben met verandering/verbetering of vernieuwing. Dit heeft deels te maken met de vele 
directiewisselingen van de afgelopen jaren. De wisselingen kunnen effect hebben gehad op de 
resultaten, maar ook op het vermogen van een ieder teamlid om zich te kunnen ontwikkelen. Het 
team heeft geroeid met de riemen die er waren. Het is nodig dat het team weer opgebouwd wordt. 
Er wordt wel veel met elkaar gesproken, maar uiteindelijk weinig besloten, afgesproken en geborgd.  
Een ieder is tevreden over het aanbod sociale vaardigheid van Kanjer. Men geeft aan dat er wel 
aanbod is voor bijvoorbeeld de NT2-leerlingen. Echter is dit aanbod niet goed beschreven in een 
aanpak. Daarnaast is de communicatie en informatievoorziening naar en met deze ouders erg lastig, 
gezien zij de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. De leerkrachten lopen er tegenaan dat zij 
altijd iets missen. Er dient een andere communicatiestroom te worden opgezet en uitgevoerd naar 
de populatie met een migratieachtergrond.  
De aanpak voor kinderen die meer kunnen, maar ook de aanpak voor kinderen die een OPP hebben, 
moet worden aangescherpt en vastgelegd. Men geeft aan dat eigenlijk de volledige doorgaande lijn 
binnen de school wat ontbreekt.  
Op het gebied van zorg is er een zorgkalender aanwezig, de intern begeleider monitort de 
planmatigheid hierin. De analysevaardigheden van de leerkrachten zijn minimaal. Zij zouden hier 
graag meer begeleiding in ontvangen. Men heeft behoefte aan duidelijkheid wat analyseren betreft. 
Hoe wordt er geanalyseerd en waarmee? 
Een grote wens van bijna 80% van het team is het invoeren van het digitaal rapport. Het papieren 
rapport is nog niet eerder herzien. Deze sluit niet meer aan op de ontwikkelingen die er onlangs 
hebben plaatsgevonden. Zo staat het ouderportaal van Parnassys op bepaalde punten open. Het 
meegeven van het huidige papieren rapport geeft dan alleen maar dubbele informatie. 
 
 
 
-Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek Inspectie - 25-08-2015 
Aangezien het kwaliteitsonderzoek van de inspectie al wat gedateerd is, zijn niet alle bevindingen 
vanuit dit rapport nog relevant.  
De inspectie beoordeelt de tevredenheid van ouders en leerlingen over de sociale veiligheid als 
voldoende. Leraren zijn betrokken bij de leerlingen en er is rust en structuur in de school te 
herkennen. De leerresultaten zijn voldoende, het leerstofaanbod dekt de kerndoelen en is voldoende 
eigentijds. De taalrijke inrichting en de rijke leeromgeving zoals bij de kleuters kan in de rest van de 
school nog worden verbeterd.  
De kwaliteit van het didactisch handelen van de leraren verschilt, maar is op schoolniveau niet 
voldoende. Er is weinig tempo in de lessen en er is weinig sprake van doelgerichtheid. Daarnaast is er 
weinig afstemming in instructie, werkvormen of niveau. Van stimulerende of ondersteunende 
feedback was ook geen sprake. De relatie tussen zicht op ontwikkeling en het didactisch handelen is 
nog weinig inzichtelijk.  
De inspectie geeft aan dat er een volgende stap naar een ambitieus en stimulerend schoolklimaat 
gezet kan worden door leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leerproces. 
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-Auditrapport 06-11-2017 
De evaluatie van het onderwijsleerproces is niet voldoende. Opvallend was dat het team de situatie 
significant gunstiger inschatte dan de auditoren. Zij hebben de schoolleiding geadviseerd om in te 
steken op basale pedagogisch-didactische vaardigheden. 
De borging behoeft ook zeker de aandacht; de school zelf stelt dat het handboek moet worden 
geactualiseerd. ‘Verder zien we de borging van de kwaliteit van het onderwijsleerproces terug in het 
handelen van de leerkrachten’, zo schrijft de school. Waarschijnlijk wordt hier de ideale situatie 
omschreven; de geobserveerde lessen leverden geen positief beeld op.  
Ook kan worden gesteld dat de professionele schoolcultuur voor verbetering vatbaar is. Er moet 
meer met elkaar gesproken worden over het onderwijsleerproces, leerkrachten moeten elkaar meer 
aanspreken. 
De opbrengsten zijn sterk wisselend. Bij de auditoren bestond de indruk dat de school daar te weinig 
invloed op heeft. Voor de leerlingen die alsnog uitvallen moet de school een beter vangnet 
realiseren.  
 
 
-Zelfevaluatie onderzoekskader 2017 onderwijsinspectie (dic./IB/team) 
De zelfevaluatie op het toezichtkader is niet in dit hoofdstuk opgenomen maar heeft een plek bij de 
verschillende standaards in hoofdstuk 3 t/m 6 gekregen. Het brengt de huidige situatie in beeld. 
 
Consequenties vanuit de zelfevaluaties (1.6) 
-Ouderpanel 
*De doorgaande lijn in de zorg kan worden verbeterd door aan het eind van het jaar de groep 
zorgvuldig over te dragen aan de volgende leerkracht.  
*De verkeersveiligheid kan worden verbeterd door de leerlingen te leren hoe zij van school veilig 
naar huis gaan door verkeerssituaties in de praktijk te oefenen  
*Samen met de schoolcommissie beleid ontwikkelen met het oog op gezonde voeding/traktaties 
*We willen Engels uitbreiden door dit vanaf groep 3 aan te bieden. 
*Er dient een nieuwe methodiek te komen voor Natuur en techniek  
*Aanbod metcognitieve vaardigheden voor leerlingen 
 
-Leerlingenenquête 
*Evaluatie en bijstelling veiligheidsbeleid omtrent sociale veiligheid en pesten  
*Zorgen voor Kanjergeschoold (ondersteunend/onderwijsondersteunend)personeel  
*Evaluatie aanbod actief burgerschap en sociale integratie: Worden de leerlingen voldoende 
voorbereid op onze democratische rechtstaat (rol van de leerlingenraad) 
*Onderzoeken mogelijkheden tot aanbod techniek, aanbod vervolgens uitzetten in de school  
 
-Veiligheidsmeting leerlingen (Kanvas) 
*Afspraken wat we doen bij gevoelens van onveiligheid. - Wat heeft Kanjer te bieden? Welke andere 
maatregelen? Gesprekken met kinderen, ouders....enz.  
 
-Leerkrachtenquête 
*Schoolbegeleiding voltrekt zich in een professionele cultuur  
* Externe schoolbegeleiding gericht op teamleren/ professionele cultuur in gang zetten (Arjette de 
Pré?)  
*Opstellen borgingssystematiek met borgingsdocumenten voor verschillende vakken en dit jaarlijks 
gefaseerd in vergaderingen terug laten komen  
*Verbeteren van het aanbod en aanpak voor de leerlingen met een migratieachtergrond in alle 
groepen.  
*Communicatie- en informatievoorziening opzetten voor ouders van leerlingen met een 
migratieachtergrond.  
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*Verbeteren van de doorgaande lijn binnen de school (overdracht van groep naar groep, didactiek, 
communicatie) 
*Duidelijk aanbod en aanpak opstellen voor de verschillende arrangementen voor leerlingen bij de 
vakken: rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen  
*Analysevaardigheden van leerkrachten vergroten 
*Implementatie digitaal rapport  
 
-Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek Inspectie - 25-08-2015  
Aangezien het kwaliteitsonderzoek van de inspectie al wat gedateerd is, zijn niet alle bevindingen 
vanuit dit rapport nog relevant.  
Wat wel relevant is, aangezien hier de afgelopen tijd weinig ontwikkeling in heeft plaatsgevonden is: 
*Eenduidige, rijke leeromgeving binnen de school creëren (aanschouwelijk materiaal in de groepen, 
indeling lokalen)  
*Onderzoeken mogelijkheden tot schoolontwikkeling gericht op het vergroten van de 
verantwoordelijkheid van kinderen 
 
-Auditrapport 06-11-2017 
*Coaching en begeleiding (frequent) op het didactisch handelen van de leerkrachten met behulp van 
het model Directe Instructie; expliciete aandacht voor afstemming in instructie, tijd en werkvormen  
*Opstellen van meetbare en ambitieuze doelen voor het taalonderwijs, passende bij de populatie en 
de behoeften van de populatie 
*Opstellen criteria voor de verschillende arrangementen (wanneer in welk arrangement?) voor 
leerlingen bij de vakken: rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen 
*Schoolbegeleiding voltrekt zich in een professionele cultuur 
*Specifieke omschrijving van de aanpak van zorgleerlingen opstellen met nadruk op een sterk 
gedifferentieerde aanpak  
*Opstellen borgingssystematiek met borgingsdocumenten voor verschillende vakken en dit jaarlijks 
gefaseerd in vergaderingen terug laten komen  
 
 
-Zelfevaluatie onderzoekskader 2017 onderwijsinspectie (dic./IB/team)  
*De zelfevaluatie op het toezichtkader is niet in dit hoofdstuk opgenomen maar heeft een plek bij de 
verschillende standaards in hoofdstuk 3 t/m 6 gekregen. Het brengt de huidige situatie in beeld. 
 
SWOT Analyse - Leerkrachten:  

 Sterk 
*Laagdrempeligheid 
*Kanjer (sociaal emotionele ontwikkeling) 
*Betrokkenheid van zowel ouders als leerkrachten 
*Goede sfeer 
*Pedagogisch klimaat (omgang met kinderen/ oog 
voor het kind) 
*Collegialiteit (team) 
*Expertise binnen het team 

 

 

 

 

Zwak 
*Doorgaande lijn 
*Ondersteuning/ passend onderwijs NT2 
*Borging 
*Het maken van afspraken 
*Afstemming/ zorg/ onderwijs op maat/ 
differentiatie 
*Eigenaarschap leerlingen 
*Didactisch handelen 
*Inzet ICT/ digitale vaardigheden 
*Aanbod mediawijsheid  
*Verdieping aanbrengen 
*Groei en ontwikkeling leerkrachten 
(collegiale consultatie) 
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 Kansen 
*Samenwerking buurschool/partners in de 
wijk/externe partijen/Adenium 
*Vakleerkrachten inzetten 
*Digitalisering  
*Nieuw schoolgebouw? 
*Scholing (door externen/experts) 

 

 

 

 

 

Bedreigingen 
*Krimp 
*Lerarentekort 
*Verlies identiteit/ eigenheid 
*Culturele verschillen/ verschil visie 
*Wisseling leerkrachten 
*Werklast/werkdruk 
*Besluiten gemeente 
*Samenstelling populatie  
*Druk/ verwachtingen van externen 
(ouders/Adenium) 
*De grootte van Adenium 

 

De input vanuit de SWOT komt terug in de verschillende hoofdstukken en beleidsvoornemens van 
het schoolplan.  
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2. Gewenste situatie: Het IKC (in wording) en haar context 

2.1. Kernwaarden, missie en visie 

Huidige situatie (2020):  
 
Kernwaarden Adenium 
Adenium is doelbewust bezig met haar missie. Vijf kernwaarden bepalen de visie en vormen de 
belofte die we doen aan onze omgeving: identiteitsrijk, vertrouwen, ontwikkelen, professioneel en 
kwaliteit. Deze vijf kernwaarden zijn waarneembaar in het handelen van iedere betrokkene bij 
Adenium, zoals bij het directieberaad en op het servicebureau. 
 
Kernwaarden It Foarhûs  
Professionaliteit -  
Een ieder zorgt ervoor dat hij/zij zich blijft ontwikkelen in zijn vak. We overleggen met elkaar over 
ons vak en willen van en met elkaar leren. We spreken dezelfde (Kanjer) taal als het gaat over de 
omgang met elkaar. Praten doen we met elkaar, niet over elkaar. Ons glas is halfvol; we kijken naar 
het positieve en denken in mogelijkheden. Wanneer we mopperen, zullen we vervolgens ook iets 
opperen.  
 
Betrokkenheid -  
We vinden het belangrijk dat we een ieder in de school zien. We heten een ieder welkom en 
begroeten elkaar. We willen voor een ieder toegankelijk zijn en de drempel laag houden. Onze 
betrokkenheid komt voort uit ons hart voor de school, collega's, kinderen en ouders. We zijn ons 
ervan bewust dat betrokkenheid tijd kost en past bij professioneel handelen, wat continu in de lift zit. 
Betrokkenheid zowel in goede als in slechte tijden. Onze betrokkenheid is groepsoverstijgend en 
vindt plaats op schoolniveau.  
 
Vertrouwen - 
Het vertrouwen is gebaseerd op ons geloof, onze identiteit. Wanneer je vanuit het geloof geworteld 
bent, sta je stevig en kan je vertrouwen geven. Het vertrouwen wat we doorgeven aan kinderen kan 
ervoor zorgen dat elk kind zijn eigen wortels krijgt, waardoor zij ouders, school en andere kinderen 
leren en kunnen vertrouwen.  
We willen ons vertrouwen uitstralen door ons naar een ieder open te stellen, geïnteresseerd te zijn 
en een luisterend oor te bieden.  
 
Respect - 
De wereld is niet zwart of wit. Een ieder mag deze inkleuren zoals hij/zij zelf wil. Een ieder heeft het 
recht op een eigen gekozen invulling van zijn of haar eigen leven. We hebben respect voor een ieders 
ruimte hierin. We hebben respect voor verschillen in cultuur, man/vrouw en achtergrond. Blijf goed 
naar elkaar kijken en luisteren. Door te horen en te zien, is het soms beter om te zwijgen en niet 
overal iets van te vinden. Rijk elkaar de hand en zorg voor een goede harmonie. 
 
Verantwoordelijkheid - 
Ons vak kost tijd. Onze verantwoordelijkheid voor de hele school, alle kinderen en alle ouders stopt 
niet op het moment dat wij de school uitlopen. De verantwoordelijkheid hebben we samen en deze 
delen we. Verantwoordelijk zijn betekent soms ook loslaten om een ander vervolgens de ruimte te 
kunnen geven. De verantwoordelijkheid voor de kinderen delen we graag samen met de ouders, 
samen staan wij om het kind heen om hen vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid verder te 
brengen.  
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Genoemde kernwaarden vormen de basis voor de omgang met elkaar. Dit komt tot uiting in alle 
facetten van ons onderwijs.  
 
 
Onderstaand is de input vanuit It Foarhûs voor het te vormen IKC, met de kernpunten van de visie 
van de school. Op It Foarhûs is nog niet een duidelijk onderscheid in de maatschappelijke visie en de 
visie op leren te maken. Dit is een mooi actiepunt om gezamenlijk met de partners binnen het IKC op 
te stellen.  
 
Missie 
Op ’t Foarhûs stimuleren we elk kind in zijn of haar ontwikkeling binnen een veilige, warme 
schoolomgeving. Kinderen worden bij de basisvakken rekenen en taal zoveel mogelijk uitgedaagd op 
hun eigen niveau. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat kinderen vaardigheden leren waardoor 
ze zelfstandig en samen met andere kinderen kunnen leren, onderzoeken en presenteren.  
Op onze school mag een kind ervaren dat het uniek en onvervangbaar is. We maken ons sterk voor 
welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid. Onze school is een plek waar kinderen samen 
spelen, werken, leren, spreken en vieren. PCBO ’t Foarhûs wil graag een huiselijk, warme sfeer 
uitstralen omdat we onszelf zien als een verlengstuk van thuis.  
 
 't Foarhûs……. een vruchtbare bodem voor een rijke oogst! 
 
Visie (maatschappelijk/pedagogisch/didactisch):  
Wij voelen ons verantwoordelijk om elk kind het onderwijs te geven waar we met zijn allen trots op 
zijn. Goed onderwijs geven gebeurt echter niet vanzelf. Als team zijn we constant in ontwikkeling, 
denken we na over de doelen die we willen bereiken met de kinderen, trainen we onszelf en werken 
we hard om deze doelen tot uitvoering brengen. Het denken in doelen geeft ons handvaten om te 
differentiëren, zodat niet alle kinderen in dezelfde klas op hetzelfde moment hetzelfde aangereikt 
krijgen. Wij hebben onszelf de opdracht gegeven hierop onze ontwikkeling als school, team en 
individu in te richten. Want ook voor ons geldt, onderwijs is een leven lang leren.  
 
Wat vinden wij belangrijk?  
- Alle kinderen voelen zichzelf prettig en gewaardeerd op school  
- Elk kind krijgt een instructie en begeleiding aangepast op zijn of haar eigen niveau en behoeften 
binnen de mogelijkheden van de school  
- We besteden veel aandacht aan vaardigheden als samenwerken, presenteren en plannen, zodat we 
een brede basis leggen voor kinderen om succesvol in de maatschappij te kunnen functioneren  
- We geven eigentijds onderwijs met gebruik van ICT- toepassingen waarbij de Ipad door de hele 
school een centrale rol heeft in het ontwikkelen van verschillende vaardigheden zoals die genoemd 
zijn  
- We zijn als school een oefenplaats voor de maatschappij, we respecteren elkaar, we spreken elkaar 
vanuit dat respect aan  
 
We richten ons onderwijs in rekening houdend met Hart Hoofd en Handen  
Hart  
Vanuit onze identiteit werken wij elke dag aan een prettige en veilige sfeer op school. Ieder kind is 
uniek en dus verschillend. Wij vinden het essentieel dat er respect is voor elkaar en elkaars 
overtuigingen. We willen naast elkaar voortbewegen en de kinderen een goede basis meegeven. 
Kennis over elkaar zorgt voor begrip voor elkaar. Als team vinden we het belangrijk om in openheid 
en vertrouwen met elkaar, de kinderen en de ouders van onze school, om te gaan.  
 
Hoofd  
Wij willen ons onderwijs zo vormgeven, dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen naar hun 
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mogelijkheden. We willen de kinderen bewegingsruimte geven met betrekking tot het nemen van 
eigen initiatief en het maken van eigen keuzes. De ontplooiing en ontwikkeling van de 
zelfstandigheid/zelfregulatie vinden wij een belangrijk aspect in de schoolloopbaan van onze 
kinderen.  
 
Handen  
We zien creatieve activiteiten als belangrijk en zinvol onderdeel van ons onderwijs. Maar handen 
gaat over meer. Het samen beleven en ondernemen staat daarbij centraal. Daarnaast zien wij 
handen als symbool voor hulp en ondersteuning. Een hand op de schouder, iemand bij de hand 
nemen, elkaar de hand geven, handen vouwen in gebed of de handen ineenslaan zijn handelingen 
die elke dag op school voorkomen. Ze geven weer hoe belangrijk het is om samen met elkaar te 
werken aan een goede school en goed onderwijs.  
 

2.2. Identiteit 

Identiteit van de school 
Onze school is een school met een christelijke identiteit. 
Binnen de stichting PCBO Smallingerland werken we vanuit de volgende identiteit: De christelijke 
identiteit van PCBO Smallingerland kenmerkt zich door een open deur. Een ieder is welkom om naar 
de mooie verhalen uit de bijbel te luisteren en ervan te leren. Het laten zien van Gods liefde voor de 
mens en de natuur door deze verhalen en door te leven naar zijn voorbeeld. We organiseren 
eigentijdse vieringen en andere uitingen van onze christelijke identiteit. Activiteiten die aansluiten bij 
de belevingswereld van kinderen en die prikkelen, verrassen en aanzetten tot denken. 
 
PCBO ’t Foarhûs is een christelijke school. Dat betekent dat wij ons laten inspireren door het 
christelijk geloof in de uitvoering van ons werk. We willen in de vorm van verhalen, vieringen, liedjes 
en voorstellingen het geloof aan kinderen meegeven.  
We willen de kinderen laten ervaren wat geloven met hen en met de wereld om hen heen kan doen. 
In een multiculturele samenleving is het ook nodig dat we ons kunnen voorstellen wat dat betekent 
voor mensen met een andere levensbeschouwing. Als ouders voor onze school kiezen, vragen we ze 
de identiteit van de school te respecteren.  
We geloven dat ieder kind en mens bijzonder is en het verdient zorgvuldig en liefdevol behandeld te 
worden. Daarom hechten we veel waarde aan de leefregels in de omgang tussen leerlingen onderling 
en tussen leerkrachten, ouders en leerlingen.  
Onze godsdienstige vorming beperkt zich niet tot 1 moment aan het begin van de schooldag, maar zit 
in ons onderwijs verweven. Inhoudelijk kunnen we onze godsdienstige vorming opdelen in drie 
deelgebieden;  
* Godsdienstig besef en kennis van de christelijke tradities: De kinderen maken kennis met 
Bijbelverhalen, Bijbelse thema’s, begrippen (verbond, gebod en gelofte, goed en kwaad, schuld, 
vergeving en verzoening) en symbolen. Aan de hand van deze kennis en de goede voorbeelden 
inspireren we de kinderen bij de invulling van hun eigen leven.  
* Ervaringen uit het dagelijks leven met elkaar delen: Belangrijke ervaringen zoals vreugde en 
verdriet, vriendschap en jaloezie met elkaar te delen en daaraan uiting te geven. Ook kunnen 
kinderen nadenken over en deelnemen aan een gesprek over levensvragen (Wat is belangrijk voor 
je? Hoe gaan we met elkaar en met de natuur om?). 
* Kennis over elkaar zorgt voor respect voor elkaar: We leren kinderen de elementen van andere 
godsdiensten te herkennen in relatie met de christelijke levensbeschouwing. We willen kinderen een 
respectvolle houding aanleren naar mensen met een andere levensbeschouwing en leren hen 
verantwoordelijkheidsgevoel te tonen voor de naaste, de samenleving en de schepping. Tevens een 
belangrijk deel van burgerschapsvorming.  



`t Foarhûs Schoolplan 2020 - 2024 46 

 

2.3. IKC profiel (2024) 

Huidige situatie (2020) richting IKC-ontwikkeling:  
In wijk de Trisken zijn twee basisscholen. 't Tweespan en it Foarhûs. Beide scholen zijn gehuisvest in 
een identiek gebouw. In het gebouw zijn door beide scholen andere keuzes gemaakt qua indeling van 
de ruimtes. De scholen staan nog geen 50 meter van elkaar verwijderd, de pleinen grenzen aan 
elkaar met een fietspad als scheiding. 
Qua samenwerking tussen de beide scholen is er samenwerking op het vlak van bewegen (wijkloop 
en Koningsspelen) en projecten. Afgelopen jaren zijn er gezamenlijk projecten georganiseerd op het 
gebied van kunst en cultuureducatie in samenwerking met Het Houten Huis en KEK2.  
Daarnaast hebben beide teams ook positieve ervaringen met het tot stand komen van het 
continurooster voor beide scholen. Hierin zijn beide scholen gezamenlijk opgetrokken. Beide teams 
en MR-leden hebben elkaar in dit traject beter leren kennen.  
In schooljaar 2019- 2020 zijn de teams van beide scholen gestart met het onderzoeken wat de 
overeenkomsten en verschillen zijn tussen beide scholen. Daarnaast hebben de teams voorlichting 
gehad over de leerprincipes en de plannen tot IKC in de Trisken. De eerste contacten richting IKC-
ontwikkeling zijn positief verlopen. 
 
Van een verdere onderwijskundige samenwerking tussen de beide scholen is nog is nog geen sprake.  
 
Zoals eerder beschreven is er wel een nauwe samenwerking tussen de voorschoolse educatie en 
beide scholen in de vorm van overleg, overdracht en gezamenlijke projecten. De leerkrachten van de 
kleuterbouw weten elkaar te vinden en zetten zich gezamenlijk in voor overleg samen met 
peuterspelen, hier is een vastgestelde agenda voor.  
 
De Trisken kent het overleg " 't Treft ". Een overleg waarin participanten vanuit de wijk deelnemen. 
De participanten zijn: de beide scholen, de gemeente, de politie, de wijkraad, de 
woningbouwverenigingen, MOS, het Sportbedrijf, GGD en wijkcentrum de Skammel . Dit overleg 
staat 5 x per jaar op de agenda en betreft vooral onderzoekende en informerende onderwerpen die 
te maken hebben met het reilen en zeilen binnen de wijk. 
 
De opdracht:  
Het College van Bestuur heeft de scholen de opdracht gegeven om het onderwijs vorm te geven 
gebaseerd op een tweetal fundamenten. 
 
1. Binnen onze organisatie dragen we met ons (onderwijs)aanbod, onze didactiek en onze 
pedagogiek actief bij aan zowel kwalificatie, socialisatie als persoonsvorming van kinderen.  
Er is op It Foarhûs aandacht voor cognitieve en creatieve vakken. Het is ook zeker onze opdracht om 
te werken aan socialisatie. Het aanbod voor actief burgerschap en sociale integratie, met daarbij het 
aanleren van de principes van de democratische rechtsstaat is op It Foarhûs toe aan een evaluatie. 
Hier zijn in hoofdstuk 3.1 al beleidsvoornemens voor opgesteld.  
Persoonsvorming heeft betrekking op het ontwikkelen van een eigen identiteit. Op It Foarhûs werken 
we hieraan met de Kanjermethode. De functies kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming kunnen 
zowel in verbinding als gescheiden worden aangeboden.  
Het aanbod gericht op deze functie heeft voor It Foarhûs nog wel enige onderhoud nodig. In het 
schoolplan zijn hiervoor al wel de nodige beleidsvoornemens opgenomen.  
 
2. Om binnen onze organisatie toekomstgericht onderwijs en opvang te bieden, ontwerpen en 
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richten we ons curriculum in volgens de 7 leerprincipes voor innovatieve (speel) leeromgevingen 
(OESO, 2017).  
 
De 7 leerprincipes zijn reeds herkenbaar binnen beide scholen:  

Leerprincipe 
1 

Stel leren centraal, stimuleer betrokkenheid en maak kinderen eigenaar van hun 
eigen leerontwikkeling 

Input Foarhûs  
Het voeren van KOP-gesprekken (doel: de ondersteunings-/onderwijsbehoeften van 
de leerling helder krijgen en zorgen voor een goede afstemming hierop 

Input 
Tweespan  

Het eigenaarschap vergroten binnen het didactisch handelen (van sturend naar 
coachend lesgeven)  

Stel leren centraal, waarbij kinderen gezien worden als kerndeelnemers, die eigenaar zijn van hun 
eigen leerontwikkeling. De omgeving moedigt actieve betrokkenheid, eigenaarschap, metacognitieve 
vaardigheden en zelfregulering aan binnen een ‘growth mindset’. Dit vraagt om een mix van 
pedagogische en didactische vaardigheden van de leerkracht of pedagogisch medewerker, waaronder 
begeleidende, actiegerichte, coöperatieve en onderzoeksgerichte benaderingen. Heb vertrouwen in 
het kind, maar grijp de dynamiek van het moment aan om het kind te helpen in de reflectie op zijn 
eigen leren, waarbij de kwaliteit en het juiste moment van de gegeven feedback van groot belang is. 

 
Leerprincipe 2 Draag zorg voor samenwerkend leren  

Input Foarhûs Coöperatieve werkvormen, wekelijkse samenwerking Bouw! (leerlingen groep 3 en 
groep 8) 

Input 
Tweespan  

Coöperatieve werkvormen, werken met schoudermaatjes, samen spelen op het 
plein met leerkrachten 

De leeromgeving houdt rekening met de sociale aard van leren. Vanuit de neurowetenschap is bekend 
dat leren onder meer plaats vindt door sociale interactie. Samenwerkend leren, mits goed 
georganiseerd en gestructureerd, kan positief bijdragen aan leeropbrengsten en aan de persoonlijke 
of sociale ontwikkeling van kinderen. Vormen van samenwerkend leren zijn voor alle kinderen 
waardevol, omdat ieder kind ongeacht zijn intelligentie of vaardigheden resultaten boekt. Natuurlijk 
zijn ook persoonlijk onderzoek en zelfstudie van belang voor de ontwikkeling van een kind. 

 
Leerprincipe 3  

Wees sterk afgestemd op de motivatie van kinderen en het belang van emoties 

Input Foarhûs Kanjertraining, rijke leeromgeving, eigentijdse/ aantrekkelijke methodes en inzet 
ICT  

Input 
Tweespan  

Driehoek school-ouder-kind, schooljudo, aansluiten bij de populatie van de school  

Leren is niet een puur cognitieve activiteit. Leerresultaten komen voort uit de dynamische interactie 
tussen emotie, motivatie en cognitie. Leerlingen zijn niet alleen meer gemotiveerd om harder te 
werken en betrokken wanneer de het onderwijs betekenisvol en interessant is, maar ze leren ook 
beter wanneer ze zich competent voelen en positieve emoties ervaren. Voor professionals is het 
daarom belangrijk dat zij onderlegd zijn in het aanvoelen van motivaties en emoties. Rekening 
houden met emoties moet niet als soft worden ervaren, maar maakt onderdeel uit van succesvol 
onderwijs. Een curriculum sluit aan bij de leefwereld van kinderen en bij hun ontwikkeling. Om de 
draagkracht van kinderen te verhogen is het zinvol dat kinderen zichzelf ook leren motiveren bij 
opdrachten die in mindere mate aansluiten bij hun persoonlijke interesses. 
 

Leerprincipe 4 Wees uiterst gevoelig voor individuele verschillen tussen kinderen 

Input Foarhûs  Middels een nieuwe zorgroute meer aandacht voor de individuele 
onderwijsbehoeften van leerlingen + voeren KOP-gesprekken 

Input 
Tweespan  

 Leerlijnen als leidraad (SLO), leerresultaten inzichtelijk. Aandacht voor zorg op 
groepsniveau en individueel niveau.  
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Kinderen verschillen op vele manieren in voorkennis, mogelijkheden, competenties, motivaties en 
emoties. Ze verschillen ook in hun taalvaardigheid, culturele en sociale achtergrond. Leeromgevingen 
moeten de capaciteit hebben om deze individuele verschillen te incorporeren op een manier die 
duurzaam is voor zowel het individuele kind als de gehele groep. Bij zowel convergente als divergente 
differentiatie zal leren steeds meer afgestemd worden op de persoonlijke (onderwijs)behoeftes van 
het kind om de gewenste doelen te bereiken. 
 

Leerprincipe 5 Wees veeleisend voor elk kind, maar zonder excessieve belasting 

Input Foarhûs Schooldoelstellingen dienen onder de loep genomen te worden.  

Input 
Tweespan  

Leerkracht handelen ten aanzien van het eigenaarschap van kinderen staat centraal, 
zelfevaluatie wordt hierin geprikkeld 

In de leeromgeving wordt content aangeboden die van ieder kind vereist dat het hard werkt en zich 
uitgedaagd voelt, zonder dat er excessief veel van hem/haar gevraagd wordt. Kinderen ontwikkelen 
zich altijd in hun zone van naaste ontwikkeling. Het moet voor kinderen mogelijk zijn om boven 
zichzelf uit te kunnen stijgen. Dit vraagt van leerkrachten en pedagogisch medewerkers dat zij hoge 
verwachting hebben van kinderen. Demotiverende leerregimes gebaseerd op angst of excessieve druk 
worden vermeden, niet alleen om ethische redenen, maar omdat zulke omgevingen niet consistent 
zijn met de huidige wetenschappelijke kennis over motivatie en cognitie bij het leren. 
 

Leerprincipe 
6 

Pas evaluaties toe die in overeenstemming zijn met de doelstellingen, met sterke 
nadruk op formatieve evaluatie 

Input 
Foarhûs 

Methode afhankelijke en onafhankelijke toetsing (CITO), hierop vinden analyses en 
evaluaties plaats. Geen sprake van formatieve evaluatie. 

Input 
Tweespan 

Aan het oefenen met formatief toetsen om adequater het lesaanbod aan te kunnen 
passen. Het geven van feedback tijdens de lessen is hier een onderdeel van. 
Onafhankelijke toetsing met CITO. Methodetoetsen ook met Snappet. 

 

Kinderen hebben betekenisvolle feedback nodig op hun werk, wat van professionals vraagt dat zij 
zicht hebben op de ontwikkeling van het kind. Op basis van de kennis die opgedaan wordt bij de 
observaties en de analyse van de resultaten kan het aanbod en de didactiek afgestemd worden op de 
behoeftes van het kind. Het is belangrijk voor kinderen om te weten wat de leer- of ontwikkeldoelen 
zijn, hoe ze die kunnen behalen en waarom. En dat de beoordeling en de feedback aansluit bij deze 
doelen. Als dit gebeurt, versterkt dit de motivatie en zijn kinderen in staat om de individuele 
activiteiten in een bredere context te plaatsen. Hierdoor wordt de kans dat zij zichzelf leren reguleren 
groter. Het is belangrijk dat kinderen voldoende feedback krijgen, dat kinderen elkaar feedback leren 
geven en van elkaar feedback leren ontvangen. Het is nuttig om kinderen te bevragen in een 
ontwikkelingsgesprek. Het in kaart brengen van behoeftes van een kind is een essentiële bron voor de 
inrichting van de leeromgeving. 

 
 
 Leerprincipe 
7  

Bevorder horizontale verbondenheid (integraliteit) tussen activiteiten en 
onderwerpen, zowel binnen als met partners buiten de school 

 Input 
Foarhûs 

Activiteiten en onderwerpen worden op school vooral gescheiden aangeboden. Er 
wordt op deze manier van werken meer oppervlakkig geleerd.  
Met partners buiten de school is er integraliteit in projectvorm/ thema's. In de 
kleuterbouw wordt wel volledig volgens het principe van thematisch werken 
gewerkt.  
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 Input 
Tweespan  Samenwerking met partners buiten de school in projectvorm (bv. KEK2) 

Een sleutelkenmerk van leren is dat er complexe kennisstructuren worden opgebouwd door meer 
basale stukjes kennis op een hiërarchische of concentrische manier te structureren. Bij het aanleren 
van nieuwe dingen legt het brein nieuwe neuronenverbindingen aan, die samen een neuraal netwerk 
vormen. Nieuwe kennis staat in verbinding met kennis die al in het brein aanwezig is. Waar bij een 
specifiek vak de inoefening van vaardigheden centraal kan staan, wordt kennis beter niet opgedeeld 
in vakken. Verbinden van kennisgebieden in een context (transfer) helpt kinderen om de wereld en 
maatschappij beter te begrijpen. De wereld is immers niet opgedeeld in vakken. De logica en 
samenhang tussen concepten en situaties te doorzien, helpt om nieuwe kennis te construeren. Het 
werken met kernconcepten (thema’s) kan hierbij nuttig zijn. Uiteraard moeten specifieke 
vaardigheden wel ingeoefend worden. 
 
Beide teams streven in de wijk de Trisken naar een ontwikkelcurriculum gebaseerd op fundament 1 
en van fundament 2 naar keuze 3 à 4 leerprincipes.  
De voorkeur van de teams gaat uit naar leerprincipes 1,3, 4/5 en 6. De voorkeur is naar voren 
gekomen in een gezamenlijke sessie over de overeenkomsten en verschillen binnen de school, door 
beide teams worden gezamenlijke kansen gezien. Een sterke voorkeur vanuit het team was om te 
kiezen voor 1, aangezien een ieder er naar streeft om meer eigenaarschap van de kinderen te 
creëren. Men was van mening om principe 4 en 5 wel te kunnen clusteren, aangezien deze veel 
raakvlakken hebben. Bij de keuze voor ieder ander leerprincipe is men van mening dat leerprincipe 2 
"vanzelf" zal meebewegen in het geheel. Leerprincipe 7 staat eerst nog te ver weg van de huidige 
situatie van de scholen.  
Om bovenstaande leerprincipes beredeneerde keuzes te laten zijn, dienen we eerst te komen tot een 
gezamenlijke visie, zowel maatschappelijk, didactisch (op leren) als pedagogisch. Alleen door deze 
stap eerst te zetten kunnen we komen tot een gefundeerd beleid met weloverwogen leerprincipes. 
Daarnaast dienen de gekozen leerprincipes bij de contextanalyse aan te sluiten.  
 
De partners maken integraal onderdeel uit van het curriculum. De hoeveelheid partners opgenomen 
in het curriculum moeten de breedte (aanbod) bepalen, de lengte (hoeveel tijd) en de integraliteit 
van het curriculum. De partners zijn nog niet vastgesteld. Dit wil zeggen dat er ook nog niet een 
duidelijke keuze gemaakt is uit variant 1a, 2a, 3a of 4a.  
 
Beleidsvoornemens IKC-plan 2020-2024: 
In het schoolplan van It Foarhûs zijn gericht op de leerprincipes al wel de nodige beleidsvoornemens 
opgenomen. Achter de beleidsvoornemens in de komende hoofdstukken is een verwijzing 
opgenomen naar het betreffende principe.  
Verder dienen de IKC-beleidsvoornemens gekoppeld en afgestemd te worden met de andere 
partners, waaronder als eerst OBS It Tweespan.  
 
 
Gezamenlijk met alle partners (integraal en/of samenwerkende) zal gewerkt moeten worden aan 
de volgende beleidsvoornemens:  
WHY: 
- Gezamenlijke waarden dienen met alle partners binnen het IKC bepaald te worden.  
- Visieontwikkeling - Samen met alle partners dienen we een nieuwe gezamenlijke visie en missie op 
te stellen in de komende planperiode. Het is belangrijk dat hierin ook een duidelijke visie op leren 
wordt opgenomen.  
- Welke maatschappelijke, pedagogische en didactische visie heeft het IKC? Hierbij rekenen we ook 
visies op gebied van bv. taal en rekenen. Wat is de visie op taal, taalgebruik, taalonderwijs en 
meertaligheid? 
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WHO: 
- Welke partners hebben zich aan deze visie en de daarbij passende uitvoering verbonden en maken 
deel uit van het IKC-team? Met welke externe partners werken we daarnaast samen?  
- Naar welke modelkeuze streven we als school? (Ook passend bij de contextanalyse)  
WHAT: 
- Wat willen we de kinderen/leerlingen in de leeftijd 0-12 bieden? Rekening houdend met een 
herkenbare en kwalitatieve uitwerking van: koppeling kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming; 
nieuwe curriculum (Welke bouwstenen?) 
- Welke leerprincipes zijn kwalitatief en herkenbaar uitgewerkt?  
HOW: 
- Hoe ziet de organisatie van het IKC eruit?  
- We willen graag onderzoeken of er ook mogelijkheden zijn tot het realiseren van een MFC in de 
Trisken, dit met als doel om de wijk wat aantrekkelijker te maken voor alle leeftijdsgroepen.  
- PR voor de school/scholen binnen de wijk en de omliggende wijken is belangrijk, hoe pakken we dit 
aan?  
 
Het is onze ambitie bovenstaande in de komende planperiode te realiseren in de Trisken.  
We streven een ontwikkeling na van het gehele kind: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. 
Dit uitgangspunt komt voort vanuit de visie van zowel It Foarhûs als It Tweespan en ook die van 
Adenium.  
 
In de komende planperiode zullen we het curriculum spinnenweb goed gebruiken om alle 
onderdelen, afgeleid vanuit een gezamenlijke visie, vorm te geven. Hierbij zullen we goed rekening 
houden met de bestuurlijke kaders die gegeven zijn. Op deze wijze sluit de IKC-vorming goed aan bij 
het strategisch beleid van Adenium.  
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3. Onderwijsproces 

3.1. Aanbod (OP1) 

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. 
 
Basiskwaliteit 
De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal 
en rekenen omvat en dat aansluit bij het (beoogde) niveau van alle leerlingen. Het onderwijs gaat 
ervan uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Daarom is het onderwijs gericht op 
het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en 
kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Het aanbod draagt 
bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Het aanbod sluit aan op het niveau van 
de leerlingen bij binnenkomst van de school, wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die 
kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie en bereidt hen voor op het aanbod bij de start van het 
vervolgonderwijs. Daartussenin verdelen de leraren de leerinhouden evenwichtig en in samenhang 
over de leerjaren heen. De school legt de doelen voor het onderwijs en de opbouw van het aanbod 
vast in het schoolplan. 
 
Doelen: 
- Kinderen worden door een brede ontwikkeling (kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming) 
voorbereid op hun deelname aan de maatschappij. Hier wordt met het (onderwijs)aanbod aan bij 
gedragen.  
- Kinderen krijgen een eigentijds curriculum aangeboden zodat ze met hun kennis en vaardigheden 
aan kunnen sluiten bij de regionale, landelijke en mondiale ontwikkelingen. 
- Kinderen krijgen begrip van de wereld om zich heen, kunnen zichzelf daartoe verhouden en worden 
daarbij door hun hele netwerk ondersteund 
- De school ontwikkelt en borgt een rijk aanbod voor taal en een rijke leeromgeving passend bij de 
leerlingpopulatie.  
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Huidige situatie (2020) 
Op It Foarhûs hebben we een evenwichtig aanbod samengesteld gericht op een brede ontwikkeling 
van de leerlingen (hoofd, hart en handen). Bij deze keuzes die we hebben gemaakt voor het aanbod, 
willen we de leerlingen in hun totale ontwikkeling begeleiden op weg naar zelfstandigheid en willen 
we hen voorbereiden op het functioneren in de pluriforme samenleving. Daarvoor is het nodig dat 
ons onderwijs naast de aandacht voor kwalificatie ook uit socialisatie en persoonsvorming van 
kinderen bestaat.  
 
Het aanbod is kerndoeldekkend en voor de basisvaardigheden is het aanbod gebaseerd op de 
referentieniveaus. We maken over het algemeen gebruik van moderne methodieken en materialen 
waarmee we doorlopende leerlijnen realiseren. Dit geldt echter niet voor het aanbod Fries en natuur. 
Voor beide vakken wordt er geen gebruik gemaakt van een methode. Het ontbreken van een 
methode voor Fries heeft te maken met het profiel van de school. Doel is dat er minimaal in 2030 op 
scholen met het betreffende profiel een methode wordt gebruikt voor dit vak. Het aanbod voor het 
jonge kind is niet eigentijds, het beredeneerd aanbod is de laatste jaren niet geëvalueerd of 
bijgesteld. Dit geldt ook voor de manier van werken in de onderbouw. De manier van werken in de 
onderbouw wordt niet gedaan vanuit een bepaalde methode. De vraag is of er op deze manier 
gewerkt wordt aan een doorgaande lijn en of er voldoende toegewerkt wordt naar ambitieuze 
doelen.  
Wat betreft het aanbod voor verschillende vakken komt ook veel vanuit de zelfevaluatie en de 
andere input naar voren, zoals beschreven in hoofdstuk 1.7. Beleidsvoornemens zijn ook deels op die 
betreffende input gebaseerd.  
Om grip te krijgen op onze eindresultaten maken we expliciet gebruik van de referentieniveaus. De 
leerkrachten hebben op dit moment nog te weinig kennis over de inhoud van het referentiekader om 
de leerlingen goed voor te bereiden voor de eindtoets, maar ook op het vervolgonderwijs. Op welke 
wijze de materialen en de methoden worden ingezet, oftewel hoe het aanbod in de groepen 
plaatsvindt, staat nog niet voldoende beschreven in borgingsdocumenten. Er is voldoende aanbod 
om af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en af te stemmen op de kenmerken 
van onze populatie. Zo hebben we Accadin en Levelwerk voor de kinderen die wat meer kunnen, 
voor de NT2- leerlingen hebben we de methode Praat mee, daarnaast maken we gebruik van het 
leesinterventieprogramma Bouw! Ondanks dat het aanbod er allemaal is, wordt het onvoldoende 
duidelijk wanneer en welke kinderen hier gebruik van maken. Het is nodig hier beleid voor op te 
stellen.  
 
In de voorschoolse periode, benutten niet alle ouders ten volle de mogelijkheden voor voorschoolse 
educatie. Mede hierdoor komt een groep leerlingen waaronder ook kinderen met 
migratieachtergrond met een achterstand in spraak-taalontwikkeling en woordenschat op school. De 
doorgaande lijn van de VVE naar PO heeft geen structureel karakter. Een deel van de ingestroomde 
leerlingen komt van de NT-2 school, zij komen met een taalachterstand op school binnen. In groep 1-
2 zijn de tussendoelen voor beginnende geletterdheid en gecijferdheid de leidraad. Dit zijn de doelen 
vanuit het OVMJK, deze doelen zijn onlangs niet meer bijgesteld. De voortgang wordt wel 
bijgehouden, dit is echter niet structureel. Ook vinden er verder geen aanpassingen plaats voor het 
vervolgaanbod hierop.  
In groep 3 maken we gebruik van het leesinterventieprogramma 'Bouw!' wat laaggeletterdheid in 
een vroeg stadium moet voorkomen. Daarnaast hebben we vanaf groep 3 in alle groepen een 
taalaanbod vanuit de methode. We hebben sinds schooljaar 2019-2020 de methode Praat mee, voor 
de leerlingen met Nederlands als tweede taal. Deze methode is nog onvoldoende geïmplementeerd 
in het aanbod binnen de groepen.  
Structureel wordt er meegedaan aan het Voorleesontbijt, de Kinderboekenweek en het project "De 
bibliotheek op school." 
Gezien onze populatie zal er meer ingestoken moeten worden op de taalachterstanden 
(spraakontwikkeling/ woordenschat) binnen het aanbod. 
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De voertaal op school is doorgaans Nederlands. 
 
Burgerschap is geen apart vak, het is vooral een manier van omgaan met kinderen, het goede 
voorbeeld zijn en lesgeven op een manier waarbij kinderen uitgedaagd worden om na te denken 
over hun rol als burger in de samenleving. Het gaat er om kinderen het belang van democratie, 
participatie en identiteit in onze samenleving te leren. Juist nu er zoveel culturen, achtergronden en 
religies zijn, is het van belang kinderen al vroeg te leren hun verantwoordelijkheid in onze 
democratische samenleving te nemen. 
We kijken in de midden-/bovenbouw dagelijks het jeugdjournaal en praten hier met elkaar over. Ook 
het werken met Nieuwsbegrip draagt hieraan bij, omdat de onderwerpen altijd uit de actualiteit en 
de leefwereld van de kinderen komen. Daarnaast wordt actief burgerschap en sociale integratie 
bevordert door activiteiten en projecten die we organiseren.  
Het aanbod betreffende het burgerschapsonderwijs is toe aan een evaluatie. Daarnaast is het 
belangrijk de afspraken hieromtrent vast te leggen en vervolgens te borgen. Hoewel we op school 
leerlingenraad hebben is het een aandachtspunt dat we de leerlingen (nog) beter willen betrekken bij 
het schoolbeleid, waarbij we hen kennis willen laten nemen van de principes van onze democratische 
rechtsstaat.  
 
Gericht op de toekomst kunnen we nog meer metacognitieve vaardigheden inbrengen in ons 
aanbod. Zo heeft de school op dit moment nog een onvoldoende aanbod gericht op het leren van 
leerstrategieën. Dit is op dit moment alleen voor spelling nog van toepassing als het gaat om het 5-
stappenplan hiervoor.  
In onderstaande tabel is het leerstofaanbod te zien per 01-08-2020.  
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Klokurentabel 
De onderwijstijd die we reserveren in een vorm van continurooster past bij het onderwijsaanbod van 
de school. Met de gereserveerde onderwijstijd ( 24,5 uur voor groep 1/2 en 26,25 uur voor groep 5-
8) voldoet de school ruimschoots aan het aantal uren onderwijs wat minimaal aan de 
basisschoolloopbaan is verbonden. Jaarlijks wordt een urenberekening gemaakt.  
In de onderstaande klokurentabel is te lezen hoe de beschikbare onderwijstijd wordt verdeeld over 
de vak- en vormingsgebieden. Meer dan 50% van de onderwijstijd wordt besteed aan 
rekenen/wiskunde en taal.  
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Beleidsvoornemens gericht op voldoende basiskwaliteit 
* Implementatie leerlijnen Peuter en Jonge kind van Parnassys  
* Verbeteren van het aanbod en aanpak voor de leerlingen met een migratieachtergrond in alle 
groepen (taalontwikkeling). (Leerprincipe 4)  
* Verbeteren afstemming aanbod bij overgang van NT-2 leerlingen naar It Foarhûs (leerprincipe 4) 
* Leerlijn begrijpend luisteren uitzetten  
* Woordenschatonderwijs opnieuw opzetten 
* Meer zicht krijgen op de inhoud van het referentiekader vanaf groep 6 (Leerprincipe 5)  
* Er dient een nieuwe methodiek te komen voor Natuur  
* Oriëntatie en implementatie methode Fries  
* Implementatie Met Sprongen Vooruit  
* Evaluatie aanbod actief burgerschap en sociale integratie: Worden de leerlingen voldoende 
voorbereid op de democratische rechtstaat? (rol leerlingenraad) Is er voldoende aanbod 
verschillende achtergronden en culturen/ religies?  
* Onderzoeken mogelijkheden tot aanbod techniek, aanbod vervolgens uitzetten in de school  
* Verbeteren van de doorgaande lijn binnen de school (overdracht van groep naar groep, didactiek, 
communicatie) (Leerprincipe 4) 
* Zorgen voor een goede beschrijving van het aanbod en daarna gekoppeld een borgingssystematiek 
(Handboek It Foarhûs) 
* Aanbod metcognitieve vaardigheden voor leerlingen onderzoeken (leerprincipe 1 en 6)  
 
Beleidsvoornemens gericht op eigen aspecten van kwaliteit 
* Continueren leesinterventieprogramma Bouw! 
* Verbeteren van de doorgaande lijn van peuters naar kleuters als opmaat naar een IKC - Speciale 
aandacht hierbij voor spraak-taalontwikkeling, en ontwikkeling woordenschat. 
* Evalueren aanbod en aanpak groep 1/2  
* Breder onderzoek achterstand rekenen en opsporen oorzaken lage resultaten 
* We willen Engels uitbreiden door dit vanaf groep 3 aan te bieden  
* Eenduidige, rijke leeromgeving binnen de school creëren (aanschouwelijk materiaal in de groepen, 
indeling lokalen) (Leerprincipe 3) 
* Duidelijk aanbod en aanpak opstellen voor de verschillende arrangementen voor leerlingen bij de 
vakken: rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen (leerprincipe 1)  
 
Gewenste situatie (2024) 
Met de bovengenoemde beleidsvoornemens hebben we in 2024 een eigentijds/toekomstgericht 
aanbod voor de verschillende vakken geborgd. We hebben een selectie van bouwstenen van 
curriculum.nu en Fries opgenomen in ons curriculum. Het aanbod is gericht op de totale ontwikkeling 
van leerlingen bij binnenkomst van de school en bereidt hen voor op het aanbod bij de start van het 
vervolgonderwijs. We dragen met het (onderwijs) aanbod actief bij aan zowel de kwalificatie, 
socialisatie als de persoonsvorming van kinderen. Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau en 
de onderwijsbehoeften van alle leerlingen (in verschillende arrangementen).  
Het onderwijs sluit goed aan bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie als het gaat om onder 
andere de taalontwikkeling, hier is een eigentijds en passend aanbod voor opgezet.  
Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische rechtstaat. Het aanbod gericht op 
bevordering van democratisch burgerschap en sociale integratie staat helder beschreven en wordt in 
de groepen uitgevoerd.  
De leerlijnen in de verschillende leerjaren sluiten op elkaar aan, de opbouw hiervan is helder en staat 
goed beschreven.  
Leerkrachten in de bovenbouw kennen de leerlijnen van het referentiekader en de 
resultaatdoelstellingen van de school. Zij kunnen met hun aanbod gericht sturen op de 
referentieniveaus.  
Naast dat het aanbod beschreven staat en geborgd wordt (op papier en in de klas), komt het in de 
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groepen terug. Via de klokurentabel is te zien in welke groepen en in welke mate dit aanbod 
terugkomt binnen de school. Dit vraagt van leerkrachten een professionele houding en attitude ten 
opzichte de gemaakte afspraken hier omtrent.  
Om de doorgaande lijn mogelijk te maken en ook een eenduidige rijke leeromgeving binnen de 
school te creëren, vraagt het van de leerkrachten om vakinhoudelijk met elkaar te communiceren 
(didactiek/ overdracht/ indeling lokalen/ aanschouwelijk materiaal).  
Door de hele school wordt meer eenduidigheid gezien en ervaren door ouders en ook door 
leerlingen. 
Doordat er eenduidigheid is in aanpak en aanbod en aansluiting op verschillende (vak)gebieden, zal 
de leerling zich in alle groepen optimaal kunnen ontwikkelen, op deze manier worden de resultaten 
conform de schooldoelstellingen bereikt. 
 

3.2. Zicht op ontwikkeling (OP2) 

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling 
kunnen doorlopen. 
 
Basiskwaliteit 
De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem 
systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen. Voor de 
kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit vanaf groep 3 met betrouwbare en valide 
toetsen die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. Leraren vergelijken deze 
informatie met de verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af 
te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. 
Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseert de school waar de ontwikkeling 
stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren 
om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen. 
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 Huidige situatie (2020) 
Op It Foarhûs volgen we de leerlingen vanaf het moment van binnenkomst op een cyclische wijze. 
Hiervoor is binnen het zorgplan een zorgkalender opgesteld. Aangezien het binnen de planmatigheid 
van zorg en de evaluatie nog wel wat te wensen over laat, is het belangrijk inhoudelijk deze kalender 
te evalueren en mogelijk bij te stellen. 
In de kleutergroepen volgen we de leerlingen aan de hand van ontwikkelingsdoelen vanuit het 
OVMJK, hier is een eigen LVS voor opgesteld. De laatste jaren heeft er geen evaluatie plaatsgevonden 
op de manier van werken en het monitoren van de zorg en doelen in groep 1/2. Dit maakt ook dat de 
samenhang van de systemen bij de overgang naar groep 3 ontbreekt. Vanaf groep 3 maken we 
gebruik van het leerlingvolgsysteem 3.0 van Cito. Dit zijn betrouwbare en valide toetsen die tevens 
een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. 
We werken op school met schooldoelstellingen op school- en groepsniveau. De signaallijnen voor 
individuele leerlingen wanneer zij voor een bepaald vak in een bepaald arrangement terecht komen, 
ontbreken op school. Het is dus ook niet altijd even duidelijk wanneer leerlingen een hulpplan, 
ontwikkelperspectiefplan of juist meer uitdaging krijgen. Eerdergenoemde plannen zijn wel de 
plannen om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen.  
Naast de genoemde plannen hanteren wij een arrangementenoverzicht, hierop is in één overzicht te 
zien in welk arrangement de kinderen zitten voor de verschillende vakken. Hierbij gebruiken wij een 
groepsoverzicht, in het groepsoverzicht worden alle leerlingen genoemd en daarbij hun 
onderwijsbehoeften. Voor elke leerling worden ook de belemmerende en stimulerende factoren 
genoemd. Voor kinderen die onder de signaallijn scoren, worden ook per vak analysedoelen 
genoemd. Aan deze analysedoelen wordt gewerkt tijdens de extra leertijd, dit zijn vaste momenten 
op het lesrooster om de organisatie voor de hulp aan deze leerlingen eenvoudiger te maken. Het 
aanbod, de aanpak en de evaluatie hierop staat in het weekschema. Op het groepsoverzicht staan 
ook de analysedoelen van de groep vermeld. Deze manier van werken is onlangs ingevoerd. De 
afgelopen tijd zijn er veel wisselingen geweest in de zorgstructuur, waarop iedereen vervolgens 
zijn/haar eigen manier creëerde.  
Wanneer groepen of individuele leerlingen zich niet volgens verwachting ontwikkelen, wordt dit niet 
altijd vroegtijdig gesignaleerd. Ook wordt er niet altijd door een ieder scherp geanalyseerd waarom 
er iets niet goed gaat. De kwaliteit van de analyses is wisselend, zowel op groepsniveau als op 
individueel niveau. Daardoor is ook de vervolgaanpak niet altijd adequaat en worden er niet altijd de 
juiste interventies ingezet. Het lukt niet alle leerkrachten om de zorg planmatig uit te voeren. Dit 
behoeft in de komende planperiode aandacht. Dit om ervoor te zorgen dat kinderen zich 
ononderbroken kunnen ontwikkelen en adequate begeleiding krijgen.  
De taakomschrijving van de intern begeleider is onlangs duidelijk opgesteld en vindt er meer controle 
en begeleiding plaats om de leerkrachten volgens de systematiek van Handelingsgericht Werken te 
laten werken. Het schoolondersteuningsprofiel is recentelijk aangepast en dient te worden 
geïmplementeerd. We geven daarin aan wat de school onder extra ondersteuning verstaat, hier 
worden ook de grenzen van de zorg in beschreven.  
 
 
Beleidsvoornemens gericht op voldoende basiskwaliteit 
* Specifieke omschrijving van de aanpak van zorgleerlingen opstellen met nadruk op een sterk 
gedifferentieerde aanpak (Leerprincipe 4) 
* Analysevaardigheden van leerkrachten vergroten op vorm en inhoud o.a. door een betere reflectie 
op het leerkrachthandelen (Leerprincipe 6) 
* Ondersteuning en begeleiding van de leerkrachten op het planmatig uitvoeren van 
ondersteuning/begeleiding of zorg in de praktijk 
* Evalueren en mogelijk inhoudelijk bijstellen zorgkalender (voor evaluatie & planmatigheid) 
 
Beleidsvoornemens gericht op eigen aspecten van kwaliteit 
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* Vernieuwen beleid kleuterversnelling/verlenging - aansluiten op beleid Adenium (dit is de leidraad) 
(Leerprincipe 4) 
* Opstellen criteria (signaallijnen) voor de verschillende arrangementen (wanneer in welk 
arrangement?) voor leerlingen bij de vakken: rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen 
(Leerprincipe 5) 
 
 
Gewenste situatie (2024) 
Met bovengenoemde beleidsvoornemens willen we ervoor zorgen dat wij in 2024 de ontwikkeling 
van onze leerlingen zodanig volgen dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.  
Dit betekent dat we de prestaties en ontwikkeling van de leerlingen volgens genormeerde 
instrumenten en procedureel volgen. De adequate ondersteuning/begeleiding en zorg is weggezet in 
de plannen (groepsoverzichten, hulpplannen en weekschema's). De leerkrachten voeren deze 
ondersteuning/ begeleiding of zorg adequaat, dagelijks en planmatig uit tijdens onder andere de 
geplande extra leertijd momenten.  
De analysevaardigheden van de leerkrachten is vergroot op vorm en inhoud, het lukt hen om beter te 
reflecteren op het eigen handelen. Deze scherpe, diepgaande, realistische en beschreven analyses 
zorgen ervoor dat we verklaringen boven tafel krijgen voor de stagnaties in de ontwikkeling van de 
leerlingen. Wat er vervolgens voor zorgt dat er passende interventies in gang gezet worden om 
eventuele achterstanden te verhelpen.  
De informatie verkregen vanuit toetsen wordt vergeleken met de verwachte ontwikkeling. Deze 
vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van 
zowel groepen als individuele leerlingen.  
Door de gedifferentieerde, specifiek beschreven aanpak voor zorgleerlingen wordt er vroegtijdig voor 
gezorgd dat leerlingen de extra zorg krijgen die zij nodig hebben.  
De vernieuwde zorgkalender wordt gehanteerd om de hele groep planmatig te volgen. 
De medewerkers werken volgens de systematiek van handelingsgericht werken (HGW) en 
systematiek Passend onderwijs Adenium. Deze zorg-/ondersteuningsstructuur wordt door alle 
leerkrachten naar behoren uitgevoerd. De intern begeleider zorgt voor een goede begeleiding en 
monitoring hiervan. 
 

3.3. Didactisch handelen (OP3) 

Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen. 
 
Basiskwaliteit 
De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen 
hebben. De leraren zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van 
leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen als ook binnen 
één les. 
De leraren creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn. Met geschikte 
opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zo dat de leerling het zich 
eigen kan maken. De leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd 
af op de behoeften van groepen en individuele leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning 
als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen. 
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Huidige situatie (2020) 
Als het gaat om het didactisch handelen van de leerkrachten van It Foarhûs is er vanuit verschillende 
evaluaties en de zelfevaluatie al veel over gezegd.  
De leraren plannen en structureren hun handelen niet altijd met behulp van informatie die zij over 
leerlingen hebben, zij hebben daarin ook niet altijd het einddoel of het eindniveau van de leerlingen 
voor ogen. De methode wordt door de leerkrachten dagelijks gevolgd. We hebben dit schooljaar de 
focus gehad op dat in de voorbereiding van de lessen het doel van de les centraal moet staan en dat 
de methode hiervoor een hulpmiddel kan zijn. De leerkrachten vinden dit over het algemeen erg 
lastig en kunnen de methode moeilijk daarin loslaten.  
De leerkrachten proberen in het groep wel zo'n leerklimaat te creëren dat kinderen actief en 
betrokken zijn. Zij weten hun woord en taalgebruik ook voldoende af te stemmen op het niveau van 
de leerlingen in de groep.  
De leerstof die aangeboden wordt is gemiddeld genomen niet logisch opgebouwd binnen een les. De 
logische en herkenbare structuur van het directe instructiemodel wordt niet overal waargenomen. 
Gezien deze ontbrekende structuur, maar wellicht ook het ontbreken aan inzicht in 
doelen/eindniveau, wordt er niet of nauwelijks instructie gegeven door de leerkracht. Zo vindt er ook 
geen begeleide inoefening plaats, zodat de leerlingen zich de stof eigen kunnen maken. Afstemming 
in instructie, verwerking, tijd of leerinhoud wordt niet of nauwelijks gerealiseerd. Leerlingen die 
moeite hebben met de stof worden wel ondersteund, echter is deze ondersteuning geënt op extra 
begeleiding, maar niet op extra instructie of andere instructievormen.  
Bovenstaande zorgt ervoor dat de lestijd niet efficiënt wordt benut.  
Het expliciet onderwijs geven in strategieën voor denken en leren zit nog niet in het lesgeven 
verweven. Dit geldt ook voor het uitspreken van hoge verwachtingen en het bevorderen van de 
eigen verantwoordelijkheid van leerlingen in het leerproces. Het aanleren van strategieën voor 
denken en leren, het uitspreken van hoge verwachting en het bevorderen van de eigen 
verantwoordelijkheid dragen bij aan goede metacognitieve vaardigheden van kinderen, ze staan zelf 
aan het roer van hun leerproces, waardoor zij een leertaak effectiever uit zullen voeren 
(beleidsvoornemen Aanbod HS3.1). Naast bovengenoemde moet ook het controleren van begrip van 
alle leerlingen alvorens te starten met het zelfstandig werken beter. Op school moet de transfer van 
leerstrategieën naar andere contexten en vormingsgebieden nog gestalte krijgen, evenals het geven 
van feedback. We zullen hierin duidelijke keuzes moeten maken.  
In eerste instantie verwachten wij van de leerkrachten in de basis een goede didactiek: doelgericht, 
aansluiting op onderwijsbehoeften, afstemming, gestructureerd en logisch opgebouwd.  
 
Beleidsvoornemens gericht op voldoende basiskwaliteit 
Leerkrachtvaardigheden wat betreft didactiek vergroten door :  
* Cursus EDI-model/ IGDI-model teambreed (Interne scholing aan de hand van boek: Expliciete 
directe instructie) (Leerprincipe 6) 
* Begeleiding en coaching (frequent) op het didactisch handelen van de leerkrachten met behulp van 
het EDI- / IGDI-model; expliciete aandacht voor afstemming in inhoud, instructie, tijd en werkvormen 
(Leerprincipe 2 - werkvormen en Leerprincipe 6)  
 
* Onderzoeken mogelijkheden tot schoolontwikkeling gericht op het vergroten van de 
verantwoordelijkheid van kinderen (leerprincipe 1) 
 
 
Beleidsvoornemens gericht op eigen aspecten van kwaliteit 
* Verbeteren van leerkrachtvaardigheden voor de taalontwikkeling  
* Verbeteren rekenonderwijs vanaf groep 1, met speciale aandacht voor het leerkrachthandelen: 
aandacht voor leerstrategieën, afstemming (Leerprincipe 1 en 4) 
* Verbeteren rekenonderwijs vanaf groep 1 gericht op de didactiek (Automatiseren, stappenplan 
contextsommen, rekengesprekken, implementatie MSV) 
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* Onderzoek didactiek technisch lezen (Aanbod, groeperingsvormen, materialen) (Leerprincipe 2 - 
groeperingsvormen)  
 
 
Gewenste situatie (2024) 
Het geven van directe instructie is een belangrijke voorwaarde voor het leren en het ontwikkelen van 
onze leerlingen. De kwaliteit van het didactisch handelen is cruciaal voor de kwaliteit van ons 
onderwijs. 
De lestijd wordt efficiënt benut, daarnaast is de leertijd effectief weggezet op een lesrooster met 
behulp van de klokurentabel. Dit vraagt om een bepaalde discipline van de leerkrachten.  
De leerkrachten zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van de 
kinderen. De lessen worden vanuit een duidelijk doel vormgegeven, de methode kan een middel zijn 
om dit doel met de kinderen te behalen.  
De leerkrachten creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn, daarnaast 
wordt de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces van de leerlingen gestimuleerd. Leren staat 
bij de leerkrachten centraal. Dit is in de groepen terug te zien.  
 
 
 De volgende leerkrachtvaardigheden zijn vergroot: 
- Leerkrachten geven een heldere, aantrekkelijke en doelmatige uitleg 
- Leerkrachten geven les volgens de logische en herkenbare structuur van het EDI-model  
- Leerkrachten stemmen in de les af op de (persoonlijke) onderwijsbehoeften van leerlingen (inhoud, 
instructie, tijd en werkvormen) - we zijn uiterst gevoelig voor individuele verschillen tussen kinderen 
Controle van begrip, expliciet onderwijs in strategieën voor denken en leren, feedback en feed-
forward zijn structureel onderdeel van het didactisch handelen van de leerkrachten. 
Dit vraagt van de leerkracht inhoudelijke kennis, achtergrondinformatie van het EDI-model. Zo ook 
van vormen van actieve en/of coöperatieve werkvormen die ondersteunend zijn bij het behalen van 
het doel. Kinderen leren op deze manier van elkaar.  
 
Vakspecifiek hebben de leerkrachten hun kennis en vaardigheden uitgebreid. En zijn de vakspecifieke 
didactische handelingen terug te zien in de lessen.  
Taalonderwijs: 
- 4 -taktmodel (woordenschat) 
Rekenonderwijs: 
- Vertaalcirkel 
- Drieslagmodel 
- Rekengesprekken 
- Met Sprongen Vooruit  
- Stappenplan context sommen 
- Automatiseren 
Leesonderwijs: 
- Verschillende groeperingsvormen  
 
Met geschikte opdrachten en een heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zo dat 
de leerling het zich eigen kan maken. Kinderen leren hiermee doelgericht en zijn (een stukje meer) 
eigenaar van hun eigen leerproces. Tegelijkertijd worden de leerlingen in hun ontwikkeling 
uitgedaagd. We zijn veeleisend voor elk kind, maar zonder excessieve overbelasting.  
Leerlingen worden door een brede ontwikkeling (kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming) 
voorbereid op hun deelname aan de maatschappij, alle leerkrachten dragen hier met hun didactiek 
en pedagogiek aan bij.  
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3.4. Extra ondersteuning (OP4) 

Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding. 
 
Basiskwaliteit 
Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de 
leeftijdsgroep, biedt de school een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, 
gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen. Het aanbod, de ondersteuning 
en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. De school 
evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stelt de interventies zo nodig bij. 
De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder extra ondersteuning 
verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het 
samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning. Voor de leerlingen die deze 
extra ondersteuning nodig hebben, legt de school in het ontwikkelingsperspectief vast hoe het 
onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling. 
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Huidige situatie (2020) 
Voor de leerlingen die structureel op een ander niveau werken wordt het aanbod verwerkt in een 
ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit ontwikkelingsperspectief bevat inhoudelijk de volgende opbouw: 
Analyse beginsituatie (ontwikkeling vaardigheden, ondersteuningsvraag, factoren, noodzakelijke 
ondersteuning), Ontwikkelingsperspectief (perspectieven na analyse, doelen en leerroutes), Evaluatie 
en Vaststelling. Hiermee voldoet het aan de criteria.  
De uitwerking van het OPP voor in de klas of buiten de klas wordt in een plan van aanpak 
beschreven. Met het ontwikkelingsperspectief krijgt de leerling voor één of meerdere vakken een 
eigen leerlijn met aangepaste tussen- en einddoelen die afwijken van de tussen- en einddoelen van 
de groep.  
De leerling krijgt hiermee voor één of meerdere vakken een eigen leerlijn met aangepaste tussen- en 
einddoelen die afwijken van de tussen- en einddoelen van de groep.  
De volgende leerlingen komen op It Foarhûs in aanmerking voor een OPP.  
· Leerlingen met een leerachterstand van minimaal één jaar op één of meerdere kernvakken. (Bij 
leerlingen met een bijkomende sociaal-emotionele problematiek, die niet gediagnosticeerd hoeft te 
zijn, mag de achterstand meer dan acht maanden zijn.) 
· Leerlingen met een S(B)O indicatie. 
· Leerlingen met een uitstroomverwachting richting praktijkonderwijs, VSO of LWOO. 
· Wanneer een leerling maximaal het niveau van eind groep 7 zal halen voor één of meerdere 
vakgebieden: rekenen, taal of begrijpend lezen. 
 
In het zorgplan wordt beschreven dat het de voorkeur heeft om halverwege groep 5 het proces in te 
gaan, of eerder indien er gedoubleerd is. Realiteit nu is dat er in groep 7 gestart wordt en dat het 
daarbij vaak ook leerkrachtafhankelijk is. Hier ligt een grote taak voor de intern begeleider.  
 
De leerkracht en intern begeleider stellen samen het ontwikkelingsperspectief op. De leerkracht is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het ontwikkelingsperspectief. Ouders dienen actiever 
betrokken te worden bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van een OPP.  
Van de ontwikkelingsperspectieven die op dit moment geschreven zijn , is het aanbod beschreven 
binnen de perspectieven of de plannen van aanpak niet altijd passend. Wat betreft de evaluatie, 
analyse en vervolgens een mogelijk bijstelling van het plan is dit de afgelopen jaren ook niet cyclisch 
gevolgd.  
De taakomschrijving van de intern begeleider is onlangs duidelijk opgesteld, er vindt meer controle 
en begeleiding plaats om het cyclische proces beter te blijven monitoren en de leerkrachten hierin te 
begeleiden.  
De evaluatie van de plannen is namelijk wel opgenomen op de zorgkalender die recentelijk nog een 
update heeft gehad.  
 
Door het continuüm van zorg kunnen wij veel kinderen passend onderwijs bieden. In het 
ondersteuningsprofiel komt naar voren dat wij de basisondersteuning willen en kunnen bieden.  
Basisondersteuning is de ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal onderdeel 
vormt van het onderwijs en het aanbod van elke school. De basisondersteuning is afgeleid van de 
kwaliteitseisen die de inspectie hanteert bij het toezicht op scholen, van de aandachtspunten uit het 
referentiekader van de PO-Raad (zoals preventieve maatregelen en lichte vormen van hulp) en van 
de afspraken die door besturen zijn gemaakt.  
De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten:  
 
1 Onderwijs: 
a. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving 
b. De school heeft continu zicht op de ontwikkelingen van leerlingen  
c. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de 
ontwikkelingsperspectieven van leerlingen  
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d. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken  
e. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties  
 
2 Begeleiding: 
a. Voor alle leerlingen is een ambitieus ontwikkelingsperspectief vastgesteld  
b. De school draagt leerlingen zorgvuldig over  
c. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning  
 
3 Beleid: 
a. De school voert een helder beleid op het terrein van de leerlingenzorg  
b. De school heeft haar onderwijszorgprofiel vastgesteld  
c. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg en past het beleid zo nodig aan  
 
4 Organisatie: 
a. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur  
b. De school heeft een effectief zorgteam  
 
 5 Resultaten 
 
We werken eraan (zie hiervoor al de beleidsvoornemens in dit schoolplan) om de kwaliteit van onze 
basisondersteuning op orde te krijgen.  
 
Voor leerlingen die onvoldoende profiteren van de basisondersteuning en hierbij extra 
ondersteuning nodig hebben, is soms specifieke deskundigheid nodig. We hebben een onderscheid 
gemaakt in deskundigheid die wij als school zelf in huis hebben (interne deskundigheid) en 
deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen halen bij het bestuur of van buiten (externe 
deskundigheid). Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn extra 
ondersteuningsvoorzieningen of groepen te organiseren. Dit zijn onderdelen wat in het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) duidelijk beschreven staat. Net als wat wij onder extra 
ondersteuning verstaan, de deskundigheid, zowel intern als extern. Dit geldt ook voor de grenzen van 
de zorg. Het SOP dient volgend jaar goed geïmplementeerd te worden 
 
Beleidsvoornemens gericht op voldoende basiskwaliteit 
* Implementeren SOP (Leerprincipe 5) 
* Duidelijke procesgang omtrent het werken met een OPP ontwikkelen en implementeren (passend 
aanbod, cyclische evaluatie, waar nodig bijstellen van interventies) 
* Ouders worden in een vroegtijdig stadium betrokken bij het opstellen, de uitvoering en de 
evaluatie van een OPP  
 
 
Gewenste situatie (2024) 
Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de 
leeftijdsgroep, bieden wij een passend onderwijsaanbod. Waar nodig wordt hierbij de juiste 
ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van de leerlingen, aangeboden. 
Het aanbod wordt verwerkt in een ontwikkelingsperspectief, dat voldoet aan de criteria. Ouders 
worden in een vroeg stadium betrokken bij het opstellen, de uitvoering en de evaluatie van dit plan. 
Al het bovenstaande is om de leerlingen ononderbroken te laten ontwikkelen.  
Leerkrachten voeren de zorg planmatig binnen de groep uit.  
Het schoolondersteuningsprofiel, waar duidelijk de extra ondersteuning, deskundigheid en 
voorzieningen in beschreven staan is geïmplementeerd. Dit betekent dat de grenzen van zorg 
duidelijk zijn en dat de afspraken gewaarborgd zijn binnen de school.  
Periodiek wordt geëvalueerd of het aanbod/de aanpak nog het gewenste effect heeft en worden de 
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interventies zo nodig bijgesteld.  
Dit alles met de juiste begeleiding en ondersteuning van de intern begeleider. 
 

3.5. Samenwerking (OP6) 

De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven. 
 
Basiskwaliteit 
De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen en voorgaande scholen door informatie 
over leerlingen in achterstandssituaties uit te wisselen en het onderwijs in een doorgaande leerlijn te 
realiseren. Aan het einde van de schoolperiode en bij tussentijds vertrek van leerlingen informeert ze 
de ouders en de vervolgschool over de ontwikkeling van de leerlingen. 
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school samen met het 
samenwerkingsverband en, indien nodig, met partners in de zorg. De school voert afspraken uit de 
Lokale Educatieve Agenda en ten aanzien van vroegschoolse educatie uit. 
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Huidige situatie (2020): 
Onze school werkt samen met een groot aantal partijen die van belang zijn voor een ononderbroken 
ontwikkeling van onze leerlingen. Op het gebied van voor- en naschoolse opvang hebben we een 
goed contact met Vandaag. De onderbouwleerlingen zijn gehuisvest in het noodgebouw op het plein 
van It Foarhûs. Zij maken gebruik van alle voorzieningen in en om de school.  
In het wijkcentrum, nabij de school, organiseert OINK het peuterspelen voor kinderen van 2-4 jaar. 
Niet alle leerlingen van It Foarhûs hebben de voorschool bezocht. Tussentijds vinden er regelmatig 
activiteiten (peuterochtend in het voorjaar) of projecten (Kinderboekenweek, Nationale 
voorleesdagen) plaats met de voorschool. Zo ook hebben de collega's van groep 1-2 niet alleen een 
warme overdracht voordat er een leerling op school komt, in december/januari vindt er ook altijd 
een tussentijds gesprek plaats met de leidsters van de voorschool om de prognoses te bespreken en 
de thema's af te stemmen. Tijdens de warme overdracht staat het informatie delen over de leerling 
centraal. Leerlingen met een VVE-indicatie worden hierin uitvoerig besproken. De leerkracht van 
groep 1/2 van It Tweespan is ook altijd bij dit overleg aanwezig. De doorgaande lijn van de VVE naar 
PO heeft geen structureel karakter, in HS 3.1 zijn hieraan al beleidsvoornemens gekoppeld.  
 
Op school zoeken we de samenwerking met diverse instanties. Voor de leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Friesland. 
Uitgangspunt van dit samenwerkingsverband is dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek 
verdienen in het onderwijs, aansluitend bij mogelijkheden, beperkingen en onderwijsbehoeften. It 
Foarhûs heeft zorgplicht voor alle leerlingen die aangemeld zijn op school, d.w.z. dat we 
verantwoordelijk zijn voor de noodzakelijke ondersteuning van onze leerlingen. Wanneer uit ons 
leerlingvolgsysteem blijkt dat leerlingen onvoldoende profiteren van de basisondersteuning en wij op 
school de noodzakelijke extra ondersteuning zelf niet kunnen bieden, wordt samen met ouders 
gekeken naar een oplossing.  
We onderhouden goede contacten met de partners in de zorg zoals Kentalis, Timpaan en Cedin die 
de school assisteren voor leerlingen die problemen ondervinden bij de taalontwikkeling. Ook met De 
GGD, Veilig thuis en Carins hebben wij om uiteenlopende redenen regelmatig contact.  
De gemeente Smallingerland onderkent het belang van vroegtijdige herkenning van 
laaggeletterdheid en daarom subsidiëren zij het leesinterventieprogramma 'Bouw!'waaraan ook onze 
school meedoet. 
 
We betrekken talloze partners bij ons curriculum. De belangrijkste zijn de bibliotheek, Keunstwurk, 
theater De Lawei en het Sportbedrijf  
 
De belangrijkste partners zijn onze ouders. Gedurende de schoolloopbaan betrekken we de ouders 
bij de ontwikkeling van hun kind. Reeds bij aanmelding houdt de ib'er met de leerkracht van groep 1 
een intakegesprek met de ouders.  
Sinds schooljaar 2019-2020 zijn we begonnen met het invoeren van 
KindOntwikkelingsPlangesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt er met het kind gesproken en 
besproken wat hij/zij nodig heeft om zo goed mogelijk tot ontwikkeling te komen.  
Uitrol in tijd: 
De invoering van de KOP- gesprekken verloopt als volgt: 
- februari 2020 - Groep 7 
- september 2020 (start schooljaar 2020/2021)- Groep 7 en 8  
- februari 2021- Groep 5/6/7 Groep 8 heeft in februari verwijzingsgesprekken 
 
In september 2020 vindt er een evaluatie plaats voor zowel ouders, kinderen als leerkrachten op 
deze gesprekken.  
Hierna wordt gekeken of we de gesprekken ook in de onderbouw op kunnen pakken en in welke 
vorm. 
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De gesprekkencyclus op school ziet er na invoering van de KOP-gesprekken er als volgt uit: 
- september KOP- gesprek 
- november (facultatief) 10- minuten gesprek  
- februari KOP- gesprek 
- april (facultatief) 10- minuten gesprek 
 
Voor de onderbouw betekent dit dat er startgesprekken gevoerd worden, hierin vertelt de ouder 
over het kind. Na de eerste periode en aan het einde van het schooljaar vinden er rapportgesprekken 
plaats. Tussentijds (in november/april) zijn er (facultatieve) 10-minutengesprekken.  
Ouders kunnen nog beter betrokken worden op het moment dat leerlingen extra ondersteuning 
nodig hebben. De school organiseert tal van activiteiten waarbij het nauw samenwerkt met diverse 
ouders en of oudergeledingen. We merken wel dat het steeds vaker dezelfde ouders zijn die 
assisteren en dat vertekent in totaliteit de participatie. De betrokkenheid van de ouders bij de 
ontwikkeling van hun kinderen is over het algemeen goed te noemen. Tijdens de bijeenkomsten 
waarop de vorderingen van de leerlingen met de ouders worden besproken zien we bijna 100% 
opkomst. We merken dat de ouders geïnteresseerd zijn in wat hun kinderen op school leren, maar 
ook dat ouders vaak weinig weet hebben van het schoolbeleid. Hier ontbreekt het aan beleid vanuit 
de school.  
We hebben sinds kort het Ouderportaal van Parnassys open. Hierin kunnen ouders de resultaten op 
verschillende toetsen en de hulpplannen inlezen. We willen dit in de tijd uitbreiden met de notities/ 
het dossier van de leerlingen. Vanaf schooljaar 2020-2021 is de dossiervorming voor leerlingen 
binnen Parnassys op orde en staat dit beschreven in het zorgplan van de school. Het vrijgeven van 
het Ouderportaal vraagt ook om het vernieuwen van het rapport. Het digitaal rapport staat al 
langere tijd op de agenda, dit dient in de nieuwe planperiode geïmplementeerd te worden.  
 
Wanneer ouders tussentijds verhuizen en de leerlingen naar een andere basisschool gaan, nemen we 
het initiatief om contact op te nemen met de ontvangende school om hen op de hoogte te brengen 
van de ontwikkeling van de kinderen. We maken hiervoor gebruik van een onderwijskundig rapport. 
Aan het eind van de schoolperiode vindt de informatieverstrekking plaats via het OSO binnen 
Parnassys en de aanmeldingsformulieren van de vervolgschool.  
 
Beleidsvoornemens gericht op voldoende basiskwaliteit 
* Opzetten visie en beleid ouderbetrokkenheid 3.0 ( i.c.m. communicatieplan)  
 
Beleidsvoornemens gericht op eigen aspecten van kwaliteit 
* Implementatie KOP-gesprekken in de onderbouw, met de daarbij behorende gesprekkencyclus 
(Leerprincipe 1) 
* Implementatie digitaal rapport in combinatie met het uitbreiden van het ouderportaal 
(Leerprincipe 1) 
 
Gewenste situatie (2024) 
 In 2024 heeft hebben wij in de Trisken in een bepaalde vorm een IKC ontwikkeld (Zie hiervoor HS2).  
Er wordt samengewerkt met relevante partners om het onderwijs voor onze leerlingen vorm te 
geven. De nauwe samenwerking met de voorschoolse voorziening, het samenwerkingsverband en 
andere partners in de zorg is voortgezet. Dit alles om voor de leerlingen een doorgaande leerlijn te 
realiseren.  
De betrokkenheid en participatie van ouders bij de activiteiten die de school onderneemt, is naar een 
hoger plan gebracht. Door gelijkwaardig contact tussen leraar en ouders, is het kind automatisch het 
uitgangspunt voor samenwerking. Het team en ouders zoeken samen naar wat nodig is om het kind 
optimaal te ondersteunen in zijn ontwikkeling. Er vindt afstemming plaats. Door de samenwerking 
tussen ouders en het team ontstaan er nieuwe ideeën om kinderen te laten leren. Tevens kunnen de 
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kinderen hun stem laten horen middels de KOP-gesprekken die gevoerd worden. Het doel van deze 
gesprekken is de ondersteunings-/onderwijsbehoeften van de kinderen helder te krijgen en te zorgen 
voor een goede afstemming hier op.  
 
De visie en het beleid zijn beschreven en worden geborgd, daarnaast wordt de gedeelde 
verantwoordelijkheid uitgevoerd volgens het beschreven communicatieplan.  
 

3.6. Toetsing en afsluiting (OP8) 

De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig. 
 
Basiskwaliteit 
Alle leerlingen (behoudens wettelijke uitzonderingen) in leerjaar 8 maken een eindtoets. 
Tijdens de schoolperiode maken ze toetsen van het leerlingvolgsysteem, waarmee in elk geval de 
kennis en vaardigheden op het terrein van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde worden 
gemeten. De leraren nemen de toetsen af conform de voorschriften. Ouders worden geïnformeerd 
over de vorderingen van de leerlingen. Alle leerlingen krijgen een advies voor het vervolgonderwijs. 
De school hanteert hierbij een zorgvuldige procedure. 
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Huidige situatie (2020):  
Op school verantwoorden we jaarlijks onze eindresultaten met de IEP-eindtoets. De eindtoets geeft 
ons inzicht in hoe onze leerlingen zich na 8 jaren onderwijs verhouden ten opzichten van de 
referentieniveaus voor rekenen en taal. Alle leerlingen van groep 8 maken conform de voorschriften 
deze eindtoets (behoudens wettelijke uitzonderingen).  
Voorafgaand aan de eindtoets hebben de ouders en de leerlingen van groep 8 het schooladvies 
ontvangen voor het vervolgonderwijs. De resultaten op de eindtoets wijken in hoge mate af van het 
schooladvies. Dit, maar ook de verschillende gesprekken die met ouders worden gevoerd, maakt dat 
er nog niet een duidelijke procedure vastgesteld is als het gaat over de totstandkoming van een 
schooladvies. Dit is de afgelopen jaren leerkrachtafhankelijk geweest.  
Na de eindtoets worden de adviezen nogmaals gewogen en in sommige situaties wordt het 
schooladvies naar boven bijgesteld. 
In groep 7 krijgen de ouders en kinderen, middels het tonen van de resultaten op de Plaatsingswijzer, 
een overzicht van de actuele stand van zaken op dat moment. Hierin wordt ook al gesproken over 
het mogelijke niveau voor voortgezet onderwijs.  
 
Vanaf groep 3 worden de leerlingen twee keer per jaar getoetst met de toetsen van het 
leerlingvolgsysteem van Cito. Toetsen worden afgenomen conform de handleiding van Cito. Alleen 
die aanpassingen voor individuele leerlingen zijn toegestaan, die door Cito zelf worden aangereikt.  
Aanpassingen (dispenserende en compenserende maatregelen) worden gedaan in overleg met de IB-
er. We vermelden welke maatregelen zijn toegepast (notitie in Parnassys) en communiceren dit met 
ouders. In het document "Toetscondities Cito" beschrijft de school de voorschriften wat betreft de 
voorbereidingen en eventuele aanpassingen. De toetsen worden hiermee conform de voorschriften 
afgenomen. 
 
De ouders worden door de groepsleerkrachten geïnformeerd over de vorderingen en de resultaten 
die hun kinderen halen op deze toetsen. Tussentijds kunnen ouders nog beter op de hoogte gebracht 
worden van de vorderingen. De taakomschrijving van de intern begeleider is onlangs duidelijk 
opgesteld, er vindt meer controle en begeleiding plaats om het cyclische proces, aangaande de 
gesprekken met ouders, beter te blijven monitoren en de leerkrachten hierin te begeleiden. 
 
De school heeft schooldoelstellingen opgesteld voor de resultaten op de Citotoetsen waarmee op 
individueel niveau als op school- en groepsniveau evaluaties en analyses dienen te worden gemaakt. 
Aan deze evaluaties en analyses dienen vervolgens conclusies verbonden te worden om afstemming 
op de behoeften van de leerlingen mogelijk te maken. Echter ontbreken de signaallijnen voor 
individuele leerlingen wanneer zij voor een bepaald vak in een bepaald arrangement terecht komen 
en wordt er op dit moment niet voldoende afgestemd op deze behoeften. Hiervoor zijn in HS3.2 
beleidsvoornemens opgesteld.  
Betekenisvolle feedback ontbreekt nog bij de passende wijze van evalueren. Er wordt kinderen 
tussentijds (formatief) nog geen handvatten aangereikt voor de volgende ontwikkelingsstap.  
 
Beleidsvoornemens gericht op voldoende basiskwaliteit 
* Een duidelijke procedure vaststellen over hoe we komen tot een schooladvies en hoe vervolgens 
wordt gewerkt richting de eindtoets.  
* Focus op het cyclische proces, aangaande de gesprekken met ouders  
 
Beleidsvoornemens gericht op eigen aspecten van kwaliteit  
* De ontwikkeling van kinderen wordt op passende wijze geëvalueerd en kinderen ontvangen daarbij 
betekenisvolle feedback wat hen handvatten geeft voor de volgende ontwikkelingsstap. 
(Leerprincipe 6)  
 
Gewenste situatie (2024) 
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De toetsing en afsluiting verlopen in 2024 zorgvuldig. Dit betekent dat de toetsen van het 
leerlingvolgsysteem in alle groepen nog steeds conform de voorschriften worden afgenomen. 
Daarnaast is er een duidelijke procedure vastgesteld over hoe we komen tot een schooladvies en hoe 
er vervolgens wordt gewerkt richting de eindtoets. Naast het feit dat deze procedures en de manier 
van werken zijn vastgesteld, wordt hier door de leerkrachten ook naar gehandeld. Dit maakt dat 
leerlingen een schooladvies krijgen, passend bij hun mogelijkheden. Het werken volgens een 
vooropgesteld plan richting de eindtoets, zorgt ervoor dat we grip houden op de eindresultaten en 
een betere doorgaande lijn mogelijk maken voor kinderen richting het voortgezet onderwijs (gericht 
op de referentieniveaus).  
Ouders worden door alle leerkrachten systematisch geïnformeerd over de vorderingen van de 
leerlingen.  
Leerkrachten passen evaluaties toe die in overeenstemming zijn met de doelstellingen, sterke nadruk 
ligt op formatieve evaluatie.  
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4. Schoolklimaat 

4.1. Veiligheid (SK1) 

In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt hoe wij invulling geven aan de 
wettelijke opdracht van het onderwijs en welke eigen ambities wij, binnen de gegeven kaders, willen 
realiseren op gebied van schoolklimaat. 
 
Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen. 
 
Basiskwaliteit 
De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school 
gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden 
van leerlingen. De school monitort dit ten minste jaarlijks. 
De school heeft een veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een ander document), gericht 
op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. Als de uitkomsten van de 
monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren. De 
school heeft een persoon als aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor coördinatie van het 
beleid tegen pesten. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en 
treden zo nodig snel en adequaat op. De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de 
basiswaarden van de democratische rechtsstaat. 
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Huidige situatie (2020)  
De school beschikt over een sociale veiligheidsbeleid. Dit sociale veiligheidsbeleid is een onderdeel 
van het veiligheidsplan. We beschrijven hierin de manier van werken, wat aansluit op het 
Kanjerprotocol van het Kanjerinstituut (doelen, uitgangspunten, wat doen we preventief en hoe 
doen we dat? Wat doen we als het misgaat? De rol van de leerkrachten, ouders en directie bij 
grensoverschrijdend gedrag, Borging Kanjer op It Foarhûs en personen in de school rondom sociale 
veiligheid). Aan het eind van het lopende schooljaar is het hele veiligheidsplan gericht op 
verschillende facetten volledig herzien en herschreven.  
Met ons veiligheidsplan geven wij antwoord op de vragen hoe de veiligheid, in de breedste zin van 
het woord, op school is geregeld. Zo is er bijvoorbeeld een actuele risico-inventarisatie en evaluatie 
(RI&E)., een beschreven klachtenregelingprocedure voor leerlingen, ouders en medewerkers, een 
privacyreglement en een gedragscode voor personeel. Beleid omtrent sociale media is nog niet 
duidelijk aanwezig en omschreven.  
 
Pestgedrag is een bedreiging voor de veiligheidsbeleving van kinderen. We besteden daarom 
aandacht aan het voorkomen van pestgedrag. Dit doen we met het lesprogramma van Kanjer. 
Wanneer grensoverschrijdend gedrag zich voordoet, hanteren we binnen het sociale 
veiligheidsbeleid het stappenplan voor grensoverschrijdend gedrag. Echter is het de vraag of dit 
voldoende toereikend is, aangezien de kinderen in de leerlingenenquête en binnen de 
veiligheidsmeting toch signalen geven van onveilige gevoelens. De maatregelen dienen duidelijker te 
worden omschreven en worden toegepast.  
 
Incidenten die zich op school voordoen, die te maken hebben met de veiligheid van leerlingen en 
leerkrachten, worden geregistreerd en zo snel mogelijk afgehandeld. In het team worden de 
incidenten besproken.  
Onder een incident verstaan wij een gebeurtenis gericht tegen personen waarbij sprake is van direct 
verbaal of fysiek geweld, bedreiging, pesterijen, afpersing, seksuele intimidatie of misbruik. 
Aandachtspunt hierbij is wel de nazorg, de evaluatie op de afhandeling en vervolgens de eventuele 
lering om soortgelijke incidenten te voorkomen en hiermee mogelijke beleidswijzigingen voor het 
handelen in de toekomst door te voeren.  
 
Wij laten leerlingen uit groep 5 t/m 8 elk jaar de leerlingenvragenlijst invullen van het Kanjervolg- en 
adviessysteem (Kanvas.kanjertraining.nl). Onder andere op deze manier brengen wij stelselmatig in 
kaart of kinderen zich gepest voelen, bang zijn gepest te worden en of ze zelf aangeven te pesten. 
Wij zijn alert op hoge scores op "Ongelukkig somber", die kunnen duiden op gepest worden. Het 
systeem is COTAN gecertificeerd en voldoet daarmee aan de inspectienormen. Uiteraard is dagelijkse 
observatie en gesprekken met de kinderen een ander wezenlijk onderdeel van het signaleren. De 
uitkomsten uit KanVas worden besproken in de groepsbesprekingen. Echter worden er nog 
onvoldoende acties genomen naar aanleiding van deze evaluatie.  
 
Als het gaat om personen in de school rondom de veiligheid, hebben we op school een 
Kanjercoöördinator, aandachtscoördinatoren en een contactpersoon.  
Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de Kanjercoördinator binnen onze school: 
* Het inzetten en uitvoeren van het Kanjerbeleid 
* Zorgen dat de materialen in alle groepen up-to-date zijn (eventueel bestellingen doorgeven) 
* Checkt geregeld de website om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen 
* Onderhoudt samen met de directie het contact met het Instituut van Stichting Kanjertraining 
* Maakt implementatieafspraken met het team  
* Input leveren voor de nieuwsbrief wat Kanjer betreft 
* Inplannen van de ouderlessen  
* Leidt vergaderingen rondom Kanjer  
*Zorgt samen met de directie voor het borgen van het Kanjergebruik  
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We hebben binnen de school twee aandachtscoördinatoren voor de leerlingen. Ieder schooljaar 
gaan de aandachtscoördinatoren bij de groepen langs om zich voor te stellen en de leerlingen te 
vertellen wat een aandachtscoördinator is en wanneer ze naar hem of haar toe kunnen gaan.  
Taakomschrijving aandachtscoördinator: 
 * Behandelt zaken in een vertrouwelijke sfeer en praat alleen met derden (leerkracht, hulpverlener) 
over het probleem als dit noodzakelijk is om het kind te helpen. 
* Belooft geen geheimhouding aan het kind. 
* Is bemiddelaar bij conflicten. 
* Geeft advies over mogelijkheden om problemen aan te pakken. 
* Biedt ondersteuning aan de leerling bij het realiseren van de gewenste oplossing 
* De incidenten rond pesten worden kortgesloten met de directie en vermeld in de 
incidentenregistratie van de school. 
 
De contactpersoon (seksuele intimidatie en machtsmisbruik) is op schoolniveau het aanspreekpunt 
met betrekking tot voornoemde zaken. Hij/zij heeft op school een adviserende en signalerende 
functie met betrekking tot machtsmisbruik en seksuele intimidatie. Bij voorkomende zaken neemt 
hij/zij contact op met de directeur en/of de bovenschoolse contactpersoon.  
In het begin van elk schooljaar wordt deze informatie met alle ouders, leerlingen en personeel 
gedeeld. 
 
Beleidsvoornemens gericht op voldoende basiskwaliteit 
* Evaluatie en bijstelling veiligheidsbeleid omtrent sociale veiligheid en pesten (Leerprincipe 3)  
* Zorgen voor Kanjergeschoold (ondersteunend/onderwijsondersteunend)personeel  
* Afspraken wat we doen bij gevoelens van onveiligheid. - Wat heeft Kanjer te bieden? Welke andere 
maatregelen? Gesprekken met kinderen, ouders....enz. (Leerprincipe 3)  
* Werkwijze incidentenregistratie gericht op nazorg, evalueren en interventies verbeteren en borgen  
 
Beleidsvoornemens gericht op eigen aspecten van kwaliteit 
* Beleid opstellen t.a.v. gebruik, kansen en bedreigingen van internet van sociale media en hoe 
hiermee om te gaan. 
Gewenste situatie (2024) 
We dragen zorg voor een veilige omgeving voor alle leerlingen. Dit blijkt uit de leerlingenenquête die 
tweejaarlijks uitgevoerd wordt en de jaarlijkse veiligheidsmeting onder de leerlingen. We treffen 
aantoonbaar maatregelen als de resultaten van de monitoring hiertoe aanleiding geven.  
De aanpak hiervoor staat beschreven in het actuele sociale veiligheidsbeleid dat valt binnen het 
veiligheidsplan. Daarnaast zijn alle medewerkers binnen het IKC (in wording) Kanjergeschoold. 
Hiermee zorgen we voor dezelfde taal en dezelfde aanpak. Deze eenduidigheid binnen de school 
geeft kinderen een gevoel van vertrouwen en veiligheid.  
De incidentenregistratie is volledig herzien en geborgd, ook in het handelen van de medewerkers. Dit 
is gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. 
Er is beleid opgesteld t.a.v. het gebruik, kansen en bedreigingen van internet, van sociale media en 
hoe hiermee om te gaan. Dit betekent dat leerlingen in de bovenbouw mediawijs zijn en veilig 
gebruik kunnen maken van internet en de moderne digitale media. De leerkrachten zetten het 
materiaal hiervoor structureel in. Het aanbod en de aanpak staat beschreven in het veiligheidsplan.  
 

4.2. Pedagogisch klimaat (SK2) 

De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat. 
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Basiskwaliteit 
Geen wettelijke eisen. 
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Huidige situatie (2020) 
Vanuit de Christelijke identiteit werken wij dagelijks aan een prettige en veilige sfeer op school. Ieder 
kind is uniek en dus verschillend. Wij vinden het essentieel dat er respect is voor elkaar en elkaars 
overtuigingen. We willen naast elkaar voortbewegen en de kinderen een goede basis meegeven. 
Kennis over elkaar zorgt voor begrip voor elkaar. Als team vinden we het belangrijk om in openheid 
en vertrouwen met elkaar, de kinderen en de ouders van onze school, om te gaan. 
Op It Foarhûs werken we volgens de methode van de Kanjertraining. De Kanjerregels gelden voor 
iedereen die betrokken is bij school. Bijna alle leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel 
zijn Kanjer gecertificeerd. Hier zijn al beleidsvoornemens op genomen in HS 4.1. De Kanjertraining 
staat voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.  
 
Waarom de Kanjertraining? 
Kinderen verlangen een school, waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. 
De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties. 
De Kanjerafspraken hangen bij ons in alle lokalen en in alle groepen worden Kanjerlessen gegeven. 
Daarnaast hebben wij in de centrale ruimte een Kanjermuur gecreëerd waarop de afspraken ook 
duidelijk zichtbaar zijn. De Kanjerafspraken bieden ons een eenduidige aanpak en werkwijze binnen 
school voor alle leerlingen. In elke nieuwsbrief die verschijnt is er altijd een rubriek Kanjer, hierin 
communiceren wij de afspraken, gedragsregels en aanpak richting de ouders. Wat we doen bij 
gevoelens van onveiligheid en welke maatregelen we hier in nemen, is nog niet geborgd in het 
handelen van de leerkrachten. Leerkrachten kunnen leerlingen nog doelgerichter begeleiden in de 
ontwikkeling van de sociale en maatschappelijke competenties.  
Daarnaast zijn op school ook afspraken en regels nodig. Deze stellen we aan het begin van het 
schooljaar samen met de leerlingen op. Deze werkwijze vermelden we ook in de schoolgids.  
 
Het team van It Foarhûs werk aan een goed pedagogisch klimaat op school. We investeren in een 
goede relatie met elkaar en met de kinderen. 's Morgens begroeten wij de kinderen bij de ingang van 
het lokaal. De leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. 
Binnen de leerlingenraad bespreken we regelmatig het schoolklimaat.  
 
Als het gaat om een uitdagende en fijne schoolomgeving dan is er wat betreft de verkeersveiligheid 
nog wel winst te halen. Er zijn geen duidelijke afspraken wat betreft het parkeren van auto's, wie wel 
of niet op de fiets mogen, welke uitgangen van het plein het best gebruikt kunnen worden, 
enzovoort. 
 
Beleidsvoornemens gericht op voldoende basiskwaliteit 
* Samen met de schoolcommissie/ GGD beleid ontwikkelen met het oog op gezonde 
voeding/traktaties  
* Communicatie- en informatievoorziening opzetten voor ouders van leerlingen met een 
migratieachtergrond (verwerkt in communicatieplan) (Leerprincipe 4) 
* Met de VVE-locatie informatie verzorgen voor ouders van driejarigen (verwerkt in 
communicatieplan)  
* Afspraken wat te doen met Kanjer in het kader van begeleiden van leerlingen richting sociaal en 
maatschappelijk competent zijn (Leerprincipe 3) 
 
Beleidsvoornemens gericht op eigen aspecten van kwaliteit 
* De verkeersveiligheid kan worden verbeterd door de leerlingen te leren hoe zij van school veilig 
naar huis gaan door verkeerssituaties in de praktijk te oefenen - Er moet ook beleid voor verkeer, in 
de breedste zin van het woord, worden geschreven (gedragsregels voor ouders als het gaat om 
parkeren + indeling plein als het gaat om het stallen van fietsen)  
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Gewenste situatie (2024) 
We hebben op school een ondersteunend pedagogisch klimaat. Dit klimaat dient er toe bij te dragen 
dat leerlingen zich veilig voelen, zich gekend voelen in hun emoties, ervaren positieve emoties en 
voelen zich competent en gemotiveerd. Vanuit deze veiligheid kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. 
Leerkrachten begeleiden leerlingen richting sociaal en maatschappelijk competent zijn, zij zijn sterk 
afgestemd op de motivatie van kinderen en het belang van emoties. Hiervoor zijn afspraken gemaakt 
en beschreven binnen het sociale veiligheidsbeleid.  
Het klimaat in de school is versterkt doordat de informatiestromen en de 
communicatievoorzieningen met en op verschillende partijen is afgestemd. Een ieder voelt zich op 
deze manier welkom en gezien binnen de school, soms al voordat de kinderen op school zitten. Dit 
alles is verwerkt in een communicatieplan van de school.  
Er worden heldere gedragregels gehanteerd voor leerlingen, leerkrachten en ouders op verschillende 
gebieden, zo ook op het gebied van voeding en verkeer.  
Leerkrachten blijven hierin het goede voorbeeld geven.  
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5. Onderwijsresultaten 

5.1. Resultaten (OR1) 

In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt hoe wij invulling geven aan de 
wettelijke opdracht van het onderwijs en welke eigen ambities wij, binnen de gegeven kaders, willen 
realiseren op gebied van onderwijsresultaten. 
 
De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de 
gestelde norm. 
 
Basiskwaliteit 
De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Dit betekent dat de eindresultaten op de kernvakken 
Nederlandse taal en rekenen/wiskunde voldoen aan de gestelde norm. 
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Huidige situatie (2020):  
Op It Foarhûs verantwoorden we jaarlijks onze eindresultaten met de IEP-eindtoets.  
We behalen met de leerlingen van groep 8 leerresultaten die tenminste in overeenstemming zijn met 
de gestelde norm. Deze resultaten liggen ook op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie verwacht mag worden. In HS 1.4 is een evaluatie van de eindresultaten 
opgenomen.  
We monitoren vanaf groep 3 met het leerlingvolgsysteem van Cito of de leerlingen zich 
ononderbroken ontwikkelen en of het onderwijs voldoende op hun behoeften is afgestemd. We 
hebben schooldoelstellingen voor de resultaten op de Citotoetsen waarmee evaluaties en analyses 
worden gemaakt, waaraan vervolgens conclusies worden verbonden. Echter zijn deze 
schooldoelstellingen de laatste jaren niet meer geëvalueerd/bijgesteld. De conclusie is nu dat de 
resultaten gedurende de schoolperiode niet op het te verwachten niveau liggen dat op grond van de 
kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. De tussenresultaten kunnen als 
onvoldoende worden beoordeeld. De vraag rijst of de leerkrachten voldoende toewerken naar de 
schooldoelstellingen, maar ook of de schooldoelstellingen passend zijn bij de populatie.  
 
 
Beleidsvoornemens gericht op voldoende basiskwaliteit 
* Heroverweging schooldoelstellingen passend bij de leerlingenpopulatie en ontwikkelen op welke 
wijze deze doelen gehaald moeten worden (aanbod, onderwijstijd, didactiek….) (Leerprincipe 5)  
 
Beleidsvoornemens gericht op eigen aspecten van kwaliteit 
* Doelen opstellen voor referentieniveaus(2F en 1S) voor midden-en bovenbouw en afspraken 
maken hoe we hier aan werken. (Leerprincipe 5) 
 
Gewenste situatie (2024) 
Aan het eind van deze planperiode zijn de schooldoelstellingen heroverwogen en passend bij de 
leerlingenpopulatie opgesteld. Er zijn concrete doelen opgesteld voor referentieniveaus (2F en 1S) 
voor midden- en bovenbouw.  
De leerkrachten werken gericht aan deze (school)doelstellingen in termen van referentieniveaus of in 
termen van vaardigheidsscores. Wat zorgt dat we meer grip hebben op het halen van de 
schooldoelstellingen. De resultaten gedurende de schoolperiode ligt op het te verwachten niveau.  
Leerkrachten van de midden- en bovenbouw (groep 6,7,8) zetten het referentiekader kunnen in bij 
hun lessen. 
 

 

5.2. Sociale en maatschappelijke competenties (OR2) 

De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in 
overeenstemming is met de gestelde doelen. 
 
Basiskwaliteit 
Geen wettelijke eisen. 
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Huidige situatie (2020): 
In alle groepen wordt met Kanjer gewerkt aan de sociale competenties. We gebruiken KanVas voor 
het volgen van de sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen. 
Het aanbod betreffende het burgerschapsonderwijs voor alle groepen is niet of nauwelijks 
beschreven en is zeker toe aan een evaluatie. In hoofdstuk 3.1 is dit opgenomen als 
beleidsvoornemen. We werken hierdoor niet structureel genoeg aan de maatschappelijke en sociale 
competenties van de leerlingen.  
Er zijn geen einddoelen geformuleerd voor sociale (en maatschappelijke) competenties van 
leerlingen. Het is dus niet merkbaar en meetbaar of de leerlingen de sociale en maatschappelijke 
competenties op het gestelde niveau en doel halen. Dit is een speerpunt voor de nieuwe 
schoolplanperiode, inclusief het ontwikkelen van een leerlijn die bijdraagt aan het behalen van de 
doelen op deze gebieden.  
 
 
Beleidsvoornemens gericht op voldoende basiskwaliteit 
* Merk - en meetbare doelen sociale vaardigheden en maatschappelijke competenties opstellen 
(Leerprincipe 3 en 5) 
* Leerlijn groep 1 t/m 8 ontwikkelen gericht op het halen van de doelen voor sociale vaardigheid en 
maatschappelijke competenties (aandacht voor veiligheid) (Leerprincipe 3) 
 
Gewenste situatie (2024) 
Aan het eind van deze planperiode zijn er merk- en meetbare einddoelen geformuleerd voor sociale 
(en maatschappelijke) competenties van de leerlingen. Leerkrachten hebben duidelijk voor ogen hoe 
ze de gestelde doelen willen realiseren. Hier is een passende leerlijn voor ontwikkeld, deze staat 
beschreven en wordt geborgd. De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op 
het niveau dat ten minste in overeenstemming is met de gestelde doelen. 
Het aanbod gericht op bevordering van democratisch/actief burgerschap en sociale integratie staat 
helder beschreven en wordt in de groepen uitgevoerd. Met dit aanbod wordt gewerkt aan de 
resultaten/doelen voor maatschappelijke en sociale competenties.  

 

5.3. Vervolgsucces (OR3) 

De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en voldoet ten minste aan 
de verwachtingen van de school. 
 
Basiskwaliteit 
Geen wettelijke eisen. 
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Huidige situatie (2020): 
De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is zeker bekend. Echter heeft de 
school het vervolgsucces (na drie jaren vervolgonderwijs) onvoldoende in beeld om te kunnen 
beoordelen of de bestemming van de leerlingen voldoet aan de verwachtingen van de school. Het 
NRO genereert wel data maar deze zijn gedateerd. 
De procedure over hoe komen tot een schooladvies is niet beschreven. Hiervoor is in HS 3.6 een 
beleidsvoornemen opgesteld. Aangezien er nog geen verwijsbeleid is kunnen de verwijzingen en het 
beleid ook nog niet geëvalueerd worden.  
 
Beleidsvoornemens gericht op voldoende basiskwaliteit 
* Afspraken maken over de wijze waarop we leerlingen volgen in het VO (Na drie jaar spiegelen aan 
de advisering) 
 
Gewenste situatie (2024) 
Aan het eind van deze planperiode heeft de school het vervolgsucces (na drie jaren 
vervolgonderwijs) voldoende in beeld, de resultaten van alle leerlingen worden bijgehouden. Op 
basis van dit beeld kan er worden beoordeeld of de bestemming van de leerlingen voldoet aan de 
verwachtingen. We hebben als school verwachtingen/doelen opgesteld als het gaat om het 
percentage leerlingen dat na 2 jaar nog in de stream zit waarnaar ze verwezen zijn.  
Zo is er een verwijzingsbeleid opgesteld, hier staat de procedure over hoe we komen tot een 
schooladvies in beschreven. Jaarlijks wordt dit beleid en de verwijzingen geëvalueerd door directeur, 
intern begeleider en leerkracht(en) groep 8. Het vervolgsucces van de leerlingen wordt betrokken in 
de evaluatie. De conclusies die hieraan verbonden zijn, kunnen gevolgen hebben voor het beleid, dit 
wordt vervolgens bijgesteld. Alles om ervoor te zorgen dat de verwijzing leidt tot een passend 
schooladvies voor ieder kind. 
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6. Kwaliteitszorg en ambities 

6.1. Kwaliteitszorg (KA1) 

In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt hoe wij invulling geven aan de 
wettelijke opdracht van het onderwijs en welke eigen ambities wij, binnen de gegeven kaders, willen 
realiseren op gebied van kwaliteitszorg. 
 
Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis 
daarvan het onderwijs. 
 
Basiskwaliteit 
Het bestuur zorgt voor een stelsel van kwaliteitszorg op de scholen. Dit stelsel staat uitgewerkt in het 
schoolplan van de school. Vanuit dit stelsel bewaakt en bevordert het bestuur de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces en de leerresultaten. Het bestuur en de scholen hebben zicht op de kwaliteit 
van het onderwijs. Er zijn toetsbare doelen geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd of deze 
doelen worden gehaald. De oorzaken van eventueel tekortschietende onderwijskwaliteit zijn 
geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd. De 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en scholen maakt een functionerend stelsel van 
kwaliteitszorg mogelijk. 
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Huidige situatie bestuurlijk (2020) 
De onderstaande infographic laat zien hoe het stelsel van bestuurlijke kwaliteitszorg ingericht is 
binnen Adenium 

 

Huidige situatie school (2020): 
Op It Foarhûs hebben we inzicht in de kenmerken en de onderwijsbehoeften van onze 
leerlingenpopulatie. Deze inzichten zijn verkregen door onder andere het raadplegen van de 
wijkmonitor, de resultaten van ons onderwijs, het volgen van de cyclus HandelingsGerichtWerken en 
verschillende evaluaties en analyses.  
We hebben goed in beeld waar de kwaliteit tekortschiet. Een breed opgezette evaluatie, voor het 
vaststellen van de beginsituatie voor de planperiode 2020-2024, is opgenomen in dit schoolplan. De 
beginsituatie is afgezet tegen het onderzoekskader van 2017 van de onderwijsinspectie. Op basis 
hiervan heeft de school beleidsvoornemens geformuleerd voor de komende vier jaar. Deze slaan 
voor een groot deel op het bereiken van de basiskwaliteit en deels op het bereiken van eigen 
aspecten van kwaliteit, passend binnen de kaders van het strategisch beleidsplan.  
 
De meer concrete uitwerking van het schoolplan geschiedt jaarlijks in een schooljaarplan. Op deze 
manier willen we planmatig werken aan verbeteractiviteiten/ ontwikkeling. De schooljaarplannen 
zijn op dit moment niet zo ingericht dat de doelen SMART geformuleerd zijn. De doelen zijn niet altijd 
toetsbaar en ook ontbreekt het aan een duidelijk tijdpad en regelmatige evaluatie. Stakeholders en 
deskundigen worden tussentijds of aan het eind van een schooljaar nauwelijks betrokken bij de 
evaluatie. Het ontbreken van een goede evaluatie maakt dat het stelsel van kwaliteitszorg niet juist 
wordt toegepast. Op deze manier wordt de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de resultaten 
niet bewaakt, bevorderd of geborgd.  
 
Om de kwaliteitszorg en de verbetermaatregelen in kaart te brengen heeft de school hier wel 
degelijk instrumenten voor. Echter is het goed hier cyclische processen aan te koppelen om 
verbetering/ontwikkeling mogelijk te maken, wanneer gestelde doelen niet worden gehaald of 
dreigen niet gehaald te worden. Er worden nu (nog) niet altijd aan alle data vanuit de instrumenten 
consequenties verbonden.  
 
Instrumenten: 
*Zelfevaluatie  
*De resultaten van het onderwijs (CITO en methodetoetsen, IEP-eindtoets) 
*Schooldoelstellingen/resultaatanalyse  
*HGW-cyclus 
*Enquêtes/ ouderpanels (leerkrachten, ouders en kinderen) 
*Gesprekkencyclus 
*Afname Icalt 
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*Audits 
*Inspectiebezoeken  
 
Beleidsvoornemens gericht op voldoende basiskwaliteit 
* Opstellen borgingssystematiek met borgingsdocumenten voor verschillende vakken en dit jaarlijks 
gefaseerd in vergaderingen terug laten komen 
* Evalueren, mogelijk wijzigen en vervolgens borgen stelsel van kwaliteitszorg van de school (met 
duidelijke PDCA-cyclus erin)  
* Stakeholders en deskundigen bij evaluatie betrekken  
 
 
Gewenste situatie (2024) 
Aan het eind van deze planperiode heeft de school een duidelijk stelsel van kwaliteitszorg ingericht. 
Op basis van dit stelsel wordt het verbeteren van het onderwijs ingericht. We bewaken en 
bevorderen hiermee de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de leerresultaten. Binnen het 
stelsel is een duidelijke PDCA-cyclus aanwezig, deze wordt door een ieder in de school gehanteerd. 
Deze cyclus bevordert dat de data via verschillende instrumentaria daadwerkelijk geanalyseerd 
worden en daar bijbehorende consequenties uit voortvloeien. Verbeteringen worden doelgericht 
doorgevoerd.  
De doelen binnen de schooljaarplannen zijn SMART geformuleerd. De doelen zijn toetsbaar, voorzien 
van een duidelijk tijdpad en een regelmatige evaluatie is gepland. Aan het eind van een schooljaar 
wordt er in een jaarverslag aan de stakeholders gerapporteerd wat er is gerealiseerd. Een 
samenvatting hiervan komt in de schoolgids. Op basis van het resultaat en de meerjarenplanning 
wordt voorts een nieuw schooljaarplan geschreven. 
De kwaliteit van het onderwijsleerproces is geborgd in borgingsdocumenten. Er is een systematiek 
ontwikkeld om gemaakte afspraken jaarlijks, gefaseerd terug te laten komen. 
 

 

6.2. Kwaliteitscultuur (KA2) 

Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant 
en integer. 
 
Basiskwaliteit 
Het bestuur handelt volgens de code goed bestuur en legt uit wanneer het daarvan afwijkt. Deze 
handelwijze leidt tot een integere en transparante organisatiecultuur. Iedere betrokkene werkt 
vanuit zijn eigen rol aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het bestuur zorgt voor bekwaam 
en bevoegd personeel op alle scholen en maakt het mogelijk dat het personeel zijn bekwaamheid 
onderhoudt. De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering 
van hun professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met de gestelde bekwaamheidseisen en 
beroepsprofielen en behaalde resultaten bij leerlingen. Leraren krijgen daartoe voldoende 
gelegenheid. De wijze waarop ze dit doen, staat helder beschreven in het schoolplan. 
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Personeelsbeleid Adenium 
Het personeelsbeleid van Adenium vloeit voort uit het meerjaren strategisch beleidsplan. De 
doelstellingen die hierin zijn geformuleerd worden in een plan van aanpak, en dus een 
meerjarenagenda, uitgewerkt door expeditieteams bestaande uit directeuren, teamleiders en 
externe adviseurs. Deze expeditieteams worden ondersteund door de expertportefeuilles Personeel 
en Onderwijs & Kwaliteit. 
Personeelskosten zijn een belangrijk onderwerp in de organisatie, de allocatie van middelen vindt 
plaats vanuit de planning en control cyclus. De beleidsuitgangspunten voor het personeelsbeleid wat 
hiermee samenhangt vindt plaats vanuit het strategisch beleidsplan en de expeditieteams. 
Door te werken met een meerjarencyclus die opgenomen is in de schoolmonitor in planning en 
beleid voor de scholen middels de schoolplannen, ontstaat een kwaliteitscyclus op centraal en 
decentraal niveau. 
 
Ontwikkeling van personeel is een belangrijk aandachtspunt binnen het personeelsbeleid, dit met als 
doel om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Hiervoor wordt centraal een 
professionaliseringsaanbod aangeboden vanuit een huisacademie. Hiernaast wordt er door de 
scholen op teamniveau een jaarplan gemaakt welke aansluit van de schoolspecifieke ontwikkeling. 
Onderwerpen die deel uitmaken van het personeelsbeleid en hieraan een bijdrage leveren zijn: 
 
· Beleid startende en nieuwe leerkrachten 
· Aandacht voor Zorg 
· Ontwikkelcyclus (gesprekken) 
· Waarderen en beschrijving functies directie en OOP 
· Loopbaanontwikkeling 
· Vitaliteitsbeleid 
· Attentieregeling 
· Scouting leidinggevende potentials 
· Beleid rondom personeelstekort (waaronder zij- instroom) 
· Arbojaarplan. 
 
Deze informatie is opvraagbaar via de directeur van de school of via: info@adenium.nl  
 
Er wordt gezorgd voor bevoegd en bekwaam personeel door een ontwikkelingsgerichte 
begeleidingscyclus. Deze ontwikkelingsgerichte cyclus steekt in op professionalisering en gerichte 
monitoring van de ontwikkeling door gebruik te maken van Icalt kijkwijzer. Basis van de 
ontwikkelingscyclus is de cao po aangevuld met eigen beleid. 
Leerkrachten worden ieder in hun eigen ontwikkelingsfase begeleid, startende leerkrachten en 
ervaren leerkrachten door coaches en intervisie. Door middel van de professionalisering en de 
ontwikkelingscyclus wordt gericht ingestoken op de ontwikkeling van diverse bekwaamheden 
waaronder het pedagogisch-didactisch handelen. 
 
Voor de personele planning worden de eerste stappen gezet met de methodiek van strategische 
personeelsplanning voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit. Dit maakt dat er gericht wordt gekeken 
naar wat er nodig is op een school, de ontwikkelingsfase van de leerkrachten en welk profiel aansluit 
bij de ontwikkelingsfase van de school. Dit geldt voor zowel leerkrachten als schoolleiding. 
 
Voor het personeel dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling en de uitvoering van het 
onderwijskundig beleid wordt jaarlijks een individueel scholingsplan gemaakt passend bij de 
persoonlijke ontwikkelingen en passend bij de ontwikkelingen van het onderwijskundig beleid. 
 
Huidige situatie (2020): 
Op It Foarhûs werken we volgens het vastgestelde beleid van het bestuur en volgens de CAO. 
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Op It Foarhûs is onderstaand personeelsbeleid van kracht, echter staat dit nog niet ergens 
beschreven.  
Wij hebben op school een eigen gesprekkencyclus. Deze start aan het begin van elk schooljaar met 
een startgesprek. Tijdens het startgesprek wordt gekeken naar waar de collega op dat moment staat, 
we kijken vooruit naar waar de collega over een jaar wil staan en bepalen wat de volgende stap zal 
zijn. Er worden afspraken gemaakt voor het opstellen van een PersoonlijkOntwikkelingsPlan (POP). 
Hiermee bevorderen we het eigenaarschap van de leerkrachten over hun eigen leerproces. Na het 
startgesprek volgt er een groepsbezoek door de directeur, met als doel de sfeer in de groep te 
proeven.  
In januari/februari vinden de voortgangsgesprekken plaats, voorafgaand aan deze gesprekken neemt 
de directeur een groepsbezoek af en maakt daarbij gebruik van de iCalt. Het didactisch handelen en 
andere leerkrachtvaardigheden worden hiermee in kaart gebracht. Tijdens het gesprek wordt er een 
korte terugblik naar het startgesprek gemaakt en de vorderingen n.a.v. het POP worden besproken. 
Zo ook wordt de les besproken en worden er ontwikkelpunten gedeeld n.a.v. de les. Na deze 
gesprekken vinden er in de periode tot en met april flitsbezoeken plaats door de directeur gericht op 
de ontwikkelpunten en de punten uit het POP. In maart/april vindt er collegiale consultatie plaats. 
Elke leerkracht heeft hiervoor één en dezelfde kijkwijzer. Uitgangspunt hiervoor zijn de 
geformuleerde doelen uit het POP. Aan het eind van het schooljaar volgt er nog een groepsbezoek 
door de directeur met iCalt en wordt het functioneren besproken in een functioneringsgesprek. Aan 
het eind van het schooljaar wordt het POP geëvalueerd.  
Voor startende leerkrachten is er bovenschools beleid opgezet en is van kracht binnen de school. 
Startende leerkrachten hebben binnen de school een praktijkbegeleider. Hij/zij legt groepsbezoeken 
af, met de iCalt als kijkwijzer, bereiden samen lessen voor en is beschikbaar voor intervisie of als 
"vraagbaak". De directeur komt vaker een groepsbezoek afleggen bij de starter, bij de starter wordt 
de iCalt opgesplitst in delen om alles behapbaar en overzichtelijk te houden.  
Middels bovenstaande werken wij aan de verbetering van de eigen professionaliteit. Bovenstaande 
cyclus is reeds in schooljaar 2019-2020 ingevoerd. Voor deze periode werd er niet of nauwelijks bij 
de leerkrachten in de groepen gekeken. Naast dat we de stap hebben gezet tot professionalisering, 
willen we als team ook werken aan het realiseren van een professionele cultuur. Het klimaat waarin 
gewerkt wordt, wordt als goed ervaren. De vele wisselingen van afgelopen jaren zorgen ervoor dat 
een groot deel van het team moeite heeft met verandering/verbetering/vernieuwing. Ook wordt er 
veel met elkaar gesproken, maar uiteindelijke weinig besloten of afgesproken en geborgd. We 
hebben verschillende kwaliteiten binnen het team, echter worden deze nog onvoldoende benut. 
Erkende ongelijkheid is nog niet een begrip binnen overlegmomenten, vergaderingen, studiedagen 
enz. De besliscultuur is hier nog niet op gebaseerd. De school in zijn totaliteit zien, met alle 
groepen/kinderen/ouders, is nog niet een vanzelfsprekendheid. Sommige collega's zijn erg gericht op 
hun eigen groep en kinderen.  
Er zijn op school geen afspraken over: intervisie en teambuilding. Netwerkleren is iets wat 
bovenschools wordt ingericht, waar leerkrachten aan mogen deelnemen.  
 
Voor leerkrachten is er de mogelijkheid om zich verder in hun vak te bekwamen. Dat kan door een 
korte cursus (training) of een opleiding die langere tijd duurt en (soms) over meerdere jaren is 
verspreid. De opleiding wordt afgesproken met de directeur en moet het schoolbelang dienen. Naast 
de verplichte (bij)scholing voor BHV en de Kanjertraining volgden leerkrachten o.a. de opleiding 
bewegingsonderwijs, Specialist Jonge Kind en de opleiding tot taalcoördinator.  
Om de ambities van de school waar te kunnen maken is het nodig dat leerkrachten zich specialiseren. 
In de komende planperiode wordt er een leerkracht geschoold tot rekencoördinator. Ook zullen alle 
medewerkers binnen de school Kanjergeschoold worden (ook onderwijsondersteunend personeel). 
Aangezien we Met Sprongen Vooruit gefaseerd zullen invoeren, hoort hier ook het volgen van de 
cursus bij.  
De directeur is op dit moment basisbekwaam schoolleider en zal zich verder ontwikkelen tot 
vakbewaam.  
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Aantal personeelsleden Huidige situatie school Gewenste situatie (binnen IKC-cluster) 

1 Verhouding man/vrouw  3/15 Meer mannen  

2 L10-leraren 11  

3 L11-leraren 1 Meer L11- leraren 

4 L12-leraren 0  

5 Schoolleider 1 1 

6 IB'ers 1 1 

7 Bouwcoördinatoren 0  

8 Taalcoördinator 1 1 

9 Rekencoördinator 0 1 

10 ICT-specialisten 2 (1 op werkdruk bovenschools) 1 

11 Onderwijsassistenten 1  
 

12 Pedagogisch medewerkers 0  Binnen IKC mogelijk wel  

13 Conciërge  1 1  

14 Administratief medewerker  1 1 

15 Orthopedagoog  Bovenschools  
 

16 Schoolmaatschappelijk werk 0  

17 Jeugdhulpverleners 0  

 
 
Beleidsvoornemens gericht op voldoende basiskwaliteit 
* Schoolbegeleiding voltrekt zich in een professionele cultuur (besliscultuur/erkende ongelijkheid, 
teambuilding en intervisie meenemen) 
* Externe schoolbegeleiding gericht op teamleren/ professionele cultuur in gang zetten (Arjette de 
Pré?)  
 
 
Beleidsvoornemens gericht op eigen aspecten van kwaliteit 
* Personeelsbeleid en scholingsplan opstellen  
* Aanstellen en scholen van een rekencoördinator 
* Gefaseerd invoeren Met Sprongen Vooruit + het volgen van de cursus hierbij 
* Scholing directie Vakbekwaam schoolleider 
 
 
Gewenste situatie (2024) 
Na een begeleidingstraject, gericht op de professionele cultuur, werken de schoolleiding en het team 
gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van de professionaliteit passend bij de 
schoolontwikkeling.  
Er is een personeelsbeleid opgesteld, hierin wordt helder beschreven hoe er wordt gewerkt aan een 
professionele cultuur. De geformuleerde ambities op het gebied van de ontwikkeling en 
professionalisering van de medewerkers staat beschreven in een scholingsplan.  
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De expertise in het team is vergroot. Vanuit erkende ongelijkheid zijn teamleden verantwoordelijk 
voor een eigen deel van de schoolontwikkeling.  
 

6.3. Verantwoording en dialoog (KA3) 

Het bestuur en de school leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af 
over doelen en resultaten en voeren daarover actief een dialoog. 
 
Basiskwaliteit 
Het bestuur en de scholen hebben tegenspraak georganiseerd. Dit gebeurt in ieder geval door de 
ouders en het personeel te betrekken bij beleids- en besluitvorming. Het bestuur en de scholen 
brengen minimaal jaarlijks verslag uit over hun doelen en de resultaten die zij behalen. Zij doen dit 
op toegankelijke wijze. Het bestuur verantwoordt zich aan de intern toezichthouder. Het bestuur en 
de scholen verantwoorden zich aan de overheid en belanghebbenden. 
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Huidige situatie (2020): 
Op It Foarhûs hebben we inspraak en tegenspraak georganiseerd. We voeren een dialoog met ouders 
door ouderpanels te organiseren. Zo krijgen de ouders van de schoolcommissie ook actief de 
gelegenheid tot inspraak. Leerkrachten en leerlingen vullen tweejaarlijks een enquête in over het 
gevoerde en het te voeren beleid. Hun mening wordt vervolgens meegenomen in de besluitvorming. 
Meerdere malen in het jaar spreekt de medezeggenschapsraad met de directie over een aantal vaste 
onderwerpen. De onderwerpen komen middels een activiteitenkalender aan bod. Naast de 
tegenspraak van de medezeggenschapsraad is er ook een leerlingenraad die actief meedenkt en een 
mening mogen vormen over verschillende schoolzaken.  
De verantwoording over het gevoerde beleid middels een jaarverslag of een jaarplanevaluatie wordt 
op dit moment niet gedaan. Daarnaast is er extern ook geen verantwoording toegankelijk over de 
bereikte doelen en resultaten in bijvoorbeeld de schoolgids of op de website. De website en 
schoolgids zijn niet voorzien van een beschrijving over het stelsel van kwaliteitszorg en de 
bevindingen op het gebied van kwaliteitsverbetering.  
 
Beleidsvoornemens gericht op voldoende basiskwaliteit 
* Het schrijven van een jaarverslag/ evaluatie jaarplan opnemen in stelsel kwaliteitszorg  
* Website en schoolgids up to date maken met onderwerpen: stelsel kwaliteitszorg, 
kwaliteitsverbetering en evaluatie jaarplan met bereikte onderwijsresultaten  
 
Gewenste situatie (2024) 
Er wordt door de school minimaal jaarlijks verslag uitgebracht over de doelen en de resultaten die 
zijn behaald. Het uitbrengen van het verslag wordt op een toegankelijke wijze middels website en 
schoolgids gedaan.  
Zowel de schoolgids en de website zijn up to date, dit betekent dat (naast eerder genoemd verslag) 
het stelsel kwaliteitszorg is opgenomen en er iets geschreven is over kwaliteitsverbetering.  
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7. Financieel beheer 

7.1. Huidige situatie bestuurlijk 

Het bevoegd gezag ontvangt centraal de middelen van het ministerie (lumpsum). Het bevoegd gezag 
maakt op basis van de allocatie van middelen, welke door de geledingen is vastgesteld, een verdelen 
op schoolniveau en bovenschools niveau. De toekenning van personele middelen gebeurt op basis 
van het bestuursformatieplan. Het bestuursformatieplan maakt deel uit van de meerjarenbegroting 
van de organisatie. De toekenning van materiële middelen wordt verantwoord in de begroting, 
waarin de uitwerking van het bestuursformatieplan (per schooljaar) en de materiële middelen 
samenkomen. 

 

7.2. Externe geldstromen 

De externe geldstromen betreffen met name overheidsmiddelen (OCW), zorgmiddelen passend 
onderwijs (samenwerkingsverband Fryslan) en gemeentelijke- en provinciale middelen. 

 

7.3. Begroting en allocatie 

Het opstellen van de begroting gebeurt op basis van de te ontvangen middelen, het strategisch 
beleidsplan en het bestuursformatieplan. Het aantal leerlingen en de weging zijn bepalend voor de 
beschikbare middelen per school. 
De allocatie van middelen vindt plaats op basis van budgetverantwoordelijkheid. Dus de school 
ontvangt budget waarvoor middelen kunnen worden aangewend waarvoor de school het mandaat 
heeft gekregen. 
Allocatie vindt plaats naar de afzonderlijke scholen en bovenschoolse budgetgebieden, zoals 
Kwaliteitsteam, Scholing, Huisvesting & Onderhoud. Het allocatiemodel van de organisatie is centraal 
en in de geledingen vastgesteld. 

 

7.4. Interne geldstromen 

Inkomsten uit verhuur (de huisvestingslasten die worden doorbelast) en inkomsten uit 
ouderbijdragen worden gegenereerd om de exploitatielasten van de scholen te verlagen. 

 

7.5. Sponsoring 

Sponsoring komt sporadisch voor en alleen onder voorwaarde dat er geen tegenprestatie wordt 
verwacht/geëist (bijvoorbeeld aankoop van goederen of diensten). Veelal vindt sponsoring plaats bij 
het plaatsen van speeltoestellen/aanpassen van het schoolplein. 
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7.6. Huidige situatie school 

Huidige situatie: 
De school krijgt jaarlijks van het bestuur een budget toegekend voor de exploitatie.  
Onlangs is er kritisch gekeken naar de ICT- leermiddelen/software, we blijven hier kritisch naar kijken 
om de verontrustende stijging van de kosten van ICT te temmen. Criteria hierbij is of de software 
ingezet wordt en of deze bijdraagt aan het behalen van de doelen. 
In schooljaar 2019-2020 zou er gestart worden met schoolontwikkeling richting BLP. Hier was extra 
subsidie voor aangevraagd. Er zijn meerdere redenen geweest om ervoor te kiezen niet te starten 
met BLP. Dit verkregen budget is niet uitgegeven. 
In schooljaar 2019-2020 is een investering gedaan wat betreft de aanschaf voor nieuw meubilair voor 
de groepen 4 t/m 7. Dit dient in de komende planperiode uitgebreid te worden met meubilair voor 
de groepen 3 en 8. 
 
Gewenste situatie: 
De beschikbare middelen worden, passend bij de beleidsvoornemens, als volgt ingezet:  
-Vervangen van methodes (rekenen, MSV, Fries, natuur) 
-Aanschaf nieuw meubilair voor een aantal groepen  
-Er zal budget nodig zijn voor externe begeleiding gericht op de professionele cultuur  
-Investering in literatuur (alle teamleden) 
-Investering in scholing en professionalisering (MSV, Rekencoördinator,..) 
 
Subsidies: 
-Er is een subsidie aangevraagd (€3000,-) voor de begeleiding naar een onderdeel van de gezonde 
school (Gezond beleid/traktatiebeleid + educatie) 
-Er is een subsidie aangevraagd bij de gemeente om de verkeersveiligheid rondom school aan te 
pakken  
 
Ouderbijdragen: 
De verantwoording van de ouderbijdragen is in onderstaand overzicht terug te vinden.  
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8. Vaststelling schoolplan 

8.1. Vaststelling schoolplan MR 

Brin:  
School: 
 
VERKLARING 
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 
2020 tot 2024 geldende schoolplan van deze school/dit IKC (in wording). 
 
Namens de MR, 
 
Naam ........................................................ . Naam ......................................................... 
Functie....................................................... Functie......................................................... 
Plaats ......................................................... Plaats ......................................................... 
Datum ........................................................ Datum ......................................................... 
 
Handtekening Handtekening 

 

8.2. Vaststelling Schoolplan CvB 

Brin:  
School: 
 
VERKLARING 
Hierbij verklaart het bevoegd gezag van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2020 tot 
2024 geldende schoolplan van deze school/dit IKC (in wording). 
 
Namens het College van Bestuur, 
 
Naam Bas van Loo Naam Thijs Praamstra 
Functie Voorzitter College van Bestuur Functie Lid College van Bestuur 
Plaats Drachten Plaats Drachten 
Datum ...................................................... Datum ......................................................... 
 
Handtekening Handtekening 
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