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VOORWOORD 

 
 
Voor u ligt het schooljaarverslag van het schooljaar 2015-2016. Het schooljaarverslag maakt 
onderdeel uit van onze kwaliteitscyclus:  
 
Schoolplan - Schooljaarplan – Schooljaarverslag.  
 
Het is voor team en directie een terugblik op het afgelopen schooljaar: het vaststellen van 

behaalde resultaten als opmaat voor het formuleren van de beleidsvoornemens voor het nieuwe 
schooljaar. Tevens is dit deel bedoeld als een interne verantwoording, maar ook als een 
verantwoording naar externen: het schoolbestuur, de ouders en de inspectie. 
 
Wij hopen dat het schooljaarverslag bijdraagt aan het beoogde doel: systematische en 
planmatige zorg voor kwaliteit.  

 
 

Niels Koster 
Directeur 
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Directeur: Niels Koster 

Secretaris Medezeggenschapsraad: G. Jongedijk                     
 

 
 
 

 
 

 
  
 



Schooljaarverslag 2015-2016 

  

5 

1 - INLEIDING 

 
Voor u ligt het schooljaarverslag van het schooljaar 2015-2016. In dit schooljaarverslag worden de 
verschillende acties die voortgekomen zijn uit de geformuleerde doelstellingen uit het schooljaarplan 
verantwoord.  
Daarnaast is in dit schooljaarverslag terug te lezen welke stappen wij hebben gezet in de 
voorbereidingen op de actieplannen voor het nieuwe schooljaar. 

 

Beleidsvorming 
Beleidsvorming krijgt op De Drift gestalte met behulp van het INK-managementmodel. De keuze 
voor het INK-model is gelegen in het feit dat dit model het beste past bij onze visie op de school als 
systeem. Daarnaast wordt het INK-model bovenschools gebruikt als cyclus voor beleidsvorming. In 
het INK-managementmodel zijn de verschillende aandachtsgebieden in hun onderlinge samenhang 

weergegeven. Het model is hieronder weergegeven en uitgewerkt in de diverse hoofdstukken van dit 
schooljaarverslag.  

 

 
De aandachtsgebieden beslaan alle aspecten die voor de besturing van de school van belang zijn. 
Ruwweg wordt hierbij onderscheid gemaakt in twee soorten aandachtsgebieden, namelijk de 

organisatiegebieden en de resultaatgebieden. In de organisatiegebieden wordt het functioneren van 
de school beschreven. In de resultaatgebieden wordt de daarmee behaalde resultaten aangegeven. 
De samenhang tussen ‘resultaat’ en ‘organisatie’ bepaalt de mate waarin wij als school in staat zijn 
om het leren te verbeteren en te excelleren. Belangrijk bij het INK model is, dat er rekening wordt 
gehouden met: “dat wat je erin stopt, je er ook uit moet krijgen”. Bij de beleidsontwikkeling volgen 
we een vaste cyclus (planning, actie, controle en evaluatie). 
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2 - VISIE EN BELEID 

 

Begin met een eind in gedachten 
 

In dit hoofdstuk treft u de verantwoording van de resultaten die zijn behaald m.b.t. doelstellingen 
passend bij het domein Visie en Beleid. Visie en Beleid vormen de basis voor een goede 

schoolorganisatie. Als je met elkaar als team goed weet waar je naar toe wilt, weet je ook of je de 

juiste stappen hebt gezet. 
 

Schoolprofiel 
Doelstelling:  

- “Weten waar we staan en waar we gezamenlijk naar toe willen.” 
 

Om de nieuwe schoolplan periode goed voor te bereiden hebben we voor de nieuwe schoolplan 

periode een schoolprofiel opgesteld. Het bovenschools strategisch beleidsplan is gepresenteerd. Dit 
strategisch beleidsplan heeft de basis gevormd voor ons schoolprofiel en het schoolplan voor de 

periode 2015-2019. 

Als team hebben wij in een aantal teambijeenkomsten geëvalueerd hoe we ervoor staan. Evaluaties 
uit voorgaande schooljaarplannen en de uitkomsten vanuit de tevredenheidspeilingen zijn daarvoor 

het vertrekpunt geweest. We hebben met elkaar gefilosofeerd over wat wij nou echt belangrijk 

vinden als het gaat om goed onderwijs. Wat voor een school willen wij zijn? Dit heeft geresulteerd in 
een aantal krachtige kernwaarden. Deze kernwaarden vormen de basis voor onze geactualiseerde 

schoolvisie.  

 

 

Van kernwaarden tot visie; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
“Wanneer je De Drift binnenloopt, voel je dat de school een prettige omgeving is. Er heerst rust en 

orde, maar tegelijkertijd zie je ook veel kinderen op verschillende plekken in de school druk aan het 
werk. Iedereen heeft de mogelijkheid om zich om zijn eigen niveau te ontwikkelen. Leerkrachten 
hebben aandacht voor de verschillen tussen leerlingen en spelen hier goed op in. Kinderen worden 
uitgedaagd om samen te werken in kleine groepjes. Hierdoor leren ze omgaan met verschillen. 
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Iedereen is verschillend, iedereen is uniek! Er heerst een sfeer van openheid. Leerlingen gaan 

plezierig met elkaar om en worden gestimuleerd om positief open en eerlijk tegen elkaar te zijn. We 

zijn op school regelmatig met elkaar in gesprek over hoe wij met elkaar om willen gaan. Iedereen 
hoort erbij! Je bent samen een groep, wij zijn samen één school en daar zijn we trots op! Met elkaar 
doen we er alles aan om de school een veilige plek te laten zijn voor iedereen. Iedereen heeft het 
gevoel erbij te horen en te kunnen zijn wie hij is. De school is een plek waar kinderen graag komen, 
maar ook een plek waar ouders zich welkom voelen. Ouders zijn voor de school belangrijke partners. 
Onderwijs maak je samen. 

 
"It takes a village to raise a child!" 
 
Leerkrachten lopen zo nu en dan eens bij elkaar binnen, de deuren staan regelmatig open. We 
worden sterker door actief samen te werken door de hele school heen. Samenwerking tussen 
leerlingen, maar ook tussen leerkrachten en samenwerking met ouders, maakt mogelijk dat wij veel 

van elkaar leren. Kinderen vanuit de onderbouwvleugel zijn daarom ook regelmatig te vinden in de 
gemeenschappelijke ruimte van de bovenbouw, maar ook andersom zijn de kinderen vanuit de 
bovenbouw regelmatig in de onderbouw te vinden om kinderen te ondersteunen. Ouders zijn niet 
meer weg te denken uit de school en dit is voor de leerlingen de normaalste zaak van de wereld. 
Naast samenwerking binnen de school en de omgeving, versterken wij ons ook door actiever samen 

te gaan werken met scholen uit de omgeving. Leerkrachten leren van elkaar door eens bij elkaar te 
kijken op school, en ontwikkeling van het onderwijs wordt gezamenlijk opgepakt. De kinderen voelen 

zich verantwoordelijk voor de school en de materialen waarmee ze werken, maar daarnaast maken 
wij ze ook verantwoordelijk voor het eigen onderwijsleerproces. De leerlingen worden actief 
meegenomen in hun eigen ontwikkeling en krijgen de ruimte en verantwoordelijkheid om de eigen 
onderwijstijd voor een klein deel in te richten. 
 
Kinderen die onze school verlaten hebben het gevoel gehad dat ze zich op hun eigen niveau hebben 
kunnen ontwikkelen. Ze hebben geleerd dat ze ergens bij horen en dat ze er toe doen! Ze weten dat 

ze uniek zijn!” 
 
Wij staan voor de volgende slogan: 
 

 “Samen spelen, samen leren. Een basis, veilig sterk. 

Ouderbetrokkenheid 
Doelstelling:  

- Ouders kennen de werkwijze, visie, inhoud van het onderwijs van De 
Drift. 

- Ouder voelen zich betrokken bij het onderwijs op De Drift 

 
Jaarlijks staat ouderbetrokkenheid op de agenda. Een van de items uit deze richtlijn is de 

informatievoorziening. Door het schooljaar heen hebben wij vaste momenten waarop de ouders 

uitgenodigd worden op de school. Zo hebben wij: 
 

- Een informatieavond aan het begin van de school: Kinderen hebben bij onze informatieavond 

een belangrijke rol. Zij vertellen de ouders wat er komend schooljaar allemaal aan bod komt. 
Dit is van te voren voorbereid met de leerkracht. Er zijn werkvormen voorbereid, routes 

uitgezet door de klas en er worden presentatieposters of PowerPointpresentaties gemaakt 

ter ondersteuning. De leerkrachten zijn aanwezig voor aanvullingen en eventuele vragen. 
Voor de volledigheid krijgen de ouders een informatiefolder uitgereikt waar alle belangrijke 

informatie over het betreffende leerjaar nog eens rustig terug te lezen is. Deze werkwijze 

stimuleert de betrokkenheid van de ouders. Hun kind vertelt iets over wat ze gaan leren. Er 

ontstaat een directe interactie over school en leren.  

- Zakelijke ouderavond: Formeel is dit de jaarvergadering van de MR en de oudervereniging. 

Wij maken als school van dit moment gebruik om de ouders te betrekken bij de 
ontwikkelingen die er gaande zijn. Zo hebben wij op deze ouderavond voor de ouders een 

ouderacademie georganiseerd. Het ene schooljaar organiseren we voor de ouders 

verschillende workshop. Het andere jaar nodigen we voor de ouders een inspirerende 
gastspreker uit. 

- Contactdagen: Door het schooljaar heen hebben wij drie specifieke contactmomenten voor 

de ouders ingepland waarop ze in de gelegenheid worden gesteld om over de ontwikkeling 
van hun kind te komen praten. In november hebben we een contact moment waarop we 
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vooral inzoomen op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het schooljaar is net gestart. Hoe zit 

het kind in zijn vel, hoe ligt het in de groep etc. De andere twee contactmomenten zijn 

n.a.v. het rapport. Daarin staat vooral de cognitieve ontwikkeling centraal. 
 

Bovenstaande werkwijze hebben we het afgelopen jaar geëvalueerd. Wij doen onze uiterste best om 

de informatievoorziening naar ouders zo volledig mogelijk te verzorgen.  
 

Ouderbulletin/website: We werken met een maandelijks Ouderbulletin waar de belangrijkste 

nieuwsberichten in worden gepubliceerd. We hebben onze schoolwebsite vernieuwd waar we een 
vaste plek hebben gecreëerd voor nieuwsberichten. Ook is daarbij ruimte voor een aantal foto’s om 

de ouders en andere betrokkenen een indruk te geven. De website is een overzichtelijke site 

geworden, waar de belangrijkste informatie voor de ouders makkelijk is terug te vinden. 
Nieuws op groep …: Daarnaast hebben we een pilot gedraaid met een regelmatige nieuwsbrief 

vanuit de klas. De leerkracht bericht de ouders gemiddeld eens per twee á drie weken per mail. 

“Nieuws uit groep … In deze ‘nieuwsbrief’ worden de belangrijkste gebeurtenissen uit de klas 
weergegeven. Ook kunnen hierin belangrijke data of vragen aan ouders in vermeld worden. De 

ouders reageren erg positief op deze nieuwsberichten. Ze voelen zich meer betrokken bij wat er in 

de klas gebeurt en voelen zich beter geïnformeerd. We hebben de Pilot geëvalueerd en gaan deze 
werkwijze verder implementeren.  

 

Informatieavond/inloopmoment: We hebben besloten om de informatieavond aan het begin van het 
schooljaar dit schooljaar anders vorm te geven. Het afgelopen schooljaar zagen we dat de 

informatieavond veelal gebruikt werd door de ouders om met elkaar in gesprek te zijn. Van 

daadwerkelijke informatie naar de ouders toe was in enkele groepen weinig sprake. Dit schooljaar 
hebben we één algemene informatieavond voor de ouders, waarin we informatie geven over de 

belangrijkste beleidsvoornemens en veranderingen die we gaan invoeren.  

 
Om ouders een beter beeld te geven wat datgene waar de kinderen in de groepen mee bezig zijn, 

organiseren we voor de herfstvakantie een inloopochtend. Ouders kunnen aan het begin van de 

ochtend mee de klas in, de kinderen kunnen dat laten zien waar de in de klas mee bezig zijn.  
 

Contactmomenten: Afgelopen schooljaar hebben we de contactmomenten geëvalueerd en voeren we 

met ingang van het nieuwe schooljaar een kleine wijziging door.  
We besteden op school veel aandacht aan het welzijn van de kinderen. We vinden het van groot 

belang dat iedereen zich fijn voelt op school en dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om zo 

goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen, starten we begin 

van het nieuwe schooljaar met de zogenoemde “Omgekeerde Oudergesprekken”. Ouders informeren 

daarbij juist de leerkracht over hun kind. Waar moeten de leerkrachten rekening mee houden als ze 

het kind zo goed mogelijk willen begeleiden? De informatie van de ouders is van groot belang, 
daarnaast krijgen ze op deze manier een belangrijke rol in de afstemming van het onderwijs.  

Dit contactmoment komt in de plaats van het contactmoment van november waarop we vooral 

inzoomden op de sociaal-emotionele ontwikkeling. We plannen deze contactgesprekken in voor de 
herfstvakantie. De gesprekken zullen iets meer gespreid plaats gaan vinden, omdat we voor deze 

gesprekken ook iets meer tijd zullen uittrekken. 

 
In februari worden de ouders voor de tweede keer uitgenodigd voor een contactgesprek. De inhoud 

van het gesprek zal met name gericht zijn op de cognitieve ontwikkeling van het kind en wat wij als 

school doen om het kind zo goed mogelijk te begeleiden. De basis voor het gesprek is het 
gespreksformulier. Daarop worden de gesprekspunten t.a.v. de cognitieve ontwikkeling beschreven. 

Tijdens het contactmoment wordt het rapport met ouders besproken. Op deze manier kan de 

leerkracht het rapport toelichten en hopen we dat ouders de informatie van het rapport beter 
begrijpen en op de juiste manier interpreteren.  

Nadien krijgt de leerlingen aan het eind van de schoolweek het rapport uitgereikt. 

 
In juni hebben wij een derde contactmoment voor de ouders georganiseerd. Dit contactmoment 

heeft echter een facultatief karakter. Ouders krijgen voorafgaand aan dit contactmoment het 

leerling-rapport uitgereikt via de kinderen. Mocht er naar aanleiding van dit rapport behoefte zijn 
aan een gesprek met de leerkracht dat kunnen ouders zich daarvoor aanmelden. Wanneer er geen 

bijzonderheden zijn m.b.t. resultaten en de overgang naar de volgende groep, hoeft hier geen 

gebruik van gemaakt te worden. 
 

Naast deze vaste momenten organiseren wij, aan de hand van een vooraf afgesproken jaarplanning, 

activiteiten om de ouders meer te betrekken bij ons onderwijs. Te denken valt aan: 
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Ouder-kind spreekbeurten, voorlezen op school, een boekpresentatie door de ouders, Tien voor Taal 

quiz, Kijkochtenden, Voorstellingen, lampionnenshows etc. 

 
Tweetalig Onderwijs 
Doelstelling: 

- Er ligt een goede doorgaande lijn voor Engels in het Basisonderwijs voor 
de groep 1 t/m 8 

 
Kinderen kunnen in hun jonge leeftijd moeiteloos verschillende talen (tegelijkertijd) leren. Het is van 
belang kinderen voor te bereiden op de veranderende wereld, bv. het verdwijnen van de grenzen 

binnen Europa, uitbreiding van de communicatiemogelijkheden en het voorbereiden en oriënteren op 

een meer internationale samenwerking. Op onze school ontvangen de kinderen vanaf 4 jaar volgens 
het lesrooster Engels. Het beheersen van de Engelse taal moet de leerlingen vleugels geven. Engels 

moet een sterkere rol krijgen in het basisonderwijs. De school heeft de beschikking over een tweetal 

methodes die een doorgaande lijn Engels zouden moeten kunnen waarborgen. Echter hebben de 
leerkrachten aangegeven dat de methode voor de groepen 5 t/m 8 onvoldoende aansluit bij de 

belevingswereld van onze kinderen. We hebben op een PLG met elkaar verkend hoe we de 

doorgaande lijn Engels kunnen waarborgen. Als basis gebruiken we de thema’s vanuit EiBo (SLO). 
De leerkrachten gebruiken de methoden als uitgangpunt en vullen dit aan met aanvullende 

lesmaterialen. Voor de groepen 5 t/m 8 hebben we een start gemaakt met het werken uit de 

methode “Hello World”. “Hello World” is een methode die we van onze samenwerkingsschool hebben 
kunnen lenen. Het is een gedegen methode die voor een groot deel tegemoet komt aan de vraag 

van de leerkrachten. Echter is het een methode voor enkel de hoogste groepen. Om een goede 

doorgaande lijn te waarborgen gaan we in het schooljaar 2016-2017 verkennen of er andere 
methoden zijn die meer aansluiten bij deze wens.  
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3 - LEIDERSCHAP EN MANAGEMENT 

Ken je school en haar omgeving.  
Ken je mensen en hun krachten.  

Professioneel lerend 
Doelstelling:  

- Het team is professioneel lerend en actief betrokken bij 
schoolontwikkeling.  

De leerkrachten op obs De Drift zijn actief betrokken bij schoolontwikkeling. Gezamenlijk hebben we 

de kaders voor schoolontwikkeling gezet. Leerkrachten zijn gewend om de verantwoordelijkheid te 
krijgen voor de uitvoering van een actieplan. Ze zijn gewend om professioneel de leiding te nemen 

en vanuit kennis en expertise de rest van het team aan te sturen. De directie is daarbij altijd 

eindverantwoordelijk. Gezamenlijk worden actieplannen besproken en PLG’s opgezet.  
Uit evaluatie is naar voren gekomen  dat men nog meer van elkaar zou kunnen leren. Leerkrachten 

staan open voor elkaar en zij weten elkaar te vinden als het gaat om schoolontwikkeling.  

Afgelopen schooljaar hebben we het leren van elkaar een structurele plek gegeven, door collegiale 
consultatie in te plannen. We hebben twee keer een cyclus gedraaid waarin de leerkrachten bij 

elkaar op klassen bezoek zijn geweest. Eenmaal vanuit het oogpunt; “Wat kan ik van mijn collega 

leren?” en de tweede ronde vanuit het oogpunt; “Wat wil ik graag laten zien, wat kan ik mijn 
collega’s leren?” Het gehele team is erg enthousiast over deze klassenbezoeken. We hebben ze een 

vaste plek gegeven in de jaarplanning, waarbij we één vaste cyclus inplannen en een facultatieve 

cyclus. Eind schooljaar 2016-2017 evalueren we dit punt opnieuw.  
 

 

Weet wat er speelt! 
Doelstelling: 

- Door te weten wat er speelt kan er beter onderwijskundig beleid 

opgesteld worden en kunnen leerkrachten beter worden aangestuurd 
t.a.v. kwaliteitsverbetering. 

Flitsbezoeken 
Om snel een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het onderwijs en het sociaalpedagogisch 
klimaat in de groepen, hebben wij in het schooljaar 2014-2015 Flitsbezoeken ingesteld. Dit zijn korte 

klassenbezoeken(5-10 min) van de schoolleiding waarin snel een beeld wordt gevormd van de sfeer 

in de groep. Wij hebben met elkaar afgesproken dat de flitsbezoeken onaangekondigd plaatsvinden. 
De schoolleiding heeft op deze manier meer vrijheid om een beredeneerde keuze te maken voor het 

moment van de flitsbezoeken. Vaak wordt even een bezoek gebracht tijdens een instructie. De 

schoolleiding neemt even plaats achter in de klas, loopt een korte ronde door de klas tijdens de 
verwerking. Afgesproken is ook dat het bezoek niet structureel nabesproken wordt. Wanneer 

bijzonderheden waargenomen worden, worden deze nabesproken tijdens een moment tussendoor.  

De leerkrachten zijn inmiddels gewend aan het feit dat de schoolleiding even de klas binnenloopt. 
Het is een laagdrempelig bezoekje. Wanneer er nadien een gesprekje plaatsvindt over datgene wat 

er waargenomen is, zal dit gesprek ook altijd laagdrempelig zijn, zonder een beoordelend karakter.  

De flitsbezoeken hebben afgelopen schooljaar een vaste plek gekregen. Tijdens evaluatiegesprekken 
komt naar voren dat het kijken bij elkaar in de klas en het leren van elkaar een cultuur aan het 

worden is. Het is “gewoon” dat er zo nu en dan eens iemand in de klas komt kijken. Met dit gegeven 

hebben we een mooie sprong voorwaarts gemaakt in een professioneel lerende cultuur.  
 

VHM 
Om de kwaliteit van het onderwijs en de instructievaardigheden van de leerkrachten nauwkeuriger 
te monitoren, heeft de schoolleiding zich laten certificeren voor de afname van de VHM. Dit om de 

continuïteit te kunnen waarborgen. Hij is daarin begeleid door Cadenza Onderwijsconsult.  

Als feedback heeft de schoolleiding terug gekregen, de afname op een prettige opbouwende manier 

te benaderen. Dit wordt zowel door het team aangegeven als door de onderwijsadviseur van 

Cadenza.  

 
Afgelopen schooljaar zijn de VHM klassenbezoeken zonder begeleiding van Cadenza uitgevoerd. De 

VHM klassenbezoeken geven een heel mooi beeld van de onderwijskwaliteit van de leerkrachten op 

de Drift. De nagesprekken met de leerkrachten zijn positief ervaren. De leerkrachten staan open 
voor de feedback en herkennen zich in de kleine ontwikkelpunten.  

N.a.v. elke afname zijn met de leerkrachten ontwikkelafspraken gemaakt. Deze hebben een plek 

gekregen in het persoonlijke personeelsdossier.  
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4 - PERSONEEL 

 
Wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheden kent,  

gaat alles vanzelf 
Kengetallen personeel 
De Drift werkte met de volgende formatiecijfers: 

 
Onderdelen Formatie  

Groepsformatie  3,9898 

Taakbeleid Schoolleiding 0,4590 

Toeslagen 
(bijvoorbeeld: kleine scholen, nevenvestiging, 
schoolleiding, opslag directie) 

Geen 

Formatie Bijzondere omstandigheden  Geen 

ICT beheer/coördinatie 0,1295 

Eigen Beleid 0,3000 

Formatie bijzondere doeleinden 
(administratie) 

0,1000 

Zorgformatie  
(LGF) 

0,1000 

 

Totaal  5,0783 

 
Leeftijdsopbouw mannen en vrouwen 2015-2016  
Functie M  V  <25 25-34 35-44 45-54 55-59  60 Totaal  

Dir. 1   1     1 

OP 1 6  3 2 1 1  7 

OOP 1 2    2 1  3 

 

 
Samenstelling en werkwijze team 
Ons schoolteam bestaat uit 6 groepsleerkrachten, een IB, een directeur, een klassen assistent 
(vrijwilliger), een vakleerkracht gymnastiek, een docent godsdienst, een administratieve kracht en 

een vrijwilliger die conciërge taken verricht. 
 

Twee leerkrachten zijn afgelopen schooljaar gestart met een Master opleiding middels het traject 
Vierslagleren. Zij vormen samen een duo en draaien samen een groep. 
De samenstelling van het team van De Drift is gedurende het schooljaar gelijk gebleven.  

 
Functiemix 
Doelstelling 

- 46% van het personeel van Stichting PrimAH is in de LB-Schaal benoemd 
- De LB-leerkracht functioneert zoals omschreven in de kadernotitie 

 

De operatie functiemix betekende een flinke investering in tijd en geld voor het bestuur. Het biedt 
echter ook een unieke mogelijkheid voor een enthousiasmering en groei van personeelsleden en een 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Door de functiemix ontstaan er loopbaanmogelijkheden 
binnen de functie van leraar. In de eerste ronde voor benoemingen LB leerkrachten, hebben wij een 
van onze groepsleerkrachten bereid gevonden zich extra in te willen zetten voor 
Onderwijsontwikkeling.  

In de vervolgronde is de Intern Begeleider benoemd tot LB leerkracht met IB taken.  

In de laatste ronde hebben wij geïnvesteerd in een scholingstraject van de ICT coördinator, met als 
doel de ICT coördinator te gaan benoemen in de LB functie.   
Afgelopen schooljaar zijn de LB leerkrachten en de ICT coördinator gestart met de LB scholing. Deze 
scholing is intern binnen de Stichting georganiseerd. In het schooljaar 2016-2017 ronden ze deze 
scholing af.  
Deskundigheid en taakspecialisatie hebben door de LB-functie nu een status, worden gewaardeerd 
en worden beloond. De kadernotitie functiemix is bovenschools vastgesteld. 
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Klasse!Management 
Doelstelling: 

- Er is sprake van Klasse!Management 
- De leerkrachten werken volgens ADIM 
- De leerkrachten werken met Coöperatieve werkvormen 
- Ik ben in-gesprek-met mijn teamleden over hun ambities 
- Op onze school wordt er balans tussen werkdruk en werkplezier ervaren 

- De ziekteverzuimcijfers vallen binnen de norm van <5% en binnen een 
frequentie van 2 keer per schooljaar 

 
Met het concrete instrument De Vaardigheidsmeter, krijgt de school in beeld wat de sterke en 
zwakke punten zijn van het team en van ieder teamlid afzonderlijk. Met de vaardigheidsmeter 
werken leerkrachten aan de competenties. Met behulp van een gerichte evidence based kijkwijzer 
wordt de dialoog over onderwijs op gang gebracht. Vorig schooljaar is de directie gecertificeerd voor 

het afnemen van de VHM. Bij alle groepsleerkrachten is de VHM afgenomen. De kwaliteit van de 
lessen en het instructiegedrag is hoog. Er zijn geen ontwikkelpunten op indicator niveau. Enkele 
leerkrachten laten zeer hoge instructievaardigheden zien in het beheersen van het ADIM. Vanuit de 

VHM kijkwijzer en de Flitsbezoeken komt naar voren dat de leerkracht regelmatig gebruik maken 
van Coöperatieve werkvormen. Ze worden daarbij bewust ingezet in de verschillende fases van de 
lessen. Ook worden, met name aan het begin van het schooljaar, de Coöperatieve werkvormen 
ingezet als doel op zich. 

 
Jaarlijks worden functioneringsgesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken staan onderwerpen als 
loopbaanperspectief, werkplezier en ambities centraal. Scholingswensen van de leerkrachten worden 
bespreekbaar gemaakt en krijgen een plek in het scholingsplan.  
 
De ziekteverzuimcijfers vallen ruim binnen de norm.  
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5 - CULTUUR EN KLIMAAT 

 
Ken je school en haar omgeving.  

Ken je mensen en hun krachten 

 
Onze school moet een plek zijn waar kinderen graag komen, waar personeelsleden graag werken en 
waar ouders en overige betrokkenen zich mee verbonden voelen. Dit zijn elementen die je kunt 

realiseren door je in te zetten voor een gezonde en veilige schoolcultuur en schoolklimaat. Het is iets 
wat verweven moet zitten in de gehele schoolorganisatie.  
Of iets een prettige plek is, heeft veelal met gevoel te maken. Daar zijn we ons als team erg bewust 
van. Wij zijn dan ook regelmatig met elkaar in gesprek over de manier waarop we dit kunnen 
realiseren.  
Cultuur en klimaat is een standaard indicator binnen de schoolplanontwikkeling. 

Om dit te realiseren formuleren we telkens doelstellingen om de cultuur en het klimaat steeds een 
beetje beter te maken. 
 
In het schooljaarplan 2015-2016 zijn doelstellingen opgenomen t.a.v. Cultuur en Klimaat. Deze 

doelstellingen staan hieronder uitgewerkt. Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen in gang gezet die 
we onder de indicator Cultuur en Klimaat verantwoorden. Ook deze ontwikkelingen worden in dit 
hoofdstuk omschreven. 

 
Verkeersveiligheid 
Doelstelling:  

- Wij weten een verkeersveilige schoolomgeving te creëren conform de 
criteria van het Drents Verkeersveiligheid Label. 

- Wij behouden het DVL en streven daarbij naar een score van 50 (op een 
schaal van maximaal 53 punten) 

 
Tijdens de herbeoordeling van het DVL hebben we in het schooljaar 2015-2016 opnieuw een 
positieve beoordeling ontvangen t.a.v. het Drents verkeersveiligheid label. Het Label is opnieuw voor 

3 jaar toegekend.  
We hebben een score van 50 punten behaald. De verkeerswerkgroep zet zich actief in voor het 
optimaliseren van de verkeersveiligheid rondom de school. Vanuit de scoretabel zijn enkele kleine 
verbeterpunten zichtbaar. Waaronder het vastleggen van afspraken over het verplaatsen van 

leerlingen tijdens schooltijd. De werkgroep neemt dit mee en stelt hiervoor een richtlijn vast.  

 
Kernwaarden van De Drift 
Zoals in het hoofdstuk Visie en Beleid terug te lezen is, hebben wij in het schooljaar 2014-2015 
geïnvesteerd in het opnieuw formuleren van onze kernwaarden. Veel van deze kernwaarden hebben 

een sterke relatie met Cultuur en Klimaat. 
 

Rust en orde in de school 
Een prettige omgeving om in te werken heeft voor een deel ook te maken met de sfeer die je neer 
weet te zetten t.a.v. de inrichting van het schoolgebouw. Rust en orde in de school heeft te maken 
met het hanteren van bepaalde omgangsregels., maar ook met het scheppen van een sfeervolle, 

ordelijke ruimte. Afgelopen schooljaar hebben we geïnvesteerd in het op orde brengen van de 
uitstraling van het schoolgebouw. We hebben de openbare ruimtes opnieuw herverdeeld en hebben 
deze opnieuw ingericht. Op deze manier hebben we werkplekken voor de kinderen gerealiseerd die 
er aantrekkelijk en ordelijk uit zien. Is een werkplek ordelijk, dan wordt deze ook sneller netjes 
gehouden.  
We hebben de ICT ruimte ingeperkt. Per klaslokaal hebben we het aantal computerwerkplekken 

uitgebreid. Het werken in de ICT ruimte verliep vaak rommelig. Leerlingen hadden veel kabaal en 

het verplaatsen van het klaslokaal naar de ICT ruimte verliep rumoerig. Door het aantal werkplekken 
in de klas te vergroten en de afspraken in de klassen aan te scherpen hopen we dat dit in het 
schooljaar 2016-2017 meer rust geeft in de openbare ruimtes. 
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Samenwerking maakt ons sterker 
Samenwerking proberen wij te bewerkstelligen in alle lagen van de schoolorganisatie. Middels 

coöperatieve werkvormen leren wij de kinderen hoe ze op een effectieve wijze met elkaar kunnen 
samenwerken. Afgelopen schooljaar heeft het Coöperatief leren regelmatig op de agenda gestaan.  
We hebben werkvormen uitgekozen waar we gedurende het schooljaar specifiek aandacht aan 
besteden (denken-delen-uitwisselen, tweetalcoach, mix tweetal, tweepraat). 
 

Naast samenwerking tussen kinderen vinden wij samenwerking binnen het team en leren met en 
van elkaar van groot belang. Dit heeft geleid tot het organiseren van PLG’s waarin we met elkaar als 
team onderwerpen bespreken waar we samen wat van kunnen leren, met als doel de 
schoolorganisatie sterker te maken. De thema’s van de PLG’s waren: sociaal-emotionele 
ontwikkeling, Leerwinst uit de Master, Veiligheidsbeleid, Collegiale Consultatie.  
 
Ouders zijn belangrijke partners van de school. Onderwijs maak je samen. Tijdens een eerdere 

ouderacademie hebben ouders aangegeven het prettig te vinden als ze meer bij het onderwijs 
betrokken zouden worden. Mede daarop hebben we het actieplan ouderbetrokkenheid geschreven. 
In het schooljaar 2014-2015 hebben we daarvoor een activiteitenplanning gemaakt. Tijdens een PLG 
hebben we voor alle groepen activiteiten bedacht waarbij we de ouders meer bij ons onderwijs 
kunnen betrekken.  

Zo zijn er:  

- ouder-kind spreekbeurten gehouden, 
- boekenkringen door ouders gehouden, 
- er is n.a.v. de Kinderboekenweek een tentoonstelling opgezet, 
- ouders worden veelvuldig geïnformeerd middels een mail/ouderbrief over verschillende 

thema’s uit de klas, 
- Ouders lezen voor tijdens de inloop bij de kleuters, 
- Ouders worden ingezet als hulpouders bij de computerprogramma’s voor de kleuters, 

- Ouders worden door het project leesvirus thuis betrokken bij het leesproject. 
- Ouders worden betrokken bij verschillende expressieactiviteiten. 
- Ouders maken deel uit van verschillende werkgroepen die ondersteunend zijn aan de 

activiteiten die door de school georganiseerd worden. 
 
Op de zakelijke ouderavond hebben we een presentatie gegeven over de Gouden Weken en wat we 
daarmee hopen te bereiken.  

 
We hebben de activiteiten geëvalueerd en hebben het activiteitenplan ouderbetrokkenheid jaarlijks 

vast op de agenda staan. Voor 2016-2017 is weer een nieuw activiteitenplan opgesteld. Een van de 
uitbreidingen is het organiseren van kijkochtenden voor ouders.  
 
Naast de samenwerking met ouders zoeken wij ook de samenwerking met het dorp. Grolloo is een 

prachtig dorp met een mooie kleine dorpsschool. Gedurende het kalenderjaar worden er in het dorp 
door de verschillende verenigingen tal van activiteiten georganiseerd. Als school hebben we 
regelmatig overleg met de verschillende partijen om na te gaan wat we voor elkaar kunnen 
betekenen. In het jaar 2015 hebben we geparticipeerd in het programma van Grolloo is ZO!2015.  
4 en 5 mei, de wandelvierdaagse, Kunst en Vliegwerk zijn mooie activiteiten geweest waar de school 
en het dorp de samenwerking hebben gevonden.  
Tijdens de herdenking op 4 mei hebben de kinderen een indrukwekkende rol gehad. Ze hebben 

gedichten voorgedragen, meegespeeld in het orkest en er is door één van onze leerlingen een 
prachtig lied gezongen ter gelegenheid van de Herdenking bij de Vredesboom.  
Bijna alle leerlingen van de school hebben meegelopen met de wandelvierdaagse. Een activiteit 
georganiseerd door de VVV van Grolloo. Dit was de eerste keer dat er een wandelvierdaagse 
georganiseerd werd in Grolloo. Als school hebben we meegedacht over de opzet en invulling. 
Voor het onderdeel Kunst en Vliegwerk werkten de kinderen samen met kunstenaars uit het dorp. 

Op school zijn gastlessen gegeven waarbij de kinderen producties maken voor de expositie in het 

dorp. De tentoonstelling werd leuk bezocht.  
De Avond Wandelvierdaagse is een vast item geworden op de activiteitenkalender. Als school zijn we 
betrokken bij de voorbereiding. Bijna alle leerlingen van de school hebben tijdens de editie van 2016 
meegelopen.  
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6 - MIDDELEN EN VOORZIENINGEN 

 
Creëer een omgeving die mogelijk maakt wat je wilt  

 
Schoolgebouw 
Doelstelling:      

- De kille gangen van schoonmetselwerk voorzien van een heldere kleur. 

- Met het verdwijnen van de Bibliobus, richten wij voor de kinderen een 

mooi aantrekkelijke, toegankelijke schoolbibliotheek in 

(BibliotheekOpSchool) 

 
Met het verdwijnen van SKR uit de school ontstond er een lege ruimte in de school. Leegstand is 
achteruitgang en daarom heeft de school een plan gemaakt voor het gebruik van het lokaal. Samen 
met het Stafbureau is men gekomen tot een overeenkomst waarbij het lokaal gebruikt mag worden 

als handvaardigheidslokaal. Het lokaal mag wekelijks gebruikt worden. Schoonmaak neemt de 
school zelf op zich. Met het wekelijks gebruiken van het lokaal i.p.v. dagelijks gebruiken, probeert de 

school de kosten voor de in gebruik name zo laag mogelijk te houden. 
 
Door deze ruimte als handvaardigheidslokaal in te richten, was het mogelijk een kleine herverdeling 
van de openbare ruimtes te organiseren. Het handvaardigheidslokaal is afgelopen schooljaar goed 
gebruikt. Met hulp van enkele ouders is het mogelijk gemaakt dat de ruimte is voorzien van een 

echte handvaardigheidstafel.  
 
De schuifruimte in de centrale hal is ingericht als schoolbibliotheek. Bovenschools is 
overeenstemming bereikt t.a.v. het project de Bibliotheek op School. Met ingang van schooljaar 
2015-2016 is ook op obs De Drift de Bibliotheek op School in gebruik genomen. We hebben een 
actueel boeken bestand met leuke aantrekkelijke boeken. Lezen blijft op deze manier laagdrempelig.  
  
Methoden 
Doelstelling:      

- Methodevervanging vindt plaats volgens vooraf opgesteld meerjarenplan. 

 
In het schooljaar 2015- 2016 hebben we ons verdiept in de vervanging van onze taal en 

spellingsmethode. We hebben drie methoden gehad op zichtzending: Taal op Maat, Taal in Beeld en 
STAAL.  
Vanuit de kennis van onze Taal en leesspecialist zijn we meer inhoudelijk naar de verschillende 

taalmethoden gaan kijken. Middels een PLG hebben we de plus- en minpunten van de verschillende 
methoden naast elkaar gelegd.  
De keuze is unaniem gevallen op STAAL. Deze hebben we voor de groepen 4 t/m 8 aangeschaft. 
In het schooljaar 2016-2017 gaan we ons verdiepen in een schoolbrede Engels methode. 
 
 

 
Budgetbeheer 

OLP-A 
Doelstelling:      

- Ik blijf binnen ons zelfbeheerbudget. 

 
Voor het zelfbeheerbudget van de school maken we voorafgaand aan het boekingsjaar een 
uitgebreide begroting. Daarbij is rekening gehouden met de uitgavenpatronen van voorgaande 

jaren. Daarnaast wordt het zelfbeheer budget toegekend op basis van leerlingenaantallen. 
 
Het streven is om jaarlijks binnen de begroting te blijven. In de voorgaande jaren werd de begroting 
overschreden. In het jaar 2014 en 2015 zijn we binnen de begroting gebleven. Daaraan heeft elk 
teamlid zijn steentje bijgedragen. Het OLP-A budget is beperkt, daarbij is de aanschaf van 
leermiddelen de grootste kostenpost. Hier is niet op bezuinigd. Op overige posten als abonnementen 
en klein onderhoud hebben we de kosten lager dan de begroting weten te houden. We zijn 2016 

daarmee gestart met een positief saldo. 
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OLP-B 
Doelstelling:      

- De meerjaarlijkse uitgaven blijven binnen onze begroting. 

 
Ook voor het OLP-B budget maken we een meerjarenbegroting. Daarin wordt de methodevervanging 
verantwoord. In het schooljaar 2015-2016 hebben we de taal- en spellingsmethode vervangen. Deze 
was ook opgenomen in de meerjaren begroting.  

De kopieerkosten drukken enorm op de begroting. Door deze enorme kostenpost is het bijna niet 
mogelijk om een sluitende begroting te maken voor het OLP-B budget. Het stafbureau is zich hier 
van bewust en zoekt samen met de werkgroep FZ naar een passende oplossing. 
 
Ondertussen proberen wij op schoolniveau de kopieerkosten in de hand te houden.  
Tijdens teamvergaderingen zijn afspraken gemaakt over het kopieergedrag. Een ieder is zich er 
bewust van dat de kopieerkosten nog wel wat omlaag kunnen. We hebben de kopieerkosten twee 

schooljaren achtereenvolgens weten te verlagen.  
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7 - MANAGEMENT VAN ONDERWIJSPROCESSEN 

 

Creëer een omgeving die mogelijk maakt wat je wilt  

 
Pedagogisch Klimaat 
Doelstelling:      

- Onze school werkt met een adequaat beleid ter voorkoming van pesten 

en we reageren effectief op pestproblematiek 

- Op onze school heerst een positief, veilig en open pedagogisch klimaat 

 
Afgelopen schooljaar hebben we een start gemaakt met het versterken van het sociaalpedagogisch 
klimaat. Een belangrijke start daarvoor was het actualiseren van de visie en missie ter voorbereiding 
op de nieuwe schoolplanperiode. Dit schooljaar hebben we concreet een start gemaakt. Het 
groepsklimaat is daarbij het belangrijkste uitgangspunt geweest. Het verbeteren van het 

groepsproces vanaf het allereerste begin. Dit in de vorm van de Gouden weken. In ons 
veiligheidsbeleid is terug te lezen op welke wijze wij daar vorm aan geven.  
 

We hebben het gehele veiligheidsbeleid aangescherpt, om vanuit een breed perspectief een positief, 
veilig en open klimaat neer te zetten. We hebben een Coördinator Anti-Pestbeleid aangesteld. 
Tevens hebben wij de veiligheidsbeleving van de leerlingen in kaart gebracht middels een monitor 
schoolklimaat en veiligheid.  

Daarmee hebben we de eerste fase van de doelstellingen bereikt. Het veiligheidsbeleid is actief. De 
uitkomsten uit de monitor wordt besproken binnen het team en de MR en vervolgacties krijgen een 
plek binnen de school.  
Voor meer informatie kunt u het veiligheidsbeleid en de uitkomsten van de monitor raadplegen. 
Deze informatie is in te zien op school, op te raadplegen via de schoolwebsite; www.obsdedrift.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obsdedrift.nl/
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8 - WAARDERING VAN BETROKKENEN 

 
Samen werken we aan de kwaliteit van ons onderwijs 

 
Personeel 
Doelstelling:      

- Op onze school is het rapportcijfer uit de personeelstevredenheidspeiling 

minimaal gelijk aan het landelijke gemiddelde. 

 
In het najaar van 2014 is bij ons op school de personeel tevredenheidspeiling afgenomen. In 
onderstaande overzichten zijn de uitkomsten terug te lezen.  

 

 
 
De school scoort op de volgende rubrieken 'Meer belangrijk/Meer tevreden': 
11. Management 
5. Werkklimaat 
4. Leerstofaanbod & Leermiddelen 

 
De school scoort op de volgende rubrieken 'Meer belangrijk/Minder tevreden': 
3. Pedagogisch klimaat 

2. Schoolklimaat 
10. Externe communicatie 
 
Tijdens een teambijeenkomst zijn de uitkomsten besproken en hebben we de kansen voor de 

toekomst verkend. De verbeterpunten zijn opgenomen in het schoolplan voor de periode 2015-2019. 
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Ouders en leerlingen 

 
Doelstelling:      

- Op onze school is het rapportcijfer uit de oudertevredenheidspeiling 

minimaal gelijk aan het landelijke gemiddelde. 

- Op onze school is het rapportcijfer uit de leerling tevredenheidspeiling 

minimaal gelijk aan het landelijke gemiddelde. 

 
In het najaar van 2014 is bij ons op school de ouder- en leerling tevredenheidspeiling afgenomen. In 
onderstaande overzichten zijn de uitkomsten terug te lezen.  

 

Ouder tevredenheidspeiling 

 
Van de peiling is een top tien gemaakt t.a.v. verbeterpunten en kwaliteiten. 

 Pluspunten OBS De Drift Alle scholen 

1. Aandacht voor gymnastiek 98% 90% 

2. Aandacht voor uitstapjes en excursies 95% 85% 

3. Uiterlijk van het gebouw 95% 87% 

4. Speelmogelijkheden op het plein 93% 73% 

5. Aandacht voor werken met de computer 92% 73% 

6. Gelegenheid om met de directie te praten 91% 76% 

7. Sfeer en inrichting schoolgebouw 88% 91% 

8. Opvang bij afwezigheid van de leerkracht 88% 76% 

9. Vakbekwaamheid leerkracht 86% 92% 

10. Veiligheid op het plein 86% 80% 

 

 Verbeterpunten OBS De Drift Alle scholen 

1. Begeleiding leerlingen met problemen 37% 15% 

2. Aandacht voor pestgedrag 37% 18% 

3. Aandacht voor creatieve vakken 37% 12% 

4. Veiligheid op weg naar school 35% 40% 

5. Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling 31% 11% 

6. Huidige schooltijden 30% 11% 

7. Informatievoorziening over het kind 25% 14% 

8. Hygiëne en netheid binnen de school 23% 26% 

9. Inzet en motivatie leerkracht 22% 5% 

10. Duidelijkheid van de schoolregels 21% 8% 
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Schooltijden 

 
Doelstelling:      

- Onderzoeken in hoeverre er behoefte is aan een wijziging in schooltijden. 

 
Afgelopen schooljaar hebben we een behoeftepeiling gedaan onder de ouders met daarin de vraag in 
hoeverre er behoefte is aan een verandering van schooltijden, bijvoorbeeld in de vorm van een 
continurooster of een 5-gelijke-dagen model. 

 
De uitkomsten vanuit de behoeftepeiling zijn geanalyseerd en besproken binnen het team en de MR. 
Tevens zijn op Stichtingsniveau gesprekken gaande inzake dit onderwerp. Bovenschools is een 
werkgroep ingericht die de voors en tegens op een rijtje gaat zetten en zich verder buigt over de 
consequenties voor de scholen. 
 
De uitkomsten en de vervolgstappen zijn gecommuniceerd naar alle ouders. 

 
Betreft: Andere schooltijden 

 
Beste ouders, 
 
Zoals jullie allemaal weten hebben wij in de afgelopen periode een behoefte onderzoek uitgevoerd naar 
de eventuele wijziging van de huidige schooltijden.  
Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de uitkomsten uit de tevredenheidspeiling van oktober 
2014. Daaruit kwam als één van de opvallende verbeterpunten ‘de tevredenheid over de huidige 
schooltijden’ naar voren. Uit dit onderzoek komt naar voren dat u als ouders over het algemeen 
tevreden bent over de school. De percentages binnen de verbeter punten zijn dan ook laag. 
Respectievelijk tussen de 21 % en 37 %. Daarbij heeft 33 % aangegeven ontevreden te zijn over de 
huidige schooltijden. Bijna 70 % is daarbij tevreden. Toch is dit vanuit het onderzoek naar voren 
gekomen als een verbeterpunt en hebben wij gemeend dit punt nader te onderzoeken. 
 
Uitkomsten 
Vanuit het afgelopen behoefte onderzoek heeft 46% aangegeven wel behoefte te hebben aan een 
wijziging in schooltijden. 18% is tegen een wijziging en 18 % staat er neutraal is. Echter blijkt uit de 
toelichtingen dat deze groep voor een groot gedeelte wel kritisch gestemd is t.a.v. een wijziging.   
De uitkomsten vanuit de toelichting nemen wij daarom mee in de conclusies.  
 
Argumenten vanuit de onderzoeksgroep 
Als we nader gaan kijken naar de argumentatie voor de keuzes, dan zien we vanuit de voorstanders 
vooral een behoefte vanuit een organisatorisch aspect. Het scheelt veel reistijd, bovendien levert het 
voor de kinderen na schooltijd meer vrijetijd op. Vanuit de kritische geluiden worden vooral vraagtekens 
gesteld bij de effecten op het onderwijs. Deze kritische geluiden komen zowel van de tegenstanders als 
uit de neutrale groep respondenten.  
 

Uitkomsten vanuit het behoefte onderzoek; met groep die niet gereageerd heeft 
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Uitkomsten vanuit het behoefte onderzoek; zonder groep die niet gereageerd heeft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusies 
Vanuit de cijfermatige analyse uit het behoefteonderzoek komt naar voren dat er een kleine 
meerderheid is die behoefte heeft aan een wijziging in schooltijden. Daarnaast heeft ongeveer een 
kwart aangegeven absoluut geen behoefte te hebben aan een wijziging en een kwart heeft aangegeven 
neutraal gestemd te zijn t.a.v. een wijziging.  
Wanneer we nader gaan kijken naar de argumentatie kunnen we stellen dat de ouders die neutraal 
staan tegenover de invulling van de schooltijden, wel kritisch gestemd zijn t.o.v. een wijziging. Er 
worden vraagtekens gezet bij de effecten op het onderwijs en de effecten op langdurige termijn.  
 
Uit bovenstaande kunnen we stellen dat er vanuit de oudergeleding een behoorlijk percentage heeft 
aangegeven wel behoefte te hebben aan een vervolgonderzoek. Waarbij er ook een behoorlijke groep 
ouders heeft aangegeven kritisch gestemd te zijn ten aanzien van een wijziging. De kritische geluiden 
zijn met name gericht op onduidelijkheid over de effecten op de kwaliteit  van het onderwijs op lange 
termijn. 
 
Puzzels en Parels 
Een ingrijpende verandering als deze vraagt om een nauwkeurige afweging van vele aspecten. Als school 
hebben we daarvoor een breed draagvlak nodig vanuit verschillende geledingen. Allereerst spelen de 
oudergeleding en de personeelsgeleding een doorslaggevende rol. 
Gedurende de afgelopen periode hebben we naast de behoefte van de oudergeleding ook gesproken 
over draagvlak onder het team van obs De Drift. Uit deze gesprekken blijkt dat men naast de voordelen, 
ook nog veel vraagtekens stelt bij een eventuele wijziging.  
Alles bij elkaar op tellend,  kunnen we stellen dat we absoluut een aantal voordelen zien t.a.v. een 
wijziging in schooltijden, maar dat er vanuit zowel de oudergeleding, de personeelsgeleding als de 
schooldirectie ook nog een hoop puzzels zijn die niet zijn opgelost. 
 
Puzzels: 

- Er worden kanttekeningen geplaats bij de effecten op de kwaliteit van het onderwijs op lange 
termijn. 

- De lestijd die toebedeeld zou worden aan een onderbouw lijkt erg belastend voor de 
kleutergroepen.  

- De CAO technische consequenties voor een invulling van de verplichte pauzes voor de 
leerkrachten blijft een knelpunt. 

- De belasting van de werkdruk bij de leerkrachten. 
- Effecten op de herverdeling van het lesrooster/jaarrooster bij een verschuiving van het aantal 

lesuren van de bovenbouw, naar de middenbouw. 
- Effecten op de formatie van de school, en de consequenties voor de mobiliteit in de Stichting. 
- Afstemming met andere scholen binnen Stichting PrimAH 

 

22%

56%

22%

geen wijzigingen
schooltijden

wel wijzigingen
schooltijden

neutraal
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Het draagvlak wat er bestaat weegt op dit moment nog niet op tegen de puzzels waar we nog voor 
staan.  
 
Vervolgstappen 
Ook op Stichtingsniveau hebben we de discussie over Andere Schooltijden weer opgestart. Er zijn op dit 
moment op verschillende scholen verschillende onderzoeken gaande. Op een aantal scholen is er een 
behoeftepeiling gedaan onder de oudergeleding en de personeelsgeleding. We lopen daarbij tegen 
dezelfde puzzels aan. We hebben daarom besloten om de onderzoeken op schoolniveau tijdelijk even 
stil te zetten en het onderzoek bovenschools verder op te pakken. 
 
Daarvoor hebben we bovenschools een werkgroep geformeerd die zich bezig gaat houden met de 
verschillende vraagstukken. Zodat we kunnen komen tot een overkoepelde richtlijn t.a.v. het hanteren 
van schooltijden.  
Binnen het DIBO zijn we gekomen tot een streefdatum van 1 januari 2017 om te komen met een 
voorstel richting het DIBO. 
 
Nadien zullen de discussies op de verschillende scholen weer een vervolg krijgen.  Daarbij wil ik alsnog 
benadrukken dat een vraag vanuit de oudergeleding en een uitkomst vanuit een behoeftepeiling enkel 
onder de oudergeleding géén doorslaggevend effect zal hebben. Voor een uiteindelijk voorstel is 
draagvlak vanuit zowel de oudergeleding als de personeelsgeleiding noodzakelijk. Beide partijen hebben 
vanuit de Wet Medezeggenschap op scholen,  instemmingsrecht. Bij onvoldoende draagvlak van één 
van de partijen zal een wijziging voorlopig niet plaatsvinden. 
 
Ik wil iedereen bedanken voor het kritisch meedenken en voor de moeite die is genomen om te 
reageren op dit onderzoek.  
Derhalve  ga ik er vanuit dat er begrip is voor de keuzes die wij in het kader van dit onderwerp maken en 
hoop ik u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Mochten er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u gerust nog even contact met mij 
opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
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Leerling tevredenheidspeiling: 

 
Van de peiling is een top tien gemaakt t.a.v. verbeterpunten en kwaliteiten. 

 

 Pluspunten OBS De Drift Alle scholen 

1. Mate van internetpesten 98% 91% 

2. Waardering uitstapjes met de klas 96% 90% 

3. Waardering gymnastiekles 94% 87% 

4. Waardering handvaardigheid 91% 80% 

5. Waardering tekenen 89% 79% 

6. Waardering computerwerk 83% 81% 

7. Naar de zin in groep 83% 75% 

8. Mate van gepest worden 83% 71% 

9. Juf/meester legt goed uit 83% 80% 

10. Mate van veilig voelen in de school 83% 75% 

 

 Verbeterpunten OBS De Drift Alle scholen 

1. Vindt het rustig in de klas 32% 26% 

2. Waardering geschiedenis 26% 24% 

3. Inval leerkrachten 26% 21% 

4. Vaak moe op school 26% 19% 

5. Vertelt leerkracht over pesten 21% 28% 

6. Waardering rekenen 19% 16% 

7. Extra opdrachten 19% 20% 

8. Mate van hulp bij computer 17% 18% 

9. Moeilijkheidsgraad rekenen 15% 9% 

10. Vindt schoolgaan leuk 15% 14% 

 
 

De resultaten van de peilingen zijn besproken in het team en met de MR. Daarnaast zijn de 
uitkomsten van de oudertevredenheidspeiling gepresenteerd aan de ouders. Tevens zijn ouders 
uitgenodigd om te komen met verbetersuggesties. Al deze gegevens zijn als input gebruikt in het 
nieuwe schoolplan.  
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9 - RESULTAATGEBIEDEN 

 
Ieder kind is uniek, ieder kind wil leren 

Doelstelling:      

- Op onze school ligt de focus op de leergroei van de kinderen in hun totale 

ontwikkeling 

 
De focus op leergroei van de kinderen in hun totale ontwikkeling is één van de doelstellingen die we 

deze schoolplanperiode willen realiseren. Afgelopen schooljaar zijn we gestart met het verleggen van 
de focus. We zijn de leergroei van de kinderen beter in kaart aan het brengen en we hebben een 
start gemaakt om deze leergroei voor leerkrachten, kinderen en ouders inzichtelijker te maken.  
Daarvoor is het van belang dat we binnen ons leerlingvolgsysteem de juiste overzichten gebruiken.  
We hebben gebruik gemaakt van een nieuwe functie binnen ons leerlingvolgsysteem. De 
groeigrafieken geven een heel mooi beeld van de vooruitgang die leerlingen boeken en hoe zich dat 

verhoud met de citoscores vanuit het leerlingvolgsysteem en t.o.v. het landelijk gemiddelde.  
Wij hebben gemerkt dat het voor leerkrachten, kinderen en ouders op deze manier veel inzichtelijker 
is geworden.  

Komend schooljaar zal dit een vervolg krijgen binnen het actieplan “leergesprekken met kinderen” 

 
Onderwerp: Aanpassingen in het Leerlingrapport 

 

Beste Ouders, 

 

Dit schooljaar hebben we de manier waarop de Citoresultaten weergeven in het leerlingrappoort nog eens kritisch bekeken. De 

lijst met informatie zoals die voorheen werd weergegeven in het rapport wordt niet altijd als gebruiksvriendelijk ervaren. Ons 

leerlingadministratiesysteem heeft een vernieuwde functie waarin we het overzicht voor de ouders gebruiksvriendelijker kunnen 

weergeven. 

 

Cito Groeigrafiek 

Wij vinden het enorm van belang om de groei die kinderen doormaken inzichtelijk te maken. Deze groei komt het beste naar 

voren in een Cito Groeigrafiek. 

Vanaf dit rapport worden de resultaten van de Cito Leerlingvolgsysteem toetsen weergegeven in een Groeigrafiek. Hierin is in één 

oogopslag te zien hoe de groeilijn van een leerling eruit ziet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cito Niveaus 

De Cito niveaus worden weergegeven in een vijfpuntschaal,  Niveau I t/m V.  

In de volksmond werd vooral aangenomen dat een I score goed was en een V score onvoldoende.  

Cito drukt de scholen echter op het hart dat dit absoluut niet de manier is waarop de scores gelezen moeten worden.  

Om de niveaus te bepalen worden de resultaten van de toetsen landelijk verzameld en er wordt een norm gesteld waarbinnen 

een landelijk gemiddelde wordt vastgesteld. 
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Hieronder een weergave van de verdeling . Er is daarbij geen sprake van goed of onvoldoende.  

 
Niveau I :  20% hoogst scorende leerlingen 
Niveau II :  20% boven het landelijk gemiddelde 
Niveau III :  20% gemiddelde groep leerlingen t.o.v. het landelijk gemiddelde 
Niveau IV :  20% onder het landelijk gemiddelde 
Niveau V :  20% laagst scorende leerlingen 

 
 
Vaardigheidsscore en Normlijn 

De groei van de leerlingen wordt gemeten aan de hand van de Vaardigheidsscore. Deze is terug te vinden op de schaallijn bij de 
grafiek. Elke toets binnen elk jaargang heeft een eigen normering. Deze normering is opgbouwd aan de hand van het aantal 
opgaven goed en wordt omgezet naar een Vaardigheidsscore. In de grafiek is goed zichtbaar hoe deze vaardigheidsgroei zich 
verhoud tot de niveaus t.o.v. de normgroep (landelijkgemiddelde) 
 
Toetsresultaten op het eigen niveau 
Het rapport geeft de leerkrachten de mogelijkheid om cijfers op methodegebonden toetsen op het eigen niveau van de kinderen 
af te stemmen. Hier werd tot op heden weinig gebruik van gemaakt.  
Echter lopen we er in de praktijk tegen aan dat dit in sommige gevallen wel wenselijk is. Ieder kind heeft zijn eigen talenten, maar 
aan de andere kant ook vakgebieden waar ze minder goed in zijn.  
We hebben ons onderwijs zo ingericht dat we daar in de klassen op in spelen. Lesstof en instructie wordt zoveel mogelijk 
afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen. 
Echter werd er bij de beoordeling van de methodegebonden toetsen voor het bepalen van een cijfer de standaard norm 
aangehouden. Dit kan, wanneer de ontwikkeling anders verloopt dan de normlijn voor kinderen enorm frustrerend zijn. Kinderen 
die bijvoorbeeld moeite hebben met rekenen, en binnen de eigen gestelde doelen enorme vooruitgang boeken, maar vervolgens 
toch telkens een onvoldoende op de toets behalen, raken hierdoor gedemotiveerd. Dit zou niet moeten.  
Daarom hebben wij besloten het voor deze leerlingen mogelijk te maken de cijfers op het eigen niveau mogelijk te maken. Dit 
gebeurt altijd in overleg met de Intern Begeleider. In het rapport wordt dit weergegeven als een cijfer waarvoor een aangepaste 
beoordeling geldt. In dat geval kan door de leerkracht bij het onderdeel ‘leerniveau’ naast het leerniveau van het kind ook de 
mogelijkheid worden aangevinkt dat er sprake is van een aangepaste beoordeling. In dat geval kan het zijn dat er bij een bepaald 
vakgebied meerdere vinkjes staan weergegeven.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Toetsresultaten met leerlingen bespreken 

In relatie tot de Groeigrafiek voor u als ouders, hebben we ook gesproken over de wijze van het betrekken van leerlingen bij de 

uitkomsten van de toetsresultaten.  

Dit gebeurt op dit moment op verschillende manieren. Soms klassikaal, soms individueel en soms niet. 

Iedere leerkracht heeft daarvoor zijn eigen beredeneerde keuzes gemaakt.  

We hebben echter afgesproken dat we vanaf nu toetsresultaten niet meer klassikaal gaan delen met de klas. Wanneer we  

toetsresultaten met de kinderen bespreken gebeurt dit individueel.  In de lagere groepen zal dit minder aan de orde zijn, maar in 

de hogere groepen kan het juist zinvol zijn om kinderen op deze manier bewust te maken van hun eigen leerproces.  

Voor het bespreken van de Cito resultaten zijn de Groeigrafieken een mooi hulpmiddel om de kinderen bewust te maken van de 

groei die ze doormaken, ook al lijkt het soms alsof ze in niveau niet vooruit zijn gegaan. 

 

Met ingang van het aankomende rapport zullen de Cito resultaten daarom op een andere manier weergegeven worden als dat u 

gewend was. De groepsleerkrachten hebben deze uitdraai ook bij het gesprek. In de hal bij de klaslokalen hangt tijdens de 

gesprekken ook een voorbeeld met daarbij een legenda voor extra uitleg.  

 

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn kunt u dat tijdens de contactgesprekken met de leerkracht bespreken.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Team obs De drift 

 

 

 

 

 

 

1 Voor leerlingen die op een eigen leerlijn of een groep hoger werken 

2 Voor leerlingen die in de instructie onafhankelijke groep werken 

3 Voor leerlingen die in de instructie gevoelige groep werken 

4 Voor leerlingen die in de instructie afhankelijke groep werken 

5 Voor leerlingen die op een eigen leerlijn werken, een groep lager werken of een aangepaste beoordeling 

6  hebben 
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Doelstelling:      

- Onze school scoort jaarlijks voldoende op de Centrale Eindtoets 

Basisonderwijs 
Doelstelling:      

- Op onze school zijn jaarlijks tenminste 3 van de 5 tussenopbrengsten, die 

door de inspectie worden beoordeeld, voldoende 

 
 
Trendanalyse 2015-2016 
 

Als we een trendanalyse gaan maken gebruiken we hiervoor de gemiddelde vaardigheidsscore van 

de groepen. In het verleden baseerden we hierop of door het onderwijs dat in de voorliggende 
periode geboden werd, voldoende leergroei bij de groep tot gevolg had. We keken of groepen 

voldoende vooruitgang boekten en waar eventuele verbeteringen nodig waren. De afgelopen jaren 

hebben wij op de Drift te maken gehad met het dalen van de leerlingenaantallen. Hierdoor krijgen 
wij te maken met kleine groepen. Cito geeft zelf het volgende aan over kleine groepen: "Wanneer u 

een groep van minder dan 12 leerlingen heeft, wees dan extra voorzichtig met conclusies over 

wanneer het groepsgemiddelde boven of beneden het landelijk gemiddelde ligt. In een kleine groep 

kan één leerling met een extreme score immers een grote invloed hebben." 

Voor ons als school blijft het belangrijk om het resultaat van het geboden onderwijs te monitoren. 

Dit doen wij ook nu door het bekijken van groepsgemiddelden. Wanneer blijkt dat een 
groepsgemiddelde boven of beneden het landelijk gemiddelde ligt kijken wij verder naar de 

resultaten van individuele leerlingen. Wanneer blijkt dat één leerling een grote invloed heeft gehad 

zullen er geen acties op groeps- of schoolniveau volgen. Hieronder wordt in deze gevallen 
beschreven dat het resultaat te maken heeft met de groepssamenstelling. 

 

Begrijpend lezen 
 

 

vak M 13-14 E 13-14 M 14-15 E 14-15 M 15-16 E 15-16 

3 
 

5,8 
 

13,7 
 

133,3 

4 14,7 28,4 37,1 21,4 27,6 22,8 

 
Voor begrijpend lezen wordt aan het eind van het schooljaar alleen bij de groepen 3 en 4 toetsen 

afgenomen. Voor groep 3 hebben we dit jaar gebruik gemaakt van de nieuwe toets. Duidelijk te zien 
in de grafiek is dat groep 3 gemiddeld hoog scoort. We kunnen de vaardigheidsscore niet vergelijken 
met voorgaande jaren. 
Bij groep 4 zien we dat dit schoorjaar op de E toets lager wordt gescoord dan op de M toets. 
Opvallend is dat dit vorig jaar ook het geval was. Dit zou te maken kunnen hebben met de 
moeilijkheid van de toets. Vanaf volgend jaar wordt ook in groep 4 de nieuwe toets afgenomen. Bij 
beide groepen liggen de scores boven het landelijk gemiddelde. 
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Rekenen Wiskunde 

 

 
 

 
 

vak M 13-14 E 13-14 M 14-15 E 14-15 M 15-16 E 15-16 

3 30,4 38,1 30,7 43,3 121,9 136,4 

4 60,1 71,8 65,4 70,1 59,4 60,7 

5 71,4 78,4 76,2 85,4 78,2 79,6 

6 89,2 95,9 81,2 87,5 92,4 95,9 

7 101 102,6 98,8 105,6 94,9 103,2 

8 113,2 
 

113,6 
 

109,2 
  

Alleen groep 6 scoort boven het landelijk gemiddelde. Alle andere groepen scoren hieronder. Bij alle 
groepen is wel een stijging in gemiddelde vaardigheidsscore te zien, al is dit bij groep 4 en 5 
minimaal. Tevens is bij alle groepen gekeken naar de groepssamenstelling en is de gemiddelde score 
hierdoor te verklaren. 
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Technisch lezen 

 

 
 

vak M 13-14 E 13-14 M 14-15 E 14-15 M 15-16 E 15-16 

3 21,8 42,5 28,5 43,9 41,6 54,2 

4 54,7 70,7 65,7 75 63,1 68,1 

5 72,1 76,5 71,6 79,6 72,2 83,4 

6 92,9 94,5 84,6 87,2 81,7 86,7 

7 94,7 100,6 96,1 100,4 91,7 94,3 

8 105,4 
 

99 
 

105,2 
  

Alle groepen scoren boven het landelijk gemiddelde en maken een mooie groei door ten opzichte van 

de vorige afname. Onze aanpak op het gebied van technisch lezen blijft er bij ons op school voor 

zorgen dat onze leerlingen een mooie leergroei doormaken. 
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Spelling 

 

 
 

vak M 13-14 E 13-14 M 14-15 E 14-15 M 15-16 E 15-16 

3 106,4 115,3 109,8 114,4 149,1 199,4 

4 120,4 124,1 123,6 123,7 119,9 120,6 

5 128,4 130,2 129,9 130,9 129,2 133,2 

6 134,5 138 134,1 136,2 133,6 137,2 

7 137,5 139,8 140,2 139,8 135,9 138,9 

8 140,1 
 

144,1 
 

140,7 
  

Sinds schooljaar 14/15 hebben we vol ingezet op spelling. We hebben de aanpak die in de klas werd 

gehanteerd opnieuw onder de loep genomen en veranderingen aangebracht. We hebben keuzes 

gemaakt in het aanbod en de manier waarop we de methode hanteren. Dit heeft vruchten 
afgeworpen, echter zagen we bij andere vakgebieden dat de resultaten minder werden. De 
afgelopen jaren hebben we geprobeerd hier een balans in te vinden. Helaas is dat nog niet gelukt. 
Ook nu zijn de resultaten niet zoals we hadden verwacht. Gelukkig zien we dat alle groepen een 
groei doormaken. In groep 4 is dit minimaal. 
In schooljaar 16/17 gaan we een nieuwe methode gebruiken. Bij de keuze van de nieuwe methode 

hebben we uiteraard onze bevindingen meegenomen.  
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Taal en rekenen voor Kleuters 

 

 

 
 
 
 

vak M 13-14 E 13-14 M 14-15 E 14-15 M 15-16 E 15-16 

Taal voor kleuters 
     

1 
 

56,4 
 

64,2 
 

63,9 

2 73,1 
 

68,1 
 

76,7 
 

Reken wiskunde voor kleuters 
    

1 
 

70,3 
 

77,3 
 

78,5 

2 91,9 

 

87,2 

 

93,2 

  
We nemen de kleutertoetsen in januari alleen bij groep 2 af. In juni nemen we de toetsen bij groep 1 
af. Zowel op taal als het op rekenen hebben de leerlingen van groep 1 ruim boven het landelijk 
gemiddelde gescoord.  
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Eindtoets Basisonderwijs en uitstroom VO 

 

Schooljaar  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Aantal leerlingen 11 11 14 

Ondergrens inspectie 534,4 534,8 534,9 

Schoolscore 535,0 536,3 532,8 

Toezichtskader  Basisarrangement Basisarrangement Basisarrange-

ment 

(Attendering) 

 

Uitstroomaantallen VO in vergelijking tot het landelijke gemiddelde 

 2014 2015 2016 Landelijk 

Gem. Advies type  

vervolgonderwijs 

Aantal 

leerlingen 

% Aantal 

leerlingen 

% Aantal 

leerlingen 

% 

Gymnasium         
 

47% 

 

VWO TTO   1    

VWO 2 46% 2 55% 1 50% 

HAVO 2  3  6  

Groene lyceum 1      

VMBO TL 4  4  4   
53% VMBO KB 1 54% 1 45% 2 50% 

VMBO BB 1    1  

PRO       

Totaal 11 100% 11 100% 14 100% 100% 

 

De gemiddelde standaard score van de Eindtoets Basisonderwijs valt onder de ondergrens van de 
Onderwijs Inspectie. De uitstroom van de leerlingen valt echter boven het landelijk gemiddelde van 
de afgelopen twee schooljaren.  
Wij hebben de uitkomsten van de Centrale Eindtoets Basisonderwijs goed vergeleken met de 
schooladviezen van de groepsleerkrachten. De uitkomsten van het schooladvies op basis van de 
Centrale Eindtoets komt overeen met het schooladvies van de groepsleerkrachten.  
Het uitstroomgemiddelde is representatief voor de leerling populatie van de groep 8.  

 
 


