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Inleiding 

Totstandkoming document 
Voor u ligt het schoolplan van obs De Drift voor de planperiode van 2015-2019. Dit 
schoolplan is tot stand gekomen na een periode van bezinning. 

We hebben als scholen vallend onder  de Stichting Primah de handen? ineen geslagen 
en zijn op een meerdaagse Dibo bijeenkomst gekomen tot een aantal waarden waar 
we als Stichting Primah voor staan. Deze meerdaagse heeft voor voldoende input 
gezorgd om bovenschools te komen tot een mooi Strategisch beleidsplan. Helder 
verwoordt in een Big 5 met de belangrijkste kernwaarden en met 4 grote projecten 
voor de komende 4 jaar. Vanuit de meerdaagse zijn doelstellingen geformuleerd op 
bovenschoolsniveau. Tijdens Dibo bijeenkomsten zijn deze bovenschoolse 
doelstellingen vertaald naar doelstellingen op schoolniveau.  

Als team hebben we het schoolplan van 2011-2015 geevalueerd. We hebben met 
elkaar bepaald waar we staan en welke zaken nog aandacht verdiepen. Daarnaast 
hebben we de doelstellingen op schoolniveau beoordeeld middels een zelfevaluatie. 
Concreet betekent dit dat we hebben beoordeeld aan welke doelstellingen we als 
school al voldoen, en welke doelstellingen in de nieuwe schoolplanperiode 
opgenomen worden als ontwikkelpunten in het schoolplan. Naast de input vanuit de 
vorige schoolplanperiode en de input vanuit bovenschoolse doelstellingen, hebben de 
uitkomsten vanuit de tevredenheidspeilingen voor ouders, leerlingen en personeel 
concrete ontwikkelpunten opgeleverd voor het schoolplan van 2015-2019.  

Organogram Stichting PrimAH 

 

De directeur-bestuurder is bestuurlijk verantwoordelijk, terwijl de schooldirecteuren 
uitvoeringsverantwoordelijk zijn. Het toezicht van de Raad van Toezicht richt zich op de 
strategie, de doelen en het beleid van de stichting. De gemeenteraad ziet als extern 
toezichthouder toe op de financiële positie van de stichting en de onderwijsinspectie 
ziet toe op de onderwijskwaliteit op de scholen. 
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Algemene Visie   
Ieder kind krijgt de ruimte krijgt om in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau te 
leren. We zien elk kind in zijn geheel en hebben oog voor de totale ontwikkeling. Zo 
kan iedereen zich optimaal ontwikkelen en gaan we voor ‘eruit halen wat er in zit’.   

We bieden kinderen een rijke leeromgeving. Soms gaan ze zelf op zoek naar 
informatie, op de computer bijvoorbeeld of buiten. Daarmee prikkelen we hun 
nieuwsgierigheid en krijgen ze inspiratie. De kinderen vormen op hun beurt ook een 
inspiratiebron voor ons. We ontdekken graag wat een kind belangrijk vindt en wat het 
ons kan leren. 

Op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, zoals coöperatief en duurzaam leren, 
springen we actief in. Daarbij leren we van en met elkaar. De leerkrachten zijn ons 
kapitaal, hun vakmanschap is belangrijk. We verantwoorden ons over de keuzes die we 
maken. Anderen kunnen erop rekenen dat we doen wat we zeggen en dat we daarbij 
ons best doen. 

We hebben doorlopend de focus op de onderwijskwaliteit. We bieden passend 
onderwijs. Afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen 
staat centraal. We gaan uit van ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor kinderen, 
waarbij we ons richten op de positieve kwaliteiten: wat kan dit kind goed? Wat vindt 
het leuk? Wat zijn de stimulerende factoren? Waarin ben ik als leerkracht sterk? Welke 
aanpak werkt wel en onder welke omstandigheden? 

We benutten deze positieve kwaliteiten in het onderwijsaanbod naar leerlingen. 

Doelstellingen 
We hebben de focus op de totale ontwikkeling van kinderen en bevorderen deze. We 
richten ons op de verstandelijke en op de emotionele ontwikkeling, op creativiteit en 
op het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. We besteden 
aandacht aan doelen die voor alle leergebieden van belang zijn: goede werkhouding, 
gebruik van leerstrategieën, reflectie op eigen handelen en leren, uitdrukken van eigen 
gedachten en gevoelens, respectvol luisteren en bekritiseren van anderen, verwerven 
en verwerken van informatie, ontwikkelen van zelfvertrouwen, respectvol en 
verantwoordelijk omgaan met elkaar en zorg voor en waardering van de leefomgeving. 

De doelstellingen van onze school zijn grotendeels bepaald door de Wet op het Primair 
Onderwijs en de vastgestelde kerndoelen. Kerndoelen zijn minimum streefdoelen, ze 
geven aan wat iedere school in elk geval moet nastreven.  

Kwaliteitszorg 

Binnen ons systeem van cyclische en integrale kwaliteitszorg is gekozen voor het INK-
model. Het model helpt om de samenhang tussen de processen inzichtelijk en logisch 
te beschrijven. Het indelen van het schoolplan op basis van het INK model is voor ons 
de beste manier om samenhang in het schoolplan aan te brengen. 
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Onder planmatige schoolontwikkeling verstaan we het doordacht en stap voor stap 
verbeteren van allerlei werkprocessen binnen de school. De relatie tussen het 
schoolplan en planmatige schoolontwikkeling laat zich goed verbeelden in de PDCA 
cyclus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kwaliteitscirkel van Deming is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement 
en probleemoplossing, ontwikkeld door William Edwards Deming. De cirkel beschrijft 
vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De vier 
activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Probleemoplossing
http://nl.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteit_(eigenschap)
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kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is. 

 

De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel van Deming zijn: 

 PLAN: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de 
verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering 
doelstellingen vast. 

 DO: Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling. 

 CHECK: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de 
oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen. 

 ACT: Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK. 

We zijn proactief en alert ten aanzien van het beoordelen van de kwaliteit van ons 
onderwijs. We bepalen vooraf nog nadrukkelijker onze koers en gaan na of we onze 
(onderwijs)doelstellingen hebben bereikt (evidence based), op leerling-, groeps-, 
school- en bovenschools niveau 

We bewaken dit proces door middel van PrimAH Alert. Aan de ene kant is dit ons early 
warning system, aan de andere kant onze schoolplanmonitor, zowel voor de 
schooldirecteur als de directeur-bestuurder. 

Rol bevoegd gezag 
Jaarlijks worden kwaliteitsgesprekken gevoerd met de schooldirecteur over het 
schooljaarplan, het schooljaarverslag en de resultaten uit PrimAH-Alert. Daarnaast 
gebruikt de directeur-bestuurder PrimAH Alert om naar de Raad van Toezicht 
verantwoording af te leggen over het strategisch beleid, welke doelen zijn bereikt en 
welke (verbeter)processen nog lopen. 

Met behulp van ESIS (leerlingvolgsysteem) is het mogelijk om de (leerling)opbrengsten 
van de scholen in kaart te brengen en te monitoren of de gestelde normen van de 
inspectie, CITO of van het bestuur worden gehaald. 
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1. Visie en beleid  

1.1.1 Wat is onze visie op dit domein? 

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs. Hierbij staat ‘hart voor kinderen en hart 
voor personeel’ centraal. We werken op basis van vertrouwen en nemen en geven 
verantwoordelijkheid. Openheid en respect zijn waarden die in de scholen zichtbaar 
zijn. In al ons handelen zijn we consequent en transparant. We werken continu aan 
verbetering van het onderwijs, met goede schoolresultaten op het gebied van kennis, 
vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen als meetbaar 
gevolg. Dit doen we in een cultuur waarin we open staan voor nieuwe ideeën en 
veranderingen. 

We zijn samen op reis naar een veilige, goed georganiseerde plek, een podium voor 
passie voor onderwijs. Een plek waar we rekening houden met elkaars behoeften en 
wensen, waar ruimte is voor verschillen en gebruik wordt gemaakt van elkaars kracht. 
Een plek met ruimte voor emoties en humor. Een plek om trots op te zijn. Op die 
manier organiseren we onderwijskwaliteit dat duurzaam is, daar plukken we allemaal 
de vruchten van. 

Samenwerking is een noodzaak om op alle fronten de uitdagingen van de toekomst 
tegemoet te treden. 

 Samen werken aan kwaliteit van onderwijs. 

 Samen werken aan kwaliteit van leiderschap. 

 Samenwerking tussen scholen om elkaar te versterken. 

 Samen staan voor een PrimAH cultuur en klimaat. 

 Samen zorgen voor goede faciliteiten. 
 

De school is een belangrijke factor in haar omgeving (dorp). De communicatie met die 
omgeving is zeer belangrijk: “It takes a village to raise a child”. Het is een taak van de 
medewerkers van de school om een brug te slaan naar die omgeving en er voor te 
zorgen dat de school wordt ervaren als een sieraad in het dorp. 

We werken vanuit het gedachtegoed van Michel Fullan. De samenhang tussen dingen 
is belangrijk. Een keten is zo sterk als haar zwakste schakel.   

1.1.2 Hoe ziet dit er op obs De Drift uit? 

Op obs de Drift zijn wij vorig schooljaar aan de slag gegaan met het actualiseren van 
onze visie en missie. Tijdens een aantal teamsessies hebben wij de schoolvisie zoals die 
er lag kritisch besproken. We hebben met elkaar verkend waar we voor staan en wat 
we belangrijk vinden voor onze school. Dit heeft geresulteerd in een aantal 
kernwaarden die de basis vormen voor onze schoolvisie. 
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Vanuit deze kernwaarden hebben wij onze visie beschreven. We hebben de visie 
beschreven als een ‘droombeeld’. Hier staan we voor, dit is hoe wij het onderwijs en 
de cultuur bij ons op school willen vormgeven;  

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. 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 
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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 is 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.” 
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1.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit 
volgt waar we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet 
op groen staan. 

Factor PI Doel S 

We werken 
volgens onze 
missie 

Toekomstbestendig Onze school werkt samen met een andere school 
volgens de richtlijn Samenwerking. 

10 

Opmerking Bovenschool wordt een richtlijn Samenwerking opgesteld. Deze richtlijn is nog in 
ontwikkeling. Op dit moment kunnen wij daarom nog niet voldoen aan de werkwijze van 
de richtlijn. 
Echter zal in de richtlijn komen te staan dat scholen met minder dan 65 leerlingen moeten 
gaan samenwerken met een school naar keuze. 
Op dit moment zijn obs De Flint en obs De Drift scholen die met elkaar samenwerken. 
 
Beide scholen hebben daarover een korte notitie opgesteld: 
 
Gezien de leerling populatie, omvang van de scholen en de visie op onderwijs, lijkt een 
samenwerking met obs de Flint in Ekehaar het meest voor de hand liggend. Ter verdere 
oriëntatie en voorbereiding hierop wordt met ingang van schooljaar 2014-2015 een begin 
gemaakt met: 
Het opstellen van een gezamenlijk schoolplan voor de periode van 2015-2019 
- Het toewerken naar één onderwijsvisie 
- Het realiseren van één zorgplan 
- Het realiseren van één ICT-beleidsplan 
- Afstemmen van lesmethodes 
- Afstemmen van scholing en begeleiding 
- Interactie tussen teams, leerlingen, ouders, MR en OV. Hierbij kunt u bijv. denken aan 
gezamenlijke sportevenementen, projecten, etc. 
In ons gebied, is ons doel kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk 
onderwijs te bieden. 
Krimp is een autonome ontwikkeling die niet kan worden tegengegaan. De kwaliteit van 
het onderwijs moet altijd voorop staan. Goede regionale samenwerking is daarbij de 
sleutel tot succes. 
 
 

We werken 
volgens onze 
missie 

PrimAH beleid In ons schoolplan en schooljaarplan zijn de Big 5 en 
de 4 grote projecten herkenbaar opgenomen. 

10 

Opmerking Alle thema's vanuit het Strategisch beleidplan van Stichting PrimAH hebben een plek 
gekregen in het schoolplan en de schooljaarplannen 

We werken 
volgens onze 
missie 

It takes a village to raise a 
child 

Onze school organiseert activiteiten om ouders, 
dorpsgenoten en belangstellenden bij de school te 
betrekken. 

10 
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Opmerking Als school vinden we het belangrijk om ouders bij het onderwijs te betrekken. Allereerst 
begint dit met de informatievoorziening naar de ouders toe. Wij organiseren jaarlijks aan 
het begin van het schooljaar informatieavonden voor de ouders van de verschillende 
groepen. Tijdens deze informatieavonden worden ouders geïnformeerd over de 
belangrijkste zaken waar de leerlingen dat jaar mee te maken krijgen. 
 
Naast de informatievoorziening vinden wij het ook belangrijk om met ouders in gesprek te 
blijven over het onderwijs. De jaarlijkse zakelijke ouderavond proberen wij altijd in het 
teken te laten staan van een actueel onderwerp. Deze avond bestaat dan voor een deel uit 
informatievoorziening naar de ouders toe, maar er is ook altijd ruimte gecreëerd om met 
elkaar in gesprek te gaan. 
Ook over bijvoorbeeld de uitkomsten van de tevredenheidspeilingen gaan wij in gesprek 
met de ouders. Wij vinden het belangrijk om de waarom achter de uitslagen te kennen, om 
op deze manier ze goed mogelijk keuzes te kunnen maken in de vervolgstappen die wij als 
school zetten. 
 
Om de ouders nog meer bij de inhoud van ons onderwijs te betrekken en ervoor te zorgen 
dat de ouders ook op de hoogte blijven van het onderwijs wat wij verzorgen, organiseren 
wij door het jaar heen verschillende activiteiten om de ouders de klassen in te krijgen. Zo 
worden er in de onderbouw bijvoorbeeld ouder-kind spreekbeurten georganiseerd. De 
ouders worden in de middenbouw uitgenodigd om zelf een boekpresentatie te geven over 
hun favoriete boek en in de bovenbouw groep werden de ouders, maar ook opa's en oma's 
uitgedaagd in De Drift ouderkennisquiz. 
Op creatief gebied betrekken we de ouders en dorpsgenoten actief bij de invulling van 
onze expressielessen. betrokken, creatieve ouders hebben zitting in de werkgroep 
expressie en vrijwilligers uit het gehele dorp staan bij de lessen klaar om de leerkrachten 
en de leerlingen te ondersteunen. Op zo'n middag is het een gezellige boel met ouders, 
opa's en oma's, buurmannen en buurvrouwen die de handen uit de mouwen steken. 
 
Naast de activiteiten die wij organiseren om specifiek de ouders bij de school te betrekken, 
participeren bij ook in activiteiten die vanuit het dorp ( in samenwerking met school) 
georganiseerd worden. Wij zijn als school onderdeel van Grolloo is Zo. Dit is een 
overkoepelend orgaan waarbij de belangrijke verenigingen uit het dorp zijn aangesloten 
om een goede samenwerking en afstemming van activiteiten te realiseren. Als school 
spelen wij een belangrijke rol in de organisatie van bijv. de herdenking en viering van 4 en 5 
mei, maar ook een avondvierdaagse en een bijdrage aan culturele activiteiten horen daar 
bij. 
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We werken 
volgens onze 
missie 

It takes a village to raise a 
child 

Onze school draagt bij aan een aantal activiteiten 
van het dorp. 

10 

Opmerking De Drift is een kleine dorpsschool in een actief en betrokken dorp. Jaarlijks zijn wij met de 
verschillende verenigingen in het dorp in gesprek om na te gaan hoe wij elkaar als dorp en 
school kunnen versterken. 
Als school vinden wij het belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan het dorp, 
daarnaast merken wij ook dat het dorp het belangrijk vindt om verbintenis te zoeken met 
onze school. 
Als school hebben wij als uitgangspunt dat wij altijd op zoek zijn naar de educatieve 
waarde van de activiteiten. Rondom 4 en 5 mei, wordt er in het dorp regelmatig een 
herdenking georganiseerd. Deelname aan een dergelijke activiteit is natuurlijk een prachtig 
aanknopingspunt om in de lessen aandacht aan te besteden. Ook op creatief en muzikaal 
vlak zoeken wij de verenigingen uit het dorp op. Samen met de muziekvereniging zijn wij in 
gesprek om in samenspraak met kunst en cultuur Drenthe een lessenserie op te zetten 
voor de kinderen van onze school. Zo'n lessenserie, gegeven door enthousiaste mensen 
van de muziekvereniging, is een prachtige aanvulling op de muzieklessen die er op school 
gegeven worden, daarnaast is het een mooi moment voor de muziekvereniging om zichzelf 
weer goed op de kaart te zetten bij de kinderen van de basisschoolleeftijd, zodat het 
wellicht weer wat leden oplevert. 

We werken 
volgens onze 
missie 

Tweetalig Onze school heeft een goede doorgaande lijn 
ontwikkeld voor Engels in het Basisonderwijs, voor 
de groepen 1 t/m 8 

0 

Opmerking Als school hebben we een aantal jaren geleden deelgenomen aan een teamscholing voor 
Engels. In deze periode is een keuze gemaakt voor een methode Engels voor de groep 1 
t/m 4 en voor de groepen 5 t/m 8. 
De doorgaande lijn voor Engels heeft echter nog niet echt een goede plek gekregen in onze 
school. 
 
In schooljaar 2014-2015 hebben we deze doorgaande lijn opnieuw opgepakt. We hebben 
tijdens een PLG gesproken over het belang van de doorgaande lijn voor Engels. We hebben 
afgesproken dat we de thema's vanuit de methode gebruiken als uitgangspunt. Deze 
thema's zijn aan te vullen met extra materialen naar keuze. 
De thema's vanuit de methode sluiten aan op de thema's vanuit de kerndoelen Engels In 
het BasisOnderwijs (SLO) 

 

1.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

Onderstaande doelstellingen zijn de doelstellingen die nog niet op groen staan en 
daarom opgenomen zullen worden in de actieplannen die we, na het samenstellen van 
dit schoolplan, gaan opstellen. In het overzicht zijn de doelstellingen gekoppeld aan 
thema's, die in het hoofdstuk 'Planning' zijn uitgewerkt. 

 

Het ontwikkelen van een doorgaande lijn zal in de schooljaren 2015-2016 en 2016-
2017 onderwerp zijn van onze PLG’s. Wij zullen goed gaan inventariseren hoe we er 
voor staan en welke stappen nog gezet moeten worden om een doorgaande lijn nog 

Doel Thema 

Onze school heeft een goede doorgaande lijn ontwikkeld voor Engels in het 
Basisonderwijs, voor de groepen 1 t/m 8 

Versterken van de leer-
kracht in de klas 
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steviger neer te zetten. In verschillende alle groepen wordt gewerkt met een methode 
Engels. Echter bevalt de methode in, met name de hogere groepen niet. Tijdens PLG’s 
komen we tot een inventarisatie van elementen die missen en waar behoefte aan is.  
In het schooljaar 2015-2016 experimenteren wij in de hogere groepen met een 
alternatief voor de methode die wij tot nog toe gebruikten.    
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2. Leiderschap en management 

 
2.1.1 Wat is onze visie op dit domein? 

Klasse!Management 
Schooldirecteuren maken het verschil bij het functioneren van scholen. De stijl van 
leidinggeven moet matchen met de situatie om effectief leiderschap tot stand te 
brengen. Vanuit onderzoek wordt het belang van onderwijskundig leiderschap voor de 
schooleffectiviteit onderstreept. 

Onderwijskundige schoolleiders zijn sterk gericht op het schoolsucces voor elk kind, 
proberen nieuwe werkwijzen uit als bestaande praktijken niet goed werken, betrekken 
alle geledingen binnen de school bij het zoeken naar oplossingen en tonen een passie 
voor leren en ontwikkelen. 

 

 

Onderwijskundig leiderschap, oftewel management met klasse, in de school brengt 
leerkrachten in de positie om leerlingen goede resultaten te laten behalen, 
bijvoorbeeld door passend onderwijs en door ICT-mogelijkheden te benutten in het 
onderwijsleerproces. Onderwijskundig leiderschap stimuleert leerkrachten om zich 
professioneel te ontwikkelen. 

De relatie tussen schooldirecteur en leerkrachten is cruciaal. Het opstellen en 
communiceren van schooldoelen, het ondersteunen en evalueren van de instructie, 
het waken over de instructietijd, het veelvuldig aanwezig zijn, het zorgen voor 
beloningen voor leren en vooral ook het volgen van de leerlingresultaten vormen 
uiterst invloedrijk gedrag van de onderwijskundige leider binnen de school. Het houdt 
meer in dan een simpel weten wat er moet gebeuren; het is weten wanneer, hoe en 
waarom zaken moeten gebeuren. 

Goed voorbeeld doet goed volgen. 
Morele doelen, inzicht in verandering, relaties opbouwen, kennis ontwikkelen en 
delen, en samenhang creëren zijn de componenten voor effectief leiderschap. Voeg 
daarbij energie, enthousiasme en vertouwen en je hebt de effectieve leider die zorgt 
voor betrokkenheid en positieve resultaten. 

Op onze school functioneert de schooldirecteur als onderwijskundig leider. Dat 
betekent dat de schooldirecteur; 

 energiek en enthousiast de organisatie leidt. 

 een visie heeft en deze uitdraagt. 

 richting en sturing geeft aan het team en de individuele werknemers. 

 op effectieve wijze organiseert en plant, 

 in de meest brede zin van het woord resultaatgericht is. 

Onderwijskundig leiderschap is sturing, de beïnvloeding van wat er in het onderwijsleerproces 

gebeurt, met het oog op structurele verbetering van het leren van de leerlingen binnen de school. 
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 delegeert, flexibel, reflectief en zelfsturend is. 

 problemen analyseert, actie onderneemt en daarbij besluitvaardig en 
communicatief is. 

 overtuigingskracht heeft, luistert en achter zijn personeel staat. 

 het primaire proces bewaakt, daarbij kwaliteitsgericht, ondernemend en 
innovatief is. 

 voor faciliteiten en voorwaarden zorgt opdat leerkrachten hun werk naar 
behoren en in balans kunnen verrichten. 

 vertrouwen geeft en schept. 
 
Managementstatuut 
Stichting PrimAH kent een statutair directeur-bestuurder, die het bevoegd gezag is van 
de stichting. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de directeur-
bestuurder. In het managementstatuut is de relatie van de schooldirecteuren tot de 
directeur-bestuurder verhelderd. Dit heeft tot doel om op een effectieve en heldere 
wijze de missie en het beleid van de organisatie te realiseren. Het uitgangspunt is, dat 
de schooldirecteur bevoegd is om binnen de eigen school alles te doen of te laten wat 
nodig is om zijn opdracht, zoals die is vastgelegd in de functiebeschrijving van 
schooldirecteur in het functieboek van de stichting, te realiseren. De schooldirecteur 
legt hierover verantwoording af aan de directeur-bestuurder volgens het reglement 
College van het Bestuur. 

2.1.2 Wat betekent dit voor obs De Drift? 

Obs De Drift is een kleine dorpsschool met een relatief klein team. Op obs De Drift 
werken leerkrachten die enthousiast zijn en open staan voor ontwikkeling. In een 
dergelijk team is het van groot belang het team mee te nemen in ontwikkling. De 
leerkrachten kunnen de verantwoordelijkheid aan en staan ervoor open om 
constructief mee te denken over de toekomst van de schoolorganisatie.  

Leerkrachten kennen en nemen hun verantwoordelijkheid. Leerkrachten staan open 
voor het leren van elkaar. Samen willen we een lerende organisatie zijn met als doel 
het beste onderwijs neerzetten voor onze leerlingen. De schoolleider moet dit 
faciliteren. De schoolleider functioneert meer als coachende schoolleider. 
Leerkrachten hebben de kennis vaak zelf in huis. Zijn zijn de professional op hun eigen 
vakgebied. Ieder heeft in school zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Het is van 
belang om er als schoolleider voor te zorgen dat iedereen daarbij op de juiste plek 
functioneert.   
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2.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit 
volgt waar we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet 
op groen staan. 

Factor PI Doel S 

Alle leidinggevenden 
dragen zorg voor 
Klasse!management 

Klasse! Management Op onze school is sprake van 
Klasse!management. 

0 

Opmerking Met behulp van verschillende instrumenten brengen wij op schoolniveau de 
kwaliteit van het klassenmanagement in beeld. De directie maakt gebruik van 
de zogenoemde Flitsbezoeken om in een relatief korte observatietijd een goed 

beeld te krijgen van de groep. Daarnaast wordt jaarlijks de VHM afgenomen om 
de instructievaardigheden nadrukkelijker in kaart te brengen. Op schoolniveau 
zijn we regelmatig met elkaar in gesprek over goed klassenmanagement. 
 
De richtlijn Klasse!management moet nog worden opgesteld. Hierover worden 
op stichtingsniveau afspraken gemaakt. 

Alle leidinggevenden 
dragen zorg voor 
Klasse!management 

Onderwijskundig 
leiderschap 

De schooldirecteur functioneert als 
onderwijskundig leider, conform 
richtlijnen. 

8 

Onderwijs ondersteunend 
personeel 

Administratief medewerker 
Onderwijsassistent  
Conciërge 
 

Schooldirecteur 

 

Groepsleerkrachten 

Combinatiegroepen: 
 
Groep 1 en 2 
Groep 3 en 4 
Groep 5 en 6 
Groep 7 en 8 
 

Intern Begeleider: 

Coördinator 
leerlingenzorg/ 
Passend Onderwijs. 

Coördinatoren 

onderwijsontwikkeling 

Taal/leesonderwijs 
ICT 
Cultuuronderwijs 
Plusleerlingen 
 

MR 
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Factor PI Doel S 

Opmerking De richtlijn voor een goede Onderwijskundig leider moeten nog worden 
opgesteld.  
 
Conform de VHM directeuren voldoet de schooldirecteur aan de 
bekaamheidseisen. Vanuit de tevredenheidspeiling personeel komt naar voren 
dat men tevreden is over het management. 
 
De schoolleider heeft de licentie voor het afnemen van de VHM in het schooljaar 
2014-2015 behaald. 
 
Hij neemt maandelijks flitsbezoeken af in elke groep. Op deze manier wordt er 
snel een goed beeld verkregen van het sociaalpedagogisch klimaat in de 
groepen en heb ik goed zicht op de didactische vaardigheden van het team. We 
zijn n.a.v. de flitsbezoeken regelmatig in gesprek over de kwaliteit ons 
onderwijs. We bespreken waar de kwaliteiten liggen, maar ook waar de kansen 
liggen. 

Alle leidinggevenden 
dragen zorg voor 
Klasse!management 

Visie Ik heb een visie op onderwijs en weet dit 
uit te dragen en ernaar te handelen in mijn 
school. 

8 

Opmerking  
Samen met het team heb ik een gezamenlijke visie op onderwijs ontwikkeld. Ik 
heb daarvoor verschillende teambijeenkomsten georganiseerd. Dit heeft 
geresulteerd in een schoolbrede, actuele, gedragen visie op onderwijs. 

Alle leidinggevenden 
dragen zorg voor 
Klasse!management 

Visie Alle leerkrachten kennen de visie van de 
school en weten dit uit te dragen en ernaar 
te handelen in de school 

10 

Opmerking Samen met het team hebben we de visie op onderwijs geactualiseerd. Tijdens 
visie bijeenkomsten hebben we nagedacht over onze belangrijkste kernwaarden. 
Met de vraag: "Wat vinden wij nou echt belangrijk?" zijn we aan de slag gegaan. 
Dit heeft geresulteerd tot een aantal kernwaarden die wij hebben geclusterd. Zo 
zijn wij gekomen tot de kernwaarden die wij gezamenlijk als team belangrijk 
vinden. Dit hebben wij vertaald naar een levendige visie op onderwijs. Een visie 
die beelden is omschreven.  
 
Wij staan als school voor de slogan, "samen spelen, samen leren, een basis, 
veilig, sterk!" 

Alle leidinggevenden 
dragen zorg voor 
Klasse!management 

Visie Onze visie op onderwijs is zichtbaar voor 
de betrokkenen in de school. 

0 

Opmerking Op dit moment is de visie van de school nog niet herkenbaar aanwezig in het 
schoolgebouw. De visie meer moet gaan leven bij de kinderen en de ouders. Het 
kan helpen om de visie een mooie plek te geven in het schoolgebouw. 

Alle leidinggevenden 
dragen zorg voor 
Klasse! Management 

Analyse Ik ben in staat om de analyses van de 
leerling resultaten om te zetten naar beleid 
voor onze school. 

8 

Opmerking Twee keer per jaar zijn we als school in gesprek over de analyses van ons 
leerlingvolgsysteem. Op deze momenten worden de trendanalyses 
gepresenteerd en bespreken we welke vervolgstappen we als school gaan 
zetten. Dit wordt door de groepsleerkrachten vertaald in de groepsplannen voor 
de nieuwe periode.  
Wanneer schoolbrede wijzigingen noodzakelijk zijn in bijv. lestijd en aanbod dan 
stellen we daar het schoolbeleid voor bij. 
 
Met de IB'er bespreken we deze momenten goed voor. Ik kom samen met de 
IB'er tot voorstellen voor aanpassingen in het schoolbeleid. 

Alle leidinggevenden 
dragen zorg voor 
Klasse! Management 

Professioneel en 
lerend 

Ons team functioneert als een 
professionele leergemeenschap. 

7 
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Factor PI Doel S 

Opmerking Op onze school zijn we gewend om van elkaar te leren. Er is sprake van erkende 
ongelijkheid. Iedere leerkracht heeft zo zijn eigen expertise waar hij of zij zich 
verder in wil ontwikkelen. We werken door het jaar heen naast de algemene 
teamvergaderingen ook met PLG's. Dit zijn werkbijeenkomsten opgezet n.a.v. 
de kwaliteitszorgcyclus. Tijdens deze werkbijeenkomsten werken met 
verschillende activerende werkvormen met elkaar samen, om beleidsvoorstellen 
voor kwaliteitsverbetering met elkaar te bespreken.  
Deze bijeenkomsten hebben als doel constructief te werken aan 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs en staan in het teken van leren met en 
van elkaar.  
 
Het team staat ervoor open om met en van elkaar te leren. Collegiale 
consultatie is één van de onderdelen die we de komende planperiode nog verder 
willen ontwikkelen. 
 
Daarnaast zetten de komende schoolplanperiode stichting breed een 
kwaliteitscyclus op, waar visitatie een belangrijk onderdeel van zal worden. 

Alle leidinggevenden 
dragen zorg voor 
Klasse! Management 

Professioneel Ik ben geregistreerd bij het 
schoolleidersregister register PO, conform 
CAO. 

10 

Opmerking Ik heb de schoolleiders opleiding (SLO VB) in schooljaar 2014-2015 afgerond.  
 
Ik sta ingeschreven in het schoolleidersregister. 

2.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

Onderstaande doelstellingen zijn de doelstellingen die nog niet op groen staan en 
daarom opgenomen zullen worden in de actieplannen die we, na het samenstellen van 
dit schoolplan, gaan opstellen. In het overzicht zijn de doelstellingen gekoppeld aan 
thema's, die in het hoofdstuk 'Planning' zijn uitgewerkt. 

In het schooljaar 2015-2016 maken we een start met het verbeteren van onze 
professionele leergemeenschap. We zetten in op het leren met en van elkaar d.m.v. 
Collegiale consultatie. Het kijken bij elkaar in de klas zal regelmatig onderwerp zijn op 
onze agenda. We maken aan het begin van het schooljaar een planning voor de eerste 
ronde 'klassenbezoekjes'. 

We willen de slogan die een belangrijk onderdeel vormt van onze visie, zichtbaar 
maken voor de betrokkenen. We willen het verwerken in het logo wat we ontwerpen 
voor onze nieuwe schoolwebsite. Daarnaast willen we de slogan een mooie plek geven 
in onze centrale hal.  

Klasse! Management is het onderwerp van een van de bovenschoolse actieplannen. 
Zodra de bovenschoolse richtlijn geschreven is, zullen wij nagaan in hoeverre wij 
voldoen aan de richtlijn. In hoofdstuk 2.2 heeft u al kunnen lezen op welke wijze wij op 
dit moment vorm geven aan Klasse! Management. 

Doel Thema 

Op onze school is sprake van Klasse! Management. Klasse! Management 

Onze visie op onderwijs is zichtbaar voor de betrokkenen in de 
school. 

Missie 

Ons team functioneert als een professionele leergemeenschap. Klasse! Management 
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3. Personeel 

 3.1 Wat is onze visie op dit domein?  

Versterken van de leer-kracht in de klas 
De afgelopen jaren is intensief geïnvesteerd in scholing, ontwikkeling en coaching. Het 
team en individuele leerkrachten hebben zich ontwikkeld op diverse terreinen: het 
werken met het ADIM (activerende directe instructiemodel), het versterken van de 
vaardigheden op het gebied van ADIM n.a.v. de VHM (vaardigheidsmeter 
instructiegedrag), het werken met coöperatieve werkvormen, omgaan met gedrag, 
analyseren van leerresultaten, etc. Het is van belang deze opgedane kennis en 
vaardigheden te actualiseren en te vergroten. We maken daarbij zo mogelijk gebruik 
van eigen expertise. 

Het is van belang dat leerkrachten zich blijven ontwikkelen en dat doen vanuit een 
professionele grondhouding. Ruimte voor nieuwe ideeën, een kritische houding naar 
elkaar en naar zichzelf dragen daaraan bij. 

Een goede voorbereiding van de lessen, oog voor kwaliteit en benutten van elkaars 
specialiteit versterkt de kracht van een leerkracht. Deskundige en inspirerende 
leerkrachten zijn de belangrijkste krachtbron voor goed leren van leerlingen. 

De leerkracht in balans 
We hebben aandacht voor de positie van de leerkracht. We zorgen voor voldoende 
mogelijkheden om zich te ontwikkelen, door middel van scholing en collegiale 
consultatie. De teams werken als een professionele leergemeenschap. Er is aandacht 
voor werkdruk en het samen zoeken naar oplossingen. Waar mogelijk verminderen we 
de bureaucratie en waar schriftelijke verantwoording nodig is, zorgen we voor 
werkbare formats. 
 

Klasse! Management 
De leerkracht is de manager van het onderwijsproces in de klas. Klasse!management 
omvat alle maatregelen die een leerkracht neemt om een ideaal leer- en werkklimaat 
te creëren. Met andere woorden: klasse!management is de manier waarop het 
onderwijs georganiseerd wordt. Het gaat hierbij niet alleen om regels, maar om veel 
meer aspecten: de lesinhoud, de methoden, de manier van werken, de instructie en de 
relatie tussen leerkracht en leerlingen. Bij klasse!management zijn de competenties 
van de leerkracht belangrijk, de leerkracht moet bijvoorbeeld duidelijk en consequent 
zijn, er voor zorgen dat de lestijd effectief gebruikt wordt. Bij goed klasse!management 
gaat het niet alleen om het oplossen van problemen, maar vooral om het voorkomen 
van problemen. 
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Professionele leergemeenschap (PLG) 
Een PLG is een team dat duurzaam individueel en samen leert om het onderwijs aan 
leerlingen en de resultaten van de leerlingen te verbeteren. In een PLG staat het leren 
van de leerlingen centraal. 

Ons team is een PLG, het is een team; 

 met een duidelijke en gedeelde visie op onderwijs en het leren van kinderen. 

 dat de overtuiging heeft dat ‘ieder kind kan leren en elke leerkracht kan 
lesgeven met de juiste hulp’. 

 dat zijn eigen onderwijspraktijk onderzoekt en/of reflecteert 

 dat kennis deelt, open staat voor nieuwe inzichten en samen leert. 

 dat zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt en betrokken is bij het 
onderwijsleerproces 

 met een cultuur van elkaar aanspreken en feedback geven . 

 dat de reflectieve dialoog aangaat. 

Leren kan niet in een isolement en daarom stimuleren we dat leerkrachten en 
schooldirecteur van en met elkaar (en van en met experts) kunnen leren. We 
consulteren elkaar en delen ervaringen over wat wel en niet werkt en waarom. We 
bespreken de resultaten en verbeteren het onderwijs in de klas. 

Leren van elkaar    
Jaarlijks wordt de Vaardigheidsmeter Instructiegedrag (VHM) bij de leerkrachten 
afgenomen. De schooldirecteur observeert (met indicatoren) het instructiegedrag om 
de pedagogische en de didactische vaardigheden van de leerkrachten in kaart te 
brengen. Met de vaardigheidsmeter instructiegedrag komen die aspecten naar voren 
die verder ontwikkeld moeten worden. Training en coaching kunnen daarna gericht 
worden ingezet. Schoolleiders worden getraind en gecertificeerd in het gebruik van de 
VHM.  

De afgelopen jaren is intensief geïnvesteerd in scholing, ontwikkeling en coaching. 
Team en individuele leerkrachten hebben zich ontwikkeld op diverse terreinen: het 
werken met het DIM (directe instructiemodel), het versterken van de vaardigheden op 
het gebied van DIM n.a.v. de VHM (vaardigheidsmeter instructiegedrag), het werken 
met coöperatieve werkvormen, omgaan met gedrag, analyseren van leerresultaten, 
etc. 

Het is van belang deze opgedane kennis en vaardigheden te actualiseren en te 
vergroten. We maken daarbij zo mogelijk gebruik van eigen expertise. 

We organiseren diverse bijeenkomsten waarbij leerkrachten van elkaar leren, 
bijvoorbeeld op de onderwijsontmoetingsdag, bij doelgroepenbijeenkomsten of bij 
themabijeenkomsten op de scholen. We blijven inzetten op uitwisseling van kennis en 
ervaring, o.a. door collegiale consultatie en intervisie te stimuleren, zowel binnen de 
eigen school als tussen scholen onderling. 
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Vaardigheidsmeter Instructiegedrag (VHM) 
Jaarlijks wordt de Vaardigheidsmeter Instructiegedrag (VHM) bij de leerkrachten 
afgenomen. De schooldirecteur observeert (met indicatoren) het instructiegedrag om 
de pedagogische en de didactische vaardigheden van de leerkrachten in kaart te 
brengen. Met de vaardigheidsmeter instructiegedrag komen die aspecten naar voren 
die verder ontwikkeld moeten worden. Training en coaching kunnen daarna gericht 
worden ingezet. Schoolleiders worden getraind en gecertificeerd in het gebruik van de 
VHM.  
 

Gesprekscyclus 
Elk jaar wordt met elke leerkracht na de afname van de VHM en een eventuele 
hermeting een PrimAH SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) competentie-gesprek 
gehouden. De afname van de VHM en het PrimAH SBL competentie-gesprek vormen 
samen het functioneringsgesprek en zijn onderdeel van de gesprekscyclus. 

Tijdens het PrimAH SBL competentie-gesprek worden, indien noodzakelijk, afspraken 
gemaakt aan welke competentie(s) de komende periode wordt gewerkt. Tevens 
worden aanvullend de volgende PrimAH-onderwerpen besproken en aan de PrimAH 
SBL-lijst toegevoegd: 

 afspraken gemaakt tijdens vorige gesprek 

 werkplezier 

 loopbaanontwikkeling 

 mobiliteitswensen 

 verzuimfrequentie 

 verbetersuggesties voor de organisatie 

 persoonlijk 
 

Beoordelingsgesprekken 
 Een beoordelingsgesprek is een eenrichtingsgesprek, waarin de schooldirecteur een 
waardeoordeel uitspreekt over het functioneren van de leerkracht. In het 
beoordelingsgesprek baseert de schooldirecteur zich op de prestaties uit de VHM 
afname en het PrimAH SBL competentie-gesprek, waarmee alle bekwaamheidseisen in 
de Wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO) worden beoordeeld. Daarnaast 
wordt er een goed personeelsbeleid gevoerd om de bekwaamheid van de leerkracht 
op peil te houden en verder te ontwikkelen. Daarom houdt de school een 
bekwaamheidsdossier bij van iedere leerkracht. 
 
Taakbeleid  
Taakbeleid heeft als doelstelling het beheersen van de taakbelasting van het 
onderwijzend personeel om een zo evenredig mogelijke spreiding van werkzaamheden 
te realiseren, over het jaar en over de week.  Bij de verdeling van de schooltaken 
hebben wij bij obs De Drift te maken met een verdeling in coordinatoren. Daarbij valt 
te denken aan een verdeling voor; leescoordinator, stage coordinator, coordniator 
cultuuronderwijs, etc. Naast de taken voor de coordinatoren, zijn er op school 
verschillende werkgroepen waar leerkrachten een belangrijke rol in vervullen. Daarbij 



Schoolplan obs De Drift; 2015-2019 

valt te denken aan werkgroepen voor; een Bazar, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Sport, 
Verkeer etc. Jaarlijks worden de taken voor het volgend schooljaar vastgesteld en 
verdeeld tijdens de planningsbijeenkomst. Er kunnen schooltaken verdwijnen, maar 
ook nieuwe geïntroduceerd worden. 
 

Mobiliteit 
Alle personeelsleden hebben een bestuursaanstelling. Dat houdt in dat ze binnen 
iedere school van de stichting geplaatst kunnen worden. Het streven is altijd om te 
komen tot vrijwillige mobiliteit, zodat het loopbaanperspectief en het plezier aan het 
werk blijft bestaan. Mocht vrijwillige mobiliteit niet tot een resultaat leiden, dan wordt 
overgegaan tot verplichte mobiliteit. Hoe mobiliteit er in de praktijk uit ziet en hoe we 
het binnen de stichting organiseren, staat omschreven in het mobiliteitsplan. De CAO-
PO blijft altijd van kracht en de afvloeiingsvolgorde diensttijd is daarbij leidend. Elke 
school heeft met de richtlijnen mobiliteit de mogelijkheid om eigen criteria inzake de 
afvloeiingsvolgorde aan te brengen. 
 

Formatie op Maat (FOM) 
Wij werken voor de inzet van het personeel vanuit de uitgangspunten van Formatie op 
Maat. Dit houdt in dat vanuit de stichting een rekenmethode wordt toegepast op basis 
van het aantal leerlingen per school. Op basis hiervan wordt formatie toegekend aan 
onze school voor de groepen, de directie, eigen beleid, intern begeleider, ICT-er en 
voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
 

Startende leerkracht 
Er valt onderscheid te maken tussen leerkrachten die al over enige ervaring beschikken 
en leerkrachten die nauwelijks over ervaring beschikken. We vinden het belangrijk dat 
leerkrachten zich goed en snel moeten kunnen inwerken. Er is een richtlijn opgesteld 
ter ondersteuning van de nieuwe collega. 

3.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit 
volgt waar we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet 
op groen staan. 

Factor PI Doel S 

We beschikken over 
capabel, vitaal en 
gemotiveerd 
personeel: de 
leerkracht in balans 

Capabel Op onze school werken de leerkrachten 
volgens het ADIM. 

10 
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Factor PI Doel S 

Opmerking De leerprestaties van kinderen worden vooral beïnvloed door een goede instructie 
door de leerkracht. Het is belangrijk dat de kinderen hierbij actief betrokken 
worden. Enerzijds moet de leerkracht de kinderen structuur bieden, anderzijds 
moeten de kinderen geactiveerd worden tot het nemen van eigen initiatieven.  
Niet alle leerlingen hebben dezelfde instructie nodig, veel klassikale instructies zijn 
niet effectief. Plusleerlingen hebben die niet altijd nodig, terwijl het voor 
risicoleerlingen niet zinvol is, om een lange instructie met meerdere facetten in één 
keer aangeboden te krijgen. Van klassikale instructies profiteert heel vaak alleen de 
middengroep!  
 
Een gedifferentieerde instructieles verloopt volgens een vast stramien. De 
leerkrachten zijn gewend om te werken volgens de stappen van het directe 
instructiemodel.  
 
Terugblik 
Oriëntatie 
Instructie 
Begeleide inoefening 
Zelfstandige verwerking 
Evaluatie 
Terug- en vooruitblik 
 
Jaarlijks nemen we de vaardigheidsmeter op instructiegedrag af. De schooldirecteur 
observeert in de klas en bespreekt met de leerkrachten de gegeven instructieles na. 
Het instrument dwingt ons kritisch te blijven kijken naar onze 
instructievaardigheden en het biedt ons de mogelijkheid om onze sterke kanten en 
ontwikkelpunten concreet inzichtelijk te krijgen. 

We beschikken over 
capabel, vitaal en 
gemotiveerd 
personeel: de 
leerkracht in balans 

Vitaal Het ziekteverzuim op onze school is lager 
dan 5%. 

0 

Opmerking Ziekteverzuim op school ligt in 2014-2015 niet lager dan 5%. Er is een leerkracht 
langdurig ziek geweest. Deze leerkracht heeft daarvoor begeleiding gekregen en zal 
dit schooljaar zijn werkzaamheden weer hervatten.  
Werkdruk in combinatie met persoonlijkheidskenmerken hebben een belangrijke rol 
gespeeld. Werkdrukverlaging zal een belangrijk onderdeel worden van het 
schoolplan 2015-2019. En vormt ook een belangrijk onderdeel van het Strategisch 
beleidsplan van Stichting PrimAH. 

We beschikken over 
capabel, vitaal en 
gemotiveerd 
personeel: de 
leerkracht in balans 

Vitaal Op onze school heeft niemand zich het 
afgelopen schooljaar vaker dan 2x ziek 
gemeld. 

10 

We beschikken over 
capabel, vitaal en 
gemotiveerd 
personeel: de 
leerkracht in balans 

Gemotiveerd Ik ben in-gesprek-met mijn teamleden over 
hun ambities. 

10 

Opmerking Jaarlijks ben ik met de leerkrachten in gesprek over de ambities van mijn 
teamleden. De jaarlijkse inventarisatie voor mobiliteitswensen is een vast moment 
voor de leerkrachten om aan te geven of ze daarin wensen hebben. Naar aanleiding 
van de vaardigheidsmeter op instructie gedrag en de SBL vragenlijst ben ik met de 
leerkrachten in gesprek over het dagelijks functioneren. Deze gesprekken maken 
onderdeel uit van een vaste gesprekkencyclus. Als vaste overige 
gespreksonderwerpen is de vraag naar de ambities opgenomen.  
N.a.v. van deze ambities kunnen eventuele scholingswensen kenbaar gemaakt 
worden. 

We beschikken over 
capabel, vitaal en 

gemotiveerd 
personeel: de 
leerkracht in balans 

Tevreden Ons team is tevreden over PrimAH als 
werkgever. 

8 
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Factor PI Doel S 

Opmerking Vanuit de functioneringsgesprekken en de tevredenheidspeilingen komen voor de 
Stichting geen directe verbetersuggesties naar voren. Leerkrachten zijn tevreden 
over de gang van zaken. 

We beschikken over 
capabel, vitaal en 
gemotiveerd 
personeel: de 
leerkracht in balans 

Zorgzaam Op onze school worden jonge leerkrachten 
ondersteund volgens de afspraken in de 
notitie 'Startende Leerkrachten'. 

0 

Opmerking De notitie "Startende leerkrachten" moet nog worden uitgewerkt 

We beschikken over 
capabel, vitaal en 
gemotiveerd 
personeel: de 
leerkracht in balans 

Loopbaanperspectief Op onze school zijn (naar verhouding van 
onze schoolgrootte) voldoende taken, 
passend bij de functie van LB leerkracht. 

0 

Opmerking Op dit moment is er een goede verdeling tussen LA functies en LB functies.  
specifieke LB functies op de Drift zijn: 
- Intern Begeleider: gericht op onderwijsontwikkeling, coaching van leerkrachten en 
zorgsysteem 
- ICT-coach: De ICT'er volgt op dit moment een cursus tot ICT coach. Hij is beoogd 
LB kandidaat. gericht op uitzetten van ICT beleid, en coaching van leerkrachten. 
Onderwijs ontwikkeling: We hebben een leerkracht aangesteld in de LB functie 
onderwijsontwikkeling. Deze leerkracht heeft hiervoor nog geen specifieke opleiding 
gevolgd. 

We beschikken over 
capabel, vitaal en 
gemotiveerd 
personeel: de 
leerkracht in balans 

Balans Op onze school wordt er balans tussen 
werkdruk en werkplezier ervaren. 

0 

Opmerking De leerkrachten op De Drift ervaren veel werkplezier. Vooral het werken met de 
leerlingen en succes die hierbij geboekt worden verhogen het werkplezier. 
Vertrouwen in elkaar en het krijgen van de ruimte om vernieuwingen uit te 
proberen worden als prettig ervaren. 
 
Echter wordt er door leerkrachten ook veel werkdruk ervaren. Afgelopen jaren zijn 
een aantal leerkrachten langdurig ziek geweest. Werkdruk/werkstress heeft hier 
mede een oorzaak in gehad.  

3.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

Onderstaande doelstellingen zijn de doelstellingen die nog niet op groen staan en 
daarom opgenomen zullen worden in de actieplannen die we, na het samenstellen van 
dit schoolplan, gaan opstellen. In het overzicht zijn de doelstellingen gekoppeld aan 
thema's, die in het hoofdstuk 'Planning' zijn uitgewerkt. 

 

Doel Thema 

Het ziekteverzuim op onze school is lager dan 5%. De leerkracht in Balans 

Op onze school worden jonge leerkrachten ondersteund volgens de 
afspraken in de notitie 'Startende Leerkrachten'. 

Versterken van de leer-
kracht in de klas 

Op onze school zijn (naar verhouding van onze schoolgrootte) voldoende 
taken, passend bij de functie van LB leerkracht. 

Versterken van de leer-
kracht in de klas 

Op onze school wordt er balans tussen werkdruk en werkplezier ervaren. De leerkracht in Balans 
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Afgelopen schooljaren hebben wij te maken gehad met leerkrachten die langdurig ziek 
thuis zijn geweest. Werkdruk is daar mede de oorzaak van geweest. Komende 
schoolplanperiode staat 'De leerkracht in Balans' als thema hoog op het 
prioriteitenlijstje. Bovenschools wordt een onderzoek in gang gezet, naar de 
werkdrukbeleving van het PrimAH personeel. Op schoolniveau zullen wij met elkaar 
nagaan hoe we de werkdruk wat kunnen verminderen. Wij staan voor een open 
cultuur waarbij we oog hebben voor elkaar. Wij durven eerlijk naar elkaar uit te 
spreken als wij te veel druk ervaren. Daarnaast zullen wij als team alert zijn naar 
elkaars signalen.  

Als schoolleiding houden we rekening met de taakverdeling binnen school. Jaarlijks 
staan we stil bij de verdeling van de niet-lesgebonden taken. We zijn in gesprek over 
de beleving, en streven ernaar zorg te dragen voor een evenredige verdeling. 
Daarnaast zijn wij kritisch op de jaarplanning en zetten wij onze eventuele marge uren 
functioneel in voor nascholing en teambijeenkomsten t.b.v. Passend Onderwijs. 
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4. Cultuur en klimaat  

4.1.1 Wat is onze visie op dit domein? 

Een-mét elkaar in gesprek cultuur 
We creëren een mét-elkaar-in-gesprek cultuur op diverse fronten. Kernbegrip is 
daarbij twee-richting-verkeer, elkaar informeren, naar elkaar luisteren, van elkaar 
leren, elkaar versterken en ondersteunen. 

Het is van belang dat we erkennen dat iedereen uniek is, dat we eigen standpunten los 
kunnen laten of in een breder perspectief gaan zien. Vertrouwen is daarbij een 
belangrijke factor. 

Leidinggevenden in-gesprek-met medewerkers. 
Voor leidinggevenden en medewerkers hanteren we uiteraard de werkwijze volgens 
de gesprekkencyclus, maar daarnaast bieden professionele leergemeenschappen 
(PLG), intervisie, collegiale consultatie en individuele gesprekken een aanknopingspunt 
om met-elkaar-in-gesprek te zijn. 
 
Teamleden in-gesprek-met leerlingen. 
Met leerlingen wordt in de klas op diverse manieren gesproken, soms in groepjes, 
soms individueel. Het verdient aanbeveling om daarnaast een podium te creëren 
waarin leerlingen mee denken en praten en ze te betrekken bij besluiten over zaken 
waarin hun mening meegewogen kan worden (bijvoorbeeld een leerlingenraad). 
 

Teamleden in-gesprek-met ouders 
Het is van belang om met-ouders-in-gesprek te gaan over zaken waarin hun mening 
meegewogen wordt. Dat kan zijn op het niveau van het belang van hun eigen kind, 
maar ook bij schoolse zaken van algemene aard (bijvoorbeeld omgekeerde 
oudergesprekken). 
 

Professionele cultuur 
Een voorwaarde voor onderwijsontwikkeling is een professionele cultuur in de school, 
waarin kwaliteit leidend is. De kern van de professionele cultuur zit in het uitgangspunt 
dat iedereen gelijkwaardig is als mens, maar als professional niet iedereen gelijk is: 
zogenoemde 'erkende ongelijkheid'. Hiermee wordt onderkend dat ieders kwaliteiten 
op een verschillend vlak liggen.  
 

Werken op basis van vertrouwen 
Wederzijds vertrouwen is een voorwaarde voor het nemen van verantwoordelijkheid, 
het maakt veel beheersinstrumenten overbodig. 

We werken naar de onderstaande waarden: 

 We hebben een brede rolopvatting, een hoge mate van betrokkenheid en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 We hebben vertrouwen in elkaar en in anderen (team, schoolleiding, bestuur), 
maar zijn wel waakzaam. 
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 We zijn voorspelbaar en consistent. 

 We zijn helder in onze communicatie. 

 We tonen voorbeeldgedrag en zijn integer. 

 We kunnen loslaten en er is ruimte voor fouten. 

 We zoeken en bieden hulp en steun. 

 Er is een vrije uitwisseling van kennis en informatie. 

 Het groepsbelang gaat boven het persoonlijk belang, maar we zijn wel 
betrokken bij wel en wee van personen. 

Het is de plicht van ieder van ons om deze waarden te bewaken. 

Opbrengst- en handelingsgericht werken 
Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het 
maximaliseren van de prestaties van leerlingen. Werken met een professionele 
leergemeenschap komt, volgens ons, de werkcultuur van scholen en organisaties 
rondom de school ten goede. We gaan de uitdaging aan om een onderzoekende en 
opbrengstgerichte cultuur te creëren in alle lagen van de organisatie. Oftewel, we 
scheppen een werkcultuur waarin planmatig gewerkt wordt aan de verbetering van 
het onderwijs en het verhogen van resultaten. Vooral kennis van ‘evidence based 
practice’ is hierbij cruciaal. 

4.1.2 Welke cultuureigenschappen zijn kenmerken voor obs De Drift? 

Vertrouwen 
Vertrouwen is één van de belangrijkste waarden bij ons op school. Leerkrachten 
krijgen van de schoolleiding het vertrouwen om in de werkzaamheden verantwoorde 
keuzes te maken. We hebben een open cultuur waarin iedereen het gevoel heeft bij 
elkaar terecht te kunnen. We staan met elkaar open voor feedback, zowel positief als 
kritisch opbouwend. Men staat voor elkaar klaar en wanneer iemand geholpen moet 
worden is het vanzelfsprekend dat we dat met elkaar opvangen. Knelpunten worden 
open besproken en er wordt van iedereen verwacht hierin constructief mee te 
denken.  
 

Verantwoordelijkheid 
Iedereen is op school verantwoordelijk voor zijn eigen taken. Leerkrachten krijgen 
verantwoordelijkheden en het vertrouwen dat ze deze verantwoordelijkheden aan 
kunnen. Deze eigen verantwoordelijkheid vinden we voor het team van groot belang, 
maar willen we ook meegeven aan de leerlingen. We stimuleren kinderen 
verantwoordelijk te worden voor het eigen leerproces. Kinderen worden bij ons op 
school actief betrokken bij de vorderingen van hun ontwikkeling en we stimuleren dat 
kinderen zelf na gaan denken over stappen die ze moeten en willen zetten. Naast de 
leerkrachten en de leerlingen willen we ouders ook meer betrekken bij het onderwijs. 
Ouders zijn belangrijke partners als het gaat om bijdragen aan de ontwikkeling van 
onze leerlingen. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het begeleiden van onze 
leerlingen naar het functioneren in de maatschappij van de toekomst. "It takes a 
village to raise a child" 
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Samenwerking 
Samen kom je verder! Wij vinden samenwerking in alle lagen van onze 
schoolorganisatie van groot belang. Onze leerlingen worden vanaf de kleutergroepen 
al actief begeleid in het samenwerkend leren. Coöperatieve werkvormen zijn daarvoor 
het uitgangspunt. Ook leerkrachten werken veel met elkaar samen. We zijn gewend 
om taken samen op te pakken en weten elkaar daarbij op een natuurlijke manier te 
vinden. Daarnaast vinden wij het leren met elkaar en van elkaar van groot belang. 
Kijken bij elkaar in de groepen en vervolgens met elkaar in gesprek over ons onderwijs, 
om er vervolgens beter van te worden, is iets waar we actief in investeren.   

4.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit 
volgt waar we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet 
op groen staan. 

Factor PI Doel S 

Samen met elkaar 
in gesprek zodat 
leerlingen, ouders 
en personeel zich 
gehoord voelen 

Positief De schoolleider is trots op PrimAH en straal dat 
uit. 

10 

Samen met elkaar 
in gesprek zodat 
leerlingen, ouders 
en personeel zich 
gehoord voelen 

Positief Ons team is trots op PrimAH en straalt dat uit. 10 

Opmerking Leerkrachten ervaren PrimAH als een fijne werkgever. Er ontstaat steeds meer een 
wij gevoel. De stichting heeft hier een belangrijke rol in. 

Samen met elkaar 
in gesprek zodat 
leerlingen, ouders 
en personeel zich 
gehoord voelen 

Met-elkaar-in-
gesprek 

Op onze school zijn we met elkaar in gesprek 
volgens de richtlijn van de ‘met-elkaar-in-
gesprek-cultuur’. 

10 

Opmerking Bovenschools is er nog geen richtlijn voor een met-elkaar-in-gesprek-cultuur. Zodra 

deze er is zullen wij toetsen in hoeverre wij aan de richtlijn voldoen 
 
Echter denk ik dat wij veel met elkaar in gesprek zijn over het onderwijs.  
Leerkrachten zijn met elkaar in gesprek over waar we voor staan. We spreken over 
de dingen die we met elkaar belangrijk vinden op school. Door middel van PLG's zijn 
we met elkaar in gesprek over onderwijsvernieuwingen en verbeteringen in de 
organisatie.  
Daarnaast kijken de leerkrachten met regelmaat bij elkaars lessen. Nadien is er de 
mogelijkheid er met elkaar over in gesprek te gaan.  
Ouders maken deel uit van het geheel. Op ouderavonden zijn we op een 
coöperatieve wijze met ouders in gesprek over belangrijke thema's Passend 
onderwijs, pedagogisch klimaat etc. Ouders worden geïnformeerd over de werkwijze 
van de school, maar tegelijkertijd ook uitgenodigd tot gesprek.  

Samen met elkaar 
in gesprek zodat 
leerlingen, ouders 
en personeel zich 
gehoord voelen 

Bekend beleid Ons team en de MR zijn bekend met de Big 5 en 
de 4 grote projecten uit het strategisch 
beleidsplan. 

10 

Opmerking de Big 5 is gepresenteerd aan het team en de MR.  
Beleidsvoorstellen en doelstellingen voor de komende periode zijn in overleg met 
elkaar tot stand gekomen. 
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Factor PI Doel S 

Samen met elkaar 
in gesprek zodat 
leerlingen, ouders 
en personeel zich 
gehoord voelen 

Zichtbaar Op website van onze school is belangrijke 
informatie over de school. 

8 

Samen met elkaar 
in gesprek zodat 
leerlingen, ouders 
en personeel zich 
gehoord voelen 

Zichtbaar Ouders hebben toegang tot afgeschermde info 
over de school via een digitaal portal. 

0 

Opmerking Als school hebben wij nog geen afgeschermd digitaal portaal. 

Samen met elkaar 
in gesprek zodat 
leerlingen, ouders 
en personeel zich 
gehoord voelen 

Lerend Ons team wisselt ervaring en kennis uit op 
PrimAHnet. 

0 

Opmerking Bij ons op school maken de leerkrachten weinig gebruik van het uitwisselen van 
ervaring via PrimAHnet.  
Leerkrachten gebruiken het internet voor het halen van informatie.  
 
Uitwisselen wat werkt, werkt het beste door direct met elkaar in contact te komen. 
Leerkrachten hebben aangegeven dat met regelmaat kijken bij elkaar op school 
daar aan zou kunnen bijdragen. 

Samen met elkaar 
in gesprek zodat 
leerlingen, ouders 
en personeel zich 
gehoord voelen 

Herkenbaar We slaan een brug naar de omgeving en onze 
school wordt ervaren als een ‘sieraad’ in het 
dorp en haar omgeving. 

8 

Opmerking Een kleine dorpsschool als obs De Drift is een sieraad voor het dorp. De school is 
voor veel ouders een ontmoetingsplek en vormt een verbindende factor.  
Het dorp vindt contact met de school belangrijk. De school wordt gezien als een van 
de vele partijen die een bedrage levert aan de leefbaarheid in het dorp.  
School is de plek waar kinderen komen en waar kinderen komen is leven.  
Als school hebben we gezegd dat het belangrijk is om deze maatschappelijke functie 
goed in beeld te hebben. We halen de banden aan met verschillende partijen in het 
dorp. Overlegmomenten met partners uit het dorp staan jaarlijks op de agenda. De 
directie is daarbij het eerste aanspreekpunt. Gekeken wordt naar op welke wijze wij 
elkaar kunnen versterken. "Is takes a Village to raise a child". Dan is het vooral ook 
van belang dat het dorp zich verbonden voelt met de school en andersom. 

Samen met elkaar 
in gesprek zodat 
leerlingen, ouders 
en personeel zich 
gehoord voelen 

Betrokkenheid Ik werk volgens de uitgangspunten van het 
Statement Vertrouwen. 

8 

Opmerking Het statement wordt bovenschools opgefrist. Als schooldirecteuren werken wij al 
enige jaren volgens het Statement van Vertrouwen. 

 

4.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

Onderstaande doelstellingen zijn de doelstellingen die nog niet op groen staan en 
daarom opgenomen zullen worden in de actieplannen die we, na het samenstellen van 
dit schoolplan, gaan opstellen. In het overzicht zijn de doelstellingen gekoppeld aan 
thema's, die in het hoofdstuk 'Planning' zijn uitgewerkt. 
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Doel Thema 

Ouders hebben toegang tot afgeschermde info over de school via een digitaal portal. 
De school in haar 
omgeving 

Ons team wisselt ervaring en kennis uit op PrimAHnet. 
Versterken van de 
leer-kracht in de 
klas 

 

Er worden bovenschools afspraken gemaakt over het gebruik van een digitaal portaal. 
Als kleine dorpsschool is het organiseren van communicatie met ouders vrij 
gemakkelijk gerealiseerd middels een up-to-date e-mail bestand. Als kleine school 
geven wij daar vooralsnog de voorkeur aan en is een digitale portal te kostbaar.  
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5. Middelen en voorzieningen  

5.1.1 Wat is onze visie op dit domein? 

De belangrijkste verdeling in kostensoorten is die tussen personele kosten en 
materiële kosten. 

Personele kosten 
Ten aanzien van personele kosten zijn de volgende onderdelen van belang: 

 salariskosten 

 bedrijfsgezondheids- en arbozorg 

 vervanging en ziekteverzuim 

 ontwikkeling, coaching en scholing 

 reis- en verblijfskosten 

 cafetariamodel en attentieregeling 

Voor de inzet van personeel op de scholen is de beleidsnotitie Formatie op Maat 
leidend en de inzet wordt op bestuursniveau bepaald. 

Materiële kosten 
 

OLP-B 
Hieronder vallen de kosten voor de aanschaf van lesmethodes. De middelen worden 
op bovenschools niveau beheerd. Op grond van een meerjarenbegroting, die de 
schooldirecteur jaarlijks indient, kunnen na overleg met de beleidsmedewerker 
onderwijs, methodes worden aangeschaft. 

De vergoeding in de lumpsum volgens de oude Londo-bekostiging is de norm. 

Huisvesting 
Adequate huisvesting en onderhoud van het schoolgebouw is een essentiële 
randvoorwaarde voor het geven van kwalitatief goed en verantwoord onderwijs. Het 
huisvestingsbeleid valt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. De 
schooldirecteur is verantwoordelijk voor het goed beheer van het schoolgebouw en - 
terrein. Aan de gemeentelijke dienst voor Openbare Werken is uitbesteed dat zij: 

 de schoolgebouwen eens in de 2 jaar inspecteren; 

 het meerjaren onderhoudsprogramma opstellen (a.d.h.v. de inspecties); 

 de uitvoering van regulier en groot onderhoud initiëren. 

Op voorstel van de directie kunnen zaken worden aangepakt. Daarbij moet echter 
rekening worden gehouden met het algemeen beleid van het bevoegd gezag. 
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Zelfbeheerbudget 
Een aantal onderdelen van de lumpsum financiering is gemandateerd aan de 
schooldirecteuren, het zogenaamde zelfbeheerbudget. Het gaat hierbij om de 
budgetten voor: 

 jaarlijkse uitgaven onderwijsleerpakket (OLP-A). Hieronder vallen de kosten 
voor aanschaf van dagelijkse leermiddelen (pennen, potloden, schriftjes etc.) 
en andere inrichtingsartikelen. 

 ict-vergoeding. Hieronder vallen dagelijkse kosten die te maken hebben met 
ict. 

 klein herstel-onderhoud schoolgebouw. Kleine kosten die in eigen beheer 
kunnen worden uitgevoerd worden hieruit betaald. 

 overige uitgaven. Hieronder vallen bijv. kosten m.b.t. telefoon, porti, reiskosten 
en schooltelevisie. 

 TSO-middelen. Hieronder vallen kosten die te maken hebben met de aanschaf 
van materiaal voor het overblijven. 

Bij de uitvoering van het zelfbeheer zijn de volgende afspraken vastgelegd: 

 De budgetten worden jaarlijks bovenschools vastgesteld. 

 De nota’s van het zelfbeheerbudget worden betaald van de eigen 
schoolrekening. 

 De schooldirecteur legt halfjaarlijks verantwoording af over het 
zelfbeheerbudget aan de beleidsmedewerker financiën. 

De overige gelden, zoals b.v. de groepsafhankelijke gelden (onderhoud, schoonmaak, 
meubilair, elektriciteit, verwarming e.d.) worden beheerd op bovenschools niveau. 

Sponsoring 
Voor het bedrijfsleven kan de school aantrekkelijk zijn om te benaderen voor 
sponsoring, de jeugd is immers een aantrekkelijke doelgroep. Bij sponsoring gaat het 
om geld, goederen en/of diensten, die een sponsor verstrekt aan de school/het 
bevoegd gezag. In sommige gevallen kan een tegenprestatie van de school worden 
verlangd en is het van belang af te wegen of sponsoring in het belang is van de 
kinderen en of het verantwoord is de kinderen/de ouders met een tegenprestatie (b.v. 
reclame) te confronteren. Schenkingen vallen niet onder sponsoring. 

Mocht de school sponsoring overwegen dan wordt bekeken of sponsoring verenigbaar 
is met de doelstellingen van de school. Overwogen wordt of de sponsoring in 
overeenstemming met de goede smaak en het fatsoen is en of de objectiviteit 
gewaarborgd is. 

ICT 
Daarnaast wordt de rol van ICT in het onderwijs steeds belangrijker. Dit vraagt ook de 
nodige investeringen en onderhoud waarop wij als school ook eigen beleid moeten 
ontwikkelen. 
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5.1.2 Wat betekent dit voor obs De Drift? 

Schoolgebouw 
Onze school is gebouwd in 1987 en was destijds berekend op 3 combinatieklassen 
basisonderwijs. Een schooljaar later (in 1988) werd het 4e lokaal bijgebouwd. Eind 
1997 heeft de school een grondige verbouwing ondergaan. Een klaslokaal werd 
bijgebouwd en een bestaande klas werd verbouwd tot computercentrum en 
directiekamer. Ook ontstonden er extra ruimten voor verschillende 
onderwijswerkvormen en een ruimte voor expressie. In 2006 vond opnieuw een 
verbouwing plaats. Het 5e lokaal met een grote speelhal werd toen gerealiseerd. Het 
schoolgebouw is goed onderhouden. Onlangs zijn de daken van de school vervangen. 

In de komende schoolplanperiode staat het binnenschilderwerk op het programma. In 
de centrale hal wordt de Biobliotheek op School ingericht. Tegelijkertijd worden de 
muren van de centrale hal geschilderd. 

Methoden 
We werken op school met actuele methodes. De leerlingen hebben de beschikking 
over aantrekkelijk materiaal. Voor de vervanging van de methodes is een 
meerjarenbegroting opgesteld. In de nieuwe schoolplanperiode staat de vervanging 
voor de methode Taal en Spelling gepland. Bij de keuze voor de nieuwe methode 
houden we rekening met de huidige stand van zaken, maar we kijken ook naar de 
toekomst. Zo krijgt ICT een steeds grotere rol. Ook houden we bij de keuze van de 
methoden rekening met ontwikkelingen binnen de Stichting. Samenwerking met 
andere scholen, maakt ook dat we bij de keuze van methoden zoveel mogelijk 
proberen af te stemmen met de school waar wij mee samenwerken. 
 

ICT 
In elk lokaal hebben wij de beschikking over digitale schoolborden. Daarnaast hebben 
wij voldoende toegang tot computers. In elk lokaal zijn voor de leerlingen werkplekken 
gerealiseerd. Daarnaast is er in de centrale hal een computerruimte waar de leerlingen 
in kleine groepen toegang hebben tot de computer. Ook hebben wij op school de 
beschikking over een aantal tablets. Deze tablets hebben wij als school van de OV 
middels een schenking mogen ontvangen. De tablets zijn voor de leerlingen ingericht. 
Ze worden gebruikt ter ondersteuning van de lessen.  

In de toekomst zullen wij nagaan in hoeverre een uitbreiding van tablets wenselijk is. 
Nieuwe methoden bieden steeds meer de mogelijkheid tot verwerking via een tablet. 
Hiermee kunnen kosten voor eventuele aanschaf van werkboeken e.d. dalen.  
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5.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit 
volgt waar we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet 
op groen staan. 

Factor PI Doel S 

Er zijn voldoende 
middelen om aan 
onze standaarden 
van kwaliteit te 
voldoen 

In control Ik blijf binnen ons zelfbeheerbudget. 10 

Opmerking De begroting voor OLP-A en OLP-B wordt jaarlijks gemaakt. Als school krijgen we 
de begroting voor OLP-A steeds meer onder controle. Iedereen in de school is zich 
bewust van het feit dat we bewuste keuzes moeten maken is waar we ons geld 
aan uitgeven.  
 
Voor OLB-B is het maken van een sluitende begroting lastiger 

Er zijn voldoende 
middelen om aan 
onze standaarden 
van kwaliteit te 
voldoen 

In control De meerjaarlijkse uitgaven (voor OLP-B) 
blijven binnen onze meerjarenbegroting. 

0 

Opmerking Jaarlijks stellen we de meerjarenbegroting voor OLP-B op.  
Om deze begroting sluitend te krijgen valt nog niet mee. Het zijn juist de 
Reprokosten die het lastig maken om de begroting sluitend te krijgen. 

Er zijn voldoende 
middelen om aan 
onze standaarden 
van kwaliteit te 
voldoen 

Inzichtelijk Ik heb zicht op de budgetten, inkomsten en 
uitgaven die voor onze school relevant zijn 

10 

Opmerking De financiële administratie wordt binnen school voor een groot deel opgepakt door 
de administratief medewerker. Zij beheert de inkomsten en de uitgaven. Samen 
hebben wij regelmatig overleg over het budgetbeheer. Jaarlijks stellen we samen 
de begroting op en evalueren de begroting van het jaar ervoor. 

Er zijn voldoende 
middelen om aan 
onze standaarden 
van kwaliteit te 
voldoen 

Transparant Ik kan de PrimAH begroting uitleggen aan mijn 
team. 

0 

Er zijn voldoende 
middelen om aan 
onze standaarden 
van kwaliteit te 
voldoen 

Energiebewust In ons team levert iedereen een actieve 
bijdrage aan de daling van de energielasten. 

8 

Opmerking Als school hebben wij deelgenomen aan de Energy Challenges. Daarbij zijn de 
leerlingen mee genomen in een project waar ze energie bewuster worden. Alle 
aspecten die daarbij van belang zijn komen daarbij aan bod. 
Leerkrachten spelen hier een belangrijke rol in. We zijn energie bewuster 
geworden en hebben schoolbreed afspraken gemaakt om onze energielasten te 
verlagen. Te denken valt aan; lichten uit als je het lokaal verlaat. Deuren naar 
buiten goed sluiten, wij kunnen best met een graadje minder. 
 
Ook wordt er onderzoek gedaan naar een slimme meter voor het gebruik van onze 
schoolverwarming. 

Er zijn voldoende 
middelen om aan 
onze standaarden 
van kwaliteit te 
voldoen 

Energiebewust De energielasten op onze school zijn gedaald. 0 
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Factor PI Doel S 

Opmerking De erergielasten lijken wel degelijk te dalen. Echter hebben wij nog geen 
jaarafrekening gezien om dit echt goed te kunnen vaststellen. 

Er zijn voldoende 

middelen om aan 
onze standaarden 
van kwaliteit te 
voldoen 

Goed onderhouden Ik ben tevreden over het (groot)onderhoud 

van onze school. 

10 

Opmerking Het schoolgebouw ziet er netjes verzorgd uit. Klein onderhoud wordt opgepakt 
door de conciërge. Voor het groter onderhoud wordt bovenschools een planning 
gemaakt. 

Er zijn voldoende 
middelen om aan 
onze standaarden 
van kwaliteit te 
voldoen 

Adequaat Op onze school is het ICT-gebruik doelmatig 
en eigentijds. 

10 

Opmerking ICT Plan: opvragen bij Guido 

Er zijn voldoende 
middelen om aan 
onze standaarden 
van kwaliteit te 
voldoen 

Faciliterend Onze school ervaart dat het stafbureau zorg 
draagt voor adequate voorzieningen. 

10 

5.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

Onderstaande doelstellingen zijn de doelstellingen die nog niet op groen staan en 
daarom opgenomen zullen worden in de actieplannen die we, na het samenstellen van 
dit schoolplan, gaan opstellen. In het overzicht zijn de doelstellingen gekoppeld aan 
thema's, die in het hoofdstuk 'Planning' zijn uitgewerkt. 

 

Doel Thema 

De meerjaarlijkse uitgaven (voor OLP-B) blijven binnen onze 
meerjarenbegroting. 

Klasse!Management 

Ik kan de PrimAH begroting uitleggen aan mijn team. 
Een mét elkaar in gesprek 
cultuur 

De energielasten op onze school zijn gedaald. Klasse!Management 

 

Om meer zicht te krijgen op onze energielasten hebben wij als school een slimme 
meter geïnstalleerd gekregen. Op deze meter wordt inzichtelijk gemaakt hoe het 
energieverbruik op school verloopt. We zijn ons bewust van onze handelingen en 
houden rekening met ons energieverbruik. Wanneer wij een jaarafrekening hebben 
ontvangen, kunnen wij pas vaststellen of onze lasten inderdaad zijn gedaald.  

Wat betreft de begroting voor OLP-B zullen er bovenschools eerst maatregelen 
getroffen moeten worden. De reprokosten passen niet goed binnen de huidige 
begroting. We hebben al maatregelen getroffen om onze reprokosten omlaag te 
krijgen. Deze zijn ook al fors gedaald en we hebben t.o .v. voorgaande schooljaren al 
bezuinigd. Echter drukken de reprokosten te veel op onze meerjarenbegroting.  
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6. Management primaire processen 

6.1 Wat is onze visie op dit domein? 

Onderwijs dat PrimAH past 
"Iedereen is uniek" We dragen zorg voor Passend Onderwijs in de breedste zin van het 
woord. We zorgen dat we voldoen aan de richtlijnen van het ministerie, maar doen dat 
vanuit een eigen visie op onderwijskwaliteit, waarbij “hart voor kinderen” leidend is. 

Ieder kind mag er zijn en heeft recht op maximale ontwikkelmogelijkheden op alle 
terreinen. Het is van belang dat er evenwicht is in het aanbod van de vakken. De 
laatste jaren is onder de noemer van “opbrengstgericht werken” de focus gelegd op 
taal en rekenen. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. De tijd is nu rijp om het accent 
iets te verleggen en te focussen op de totale ontwikkeling van het kind.  

Voor een goede ontwikkeling van kinderen is het tevens van belang te zorgen voor een 
veilige leeromgeving met structuur, rust, ruimte en regels. 

De leerkracht maakt het passend 
We benaderen de kinderen vanuit een positieve grondhouding. De leerkrachten weten 
wat een kind nodig heeft en passen het aanbod hierop aan. Al onze leerkrachten 
werken volgens het directe instructie model (ADIM). Ze zijn geschoold in het omgaan 
met verschillen. Ze leren van elkaar en vormen samen een op elkaar afgestemd 
onderwijsteam. Binnen het directe instructie model is ruimte gecreerd voor 
differentiatie in lesstof en onderwijstijd. Leerkrachten stemmen het onderwijsaanbod 
af op de onderwijsbehoefte van de kinderen. 
 

Klasse!Management 
De leerlingen zijn onder aansturing van de leerkracht verantwoordelijk voor het 
groepsproces in de klas en zijn samen deel van het geheel. Voor een gedeelte zijn ze 
eigenaar van het managen van hun eigen leerproces. Wanneer dat goed georganiseerd 
is spreken we van Klasse!management. 
 

Handelingsgericht werken (HGW) 
Handelingsgericht werken wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle 
leerlingen verbeteren. HGW wil adaptief onderwijs concreet maken. 

HGW gaat uit van zeven principes, die er met elkaar voor zorgen dat de 
onderwijsbehoeften van de kinderen centraal staan en dat er goed afgestemd wordt 
met het kind en de ouders. 

Ook is het belangrijk dat er doelgericht, systematisch en transparant gewerkt wordt op 
scholen, onder andere bij het maken en uitvoeren van groeps- en individuele 
handelingsplannen. Daarom is de HGW-cyclus ontwikkeld, om de zorg op groepsniveau 
en individueel niveau goed te regelen. 
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Groepsplannen 
We zijn aan de slag gegaan met opbrengst- en handelingsgericht werken. Een middel 
voor het opbrengstgericht- en handelingsgericht werken dat wordt ingezet is het 
groepsplan. Hierin is het onderwijskundig handelen ten aanzien van een groep voor 
(meestal) een halfjaar vastgelegd. Dat handelen moet in lijn zijn met de leer- en sociale 
opbrengsten die de school wil bereiken met haar leerlingen. In het groepsplan is 
weergegeven welke inhoudelijke doelen de leerkracht met zijn groep nastreeft. In het 
dagelijks handelen draait het allemaal om het bereiken van de lesdoelen met in het 
achterhoofd het behalen van de thema- en methodeblokdoelen, de tussendoelen uit 
de leerlijn en tenslotte de vaardigheidsgroei van alle leerlingen in de groep. 
 

Activerend 
Een effectieve instructie kan niet zonder zorgvuldige planning en efficiënte 
tijdsindeling. Bij activerende directe instructie doorlopen de leerkracht en de leerling 
samen op een interactieve manier de stappen in de onderwijsleersituatie. Dit model is 
gestructureerd opgebouwd in zeven fasen: 

 Terugblik. De onderwijsactiviteit start met het ophalen van voorkennis en/of 
het bespreken van het voorgaande werk. 

 Oriëntatie. De leerkracht presenteert het onderwerp van de les. De leerkracht 
geeft een lesoverzicht met eindtijd. Ook benoemt de leerkracht de lesdoelen 
en bespreekt de leerkracht het belang van de lesstof. 

 Instructie. In kleine stappen onderwijst de leerkracht de leerstof. 

 Begeleide inoefening. Onder begeleiding van de leerkracht oefenen de 
leerlingen de zojuist aangeboden leerstof. 

 Zelfstandige verwerking. In deze fase gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. 

 Evaluatie. Daarna komt de nabespreking van de dingen die goed en minder 
goed gingen. Laat de leerlingen dit zelf benoemen. Controleer of het lesdoel 
bereikt is. 

 Terug- en vooruitblik. De leerkracht plaatst de les in de context van de andere 
lessen en geeft aan welke vervolgactiviteit komt. 

 

Coöperatief leren 
Coöperatief leren stimuleert dat leerlingen actief informatie verwerven, bewerken, 
toepassen of oefenen. Doordat de leerlingen met elkaar over de leerstof praten, elkaar 
uitdagen om een moeilijk begrip uit te leggen en hun gedachten onder woorden 
brengen, ondergaat de leerstof een persoonlijke bewerking en krijgt daardoor meer 
betekenis voor de leerling. 

Coöperatief leren stimuleert de interactie tussen de leerlingen. Ook sociale en 
communicatieve vaardigheden worden door de interactie bevorderd. Coöperatief 
leren bevordert een positief pedagogisch klimaat. Door regelmatig coöperatieve 
werkvormen toe te passen wordt duidelijk dat het belangrijk is samen te werken aan 
activiteiten en samen doelen te bereiken. Kinderen leren elkaar beter kennen en er 
ontstaan meer onderlinge relaties. Door te ervaren dat je met verschillende leerlingen 
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prettig samen kunt werken, ook met kinderen die heel anders zijn dan jijzelf, ontstaat 
respect en waardering voor elkaar. 

6.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit 
volgt waar we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet 
op groen staan. 

Factor PI Doel S 

We leveren 
kwalitatief goed 
onderwijs, samen 
ontwikkelen we 
ons 

A-DIM De schooldirecteur monitort het Activerende 
Directe Instructiemodel conform de richtlijnen 
van de stichting. 

10 

Opmerking Op school hebben we de afspraak dat de schoolleiding regelmatig 
klassenbezoeken uitvoert. Flitsbezoeken zijn bij de leerkrachten een bekend 
fenomeen. 
Hierdoor kan snel inzicht verkregen worden over de kwaliteit van het onderwijs 
op De Drift.  
Naast de flitsbezoeken worden jaarlijks klassenbezoeken afgelegd waarbij de 
vaardigheidsmeter op instructiegedrag wordt afgenomen. De leerkrachten en de 
schooldirecteur gaan nadien met elkaar in gesprek over de observatiepunten 
vanuit de VHM. Hierdoor wordt het hanteren van het gewenste instructiegedrag 
goed ik kaart gebracht. 
 
Daarnaast volgt de schooldirecteur jaarlijks een hercertificerings-cursus. 

We leveren 
kwalitatief goed 
onderwijs, samen 
ontwikkelen we 
ons 

Doelgericht Onze leerkrachten zijn in staat om kwantitatieve 
en kwalitatieve doelen te formuleren voor hun 
groep. 

10 

Opmerking Wij werken volgens een cyclus voor Handelingsgericht Werken.  
Leerkrachten maken twee keer per jaar groepsplannen voor de vakgebieden; 
Rekenen, Spelling, Lezen en Begrijpend Lezen. 
Voor het opstellen van de groepsplannen worden didactische groepsoverzichten 

gemaakt. Observaties van de leerkracht, gegevens van de methode gebonden 
toetsen en gegeven uit het LVS vormen de basis voor het maken van een 
overzicht aan onderwijsbehoeften.  
Leerkrachten analyseren de gegevens en komen zo tot doelstellingen voor de 
nieuwe groepsplanperiode. 
Samen met de Intern Begeleider wordt tijdens groepsbesprekingen gesproken 
over knelpunten en handreikingen voor het inrichten van het onderwijs. 

We leveren 
kwalitatief goed 
onderwijs, samen 
ontwikkelen we 
ons 

Analyse Onze leerkrachten zijn in staat om de resultaten 
en opbrengsten van hun groep te analyseren en 
hier doelgerichte acties op te ondernemen. 

10 
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Factor PI Doel S 

Opmerking Leerkrachten analyseren de opbrengsten dagelijks. Het schriftelijk werk van de 
leerlingen wordt beoordeeld. Methode gebonden toetsen aan het eind van een 
blok worden gebruikt om na te gaan of het aangeleerde ook beklijft. N.a.v. 
analyses van de toetsen worden vervolgstappen gezet. 
Twee keer per schooljaar wordt a.d.v. een methode onafhankelijk meetmoment 
nagegaan of de opbrengsten van het onderwijs voldoende zijn. Leerkrachten 
nemen de gegevens op in het groepsplan en analyseren de LVS resultaten. De 
leerkrachten maken een voorstel voor te ondernemen acties. 
Twee keer per schooljaar hebben we een moment waarop we schoolbreed de 

resultaten van ons onderwijs onder de loep nemen. We zijn teambreed in 
gesprek over de opbrengsten en zetten eventuele vervolg acties uit 

We leveren 
kwalitatief goed 
onderwijs, samen 

ontwikkelen we 
ons 

Opbrengstgericht Onze school werkt opbrengstgericht volgens de 
PrimAH richtlijnen. 

10 

Opmerking Zie indicator: Doelgericht en Analyse 

We leveren 
kwalitatief goed 
onderwijs, samen 
ontwikkelen we 
ons 

Inspectieproof Op onze school wordt het toezichtskader van de 
onderwijsinspectie aantoonbaar als minimale 
standaard voor onderwijskwaliteit gehanteerd. 

10 

We leveren 
kwalitatief goed 
onderwijs, samen 
ontwikkelen we 
ons 

Effectief Op onze school is een adequaat beleid ter 
voorkoming van pesten en we reageren effectief 
op pestproblematiek. 

0 

Opmerking Vanuit de personeelstevredenheidspeiling en de oudertevredenheidspeiling komt 
naar voren dat het effectief omgaan met pestgedrag verbeterd zou kunnen 
worden.  
Als school hebben we gezegd dat hier een belangrijk kans ligt voor de toekomst. 
In het schooljaar 2015-2016 een actieplan in t.b.v. het verbeteren van het 
sociaalpedagogisch klimaat. 

We leveren 
kwalitatief goed 
onderwijs, samen 
ontwikkelen we 
ons 

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

0 

Opmerking Zie indicator: Effectief 

6.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

Onderstaande doelstellingen zijn de doelstellingen die nog niet op groen staan en 
daarom opgenomen zullen worden in de actieplannen die we, na het samenstellen van 
dit schoolplan, gaan opstellen. In het overzicht zijn de doelstellingen gekoppeld aan 
thema's, die in het hoofdstuk 'Planning' zijn uitgewerkt. 

Doel Thema 

Op onze school is een adequaat beleid ter voorkoming van pesten en 
we reageren effectief op pestproblematiek. 

De focus op de totale 
ontwikkeling van kinderen 

Op onze school heerst een positief, veilig en open pedagogisch klimaat 
De focus op de totale 
ontwikkeling van kinderen 

 

Een school moet een omgeving zijn waar leerlingen zich op hun plek voelen. Waar ze 
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zich veilig voelen en gewaardeerd voelen, zodat de ontwikkeling optimaal kan 
verlopen. Komende schoolplanperiode gebruiken wij om ons sociaalpedagogisch 
klimaat te verbeteren. Binnen deze verbetering treffen wij automatisch maatregelen 
om de pestproblematiek terug te dringen. Echter spreken wij liever niet over pesten. 
Het woord pesten en anti-pestprotocol heeft een negatieve lading. Wij zijn in onze 
aanpak juist op zoek naar een positieve benadering waarin wij aansturen op het 
gewenste gedrag. 

Een van de eerste dingen die wij als een verandering inzetten is, investeren in het 
groepsproces.  

Bij het investeren in dit groepsproces zijn wij uitgegaan van een theoretisch model. Het 
groepsontwikkelingsmodel van Tuckman (1965). In dit model wordt bij 
groepsontwikkeling een aantal fases doorlopen. Forming, Storming, Norming en 
Performing.  

Forming: Deze fase zou je ‘de kat uit de boom kijk fase’ kunnen noemen. De groep is 
nog erg onderzoekend. In deze fase staat ontmoeting centraal. Kinderen en 
leerkrachten leren elkaar kennen. Ze leren in deze fase wat de groepsnormen zijn. 

Storming: In deze fase komt de groep in beweging. De ‘rangorde’ wordt bepaald. 
Kinderen komen meer los en hier zie je vaak de informele ‘groepsleiders’ op staan. Ook 
ontstaan in deze fase vaak de subgroepen in een groep. 

Norming: In deze fase worden de groepsnormen duidelijk. Wanneer je dit goed 
begeleidt, worden de groepsnormen gezamenlijk bepaald. 

Performing: De normen zijn bepaald en de groep zal zich ernaar gaan gedragen. 
Positief en negatief. 

Bij het gebruiken van de methodiek vanuit De Gouden Weken, proberen we de 
fases forming & norming zo goed mogelijk te begeleiden en er een positieve invloed 
op uit te oefenen. 

De leerkrachten hebben voor elke groep verschillende activiteiten opgezet die een 
positieve bijdrage zullen leveren aan het begeleiden van deze fases. Zo zullen de 
groepsregels bepaald worden, er zullen activiteiten opgezet worden waarbij er een 
beroep gedaan wordt op de groepsverantwoordelijkheid, de activiteiten zijn erop 
gericht om acceptatie en respect te creëren. Alles om ervoor te zorgen dat er een 
positieve norm voor de groep gevormd wordt. 

Door een dergelijke intensieve start met de groep te maken leggen we de basis voor 
het groepsproces en zetten we de eerste belangrijke stap in de richting naar een 
positief sociaalpedagogisch klimaat. Het verbeteren van het sociaalpedagogisch 
klimaat is iets waar we de ouders hard bij nodig hebben. Wij leggen als school in deze 
eerste week de basis. Ouders worden hier uitgebreid over geïnformeerd. Vervolgens 
worden de ouders meegenomen in het proces. Middels ouderavonden zullen wij met 
ouders in gesprek gaan over het verbeteren van ons pedagogisch klimaat. We komen 
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in gesprek over de rol van de ouders en samen zullen we in gesprek zijn over de manier 
waarop we tot een optimale samenwerking kunnen komen. 

Een specifiek tijdpad zullen we uiteenzetten in ons actieplan. 
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7. Management secundaire processen 

 7.1 Wat is onze visie op dit domein? 

Passend Onderwijs: A, B en S leerlingen 
Elk kind is anders en heeft daardoor andere onderwijsbehoeftes. We stellen in ons 
onderwijs de behoefte van de kinderen centraal. Continu stellen we ons de vraag: “wat 
heeft dit kind nodig om tot een optimale ontwikkeling te komen?” Denk daarbij aan de 
differentiatie in instructie, de leertijd en uitdaging in het aanbod van de leerstof. Het 
team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel 
functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. Positieve 
aspecten zijn daarbij van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten 
van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. 

Passend Onderwijs is op niveaus ingericht, de basisondersteuning en extra 
ondersteuning. Dit komt neer op: 

 Basisondersteuning: Onderwijs dat passend is binnen het regulier 
onderwijsprogramma. Leerlingen die het reguliere programma kunnen 
doorlopen m.b.v. standaard differentiatie of benodigde basisondersteuning 
waarbij wordt afgeweken van de standaard differentiatie. 

 Extra ondersteuning: Leerlingen voor wie de basisondersteuning niet 
voldoende is en een specialistische onderwijsbehoefte hebben. Het overstijgt 
het niveau van de basisondersteuning. Uitgangspunt is: “regulier waar het kan, 
speciaal waar het moet”. 

 In ons Onderwijs Zorg- en OndersteuningsProfiel (OZOP) hebben wij uitgebreid 
omschreven op welke wijze wij basisondersteuning bieden aan al onze 
kinderen. Het OZOP is in te zien op school en is gepubliceerd op onze website. 

 

Verwijzing leerling of niet toelaatbaar 
Als wij als basisschool de (extra) ondersteuning die een kind nodig heeft niet 
(helemaal) zelf kunnen bieden, gaan we op zoek naar een andere school die dat wel 
kan. Om in aanmerking te komen voor special onderwijs (SO) of speciaal 
basisonderwijs (SBO) heeft een kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het 
samenwerkingsverband geeft deze toelaatbaarheidsverklaringen af, alleen nadat er 
deskundigenadvies heeft plaatsgevonden.   
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Leerlingenzorg 
Maatschappelijke ontwikkelingen zoals het beleid in het kader van Weer Samen Naar 
School en nu in het kader van Passend onderwijs, leiden tot een grotere diversiteit van 
de leerlingenpopulatie in het reguliere basisonderwijs.Van basisscholen c.q. 
leerkrachten wordt veel verwacht. Basisscholen staan voor de moeilijke taak goed 
onderwijs te bieden aan een heterogene groep leerlingen binnen een groep/klas. Een 
toename van het aantal zorgleerlingen is een signaal dat zich binnen de school een 
verandering voltrekt. Leerkrachten zijn steeds beter in staat problemen bij het leren en 
kindontwikkelingen vroetijdig te signaleren. Daardoor neemt het aantal zorgleerlingen 
toe. Het begrip ‘zorgleerlingen’ of ‘leerlingen met speciale onderwijsbehoeften’ is niet 
duidelijk afgebakend. Slechts een heel klein deel van de leerlingen is officieel als 
zorgleerling geïndiceerd, namelijk de leerlingen met een leerlinggebonden 
financiering. 
 
Criteria 
Bij het in kaart brengen van zorgleerlingen heeft het team met elkaar afspraken 
gemaakt wanneer sprake is van een zorgleerling. Daarbij kan onderscheid worden 
aangebracht tussen absolute en subjectieve criteria. Absolute criteria zijn de 
prestatiescores van leerlingen op extern genormeerde taal- en rekentoetsen. De Drift 
hanteert een algemeen geaccepteerd criteria, namelijk de kinderen die een lage C (IV), 
D en E score hebben op de Cito toetsen. Subjectieve criteria zijn criteria die gebaseerd 
zijn op het oordeel van de leraar. 

Eigen leertraject 
In individuele gevallen blijkt dat het niveau van eind groep 8 basisonderwijs voor een 
leerling niet haalbaar is. In het algemeen volgen deze leerlingen een eigen leertraject. 
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Van deze leerlingen is een extern oordeel aanwezig over de capaciteiten en daarmee 
het te verwachten niveau dat een kind zal bereiken op 12-jarige leeftijd. De school stelt 
een ontwikkelingsperspectief op voor het kind en maakt een aanbod dat daarop is 
afgestemd. De school evalueert vervolgens twee keer per schooljaar met de ouders of 
het ontwikkelingsperspectief nog passend is, of moet worden bijgesteld. 

Wat altijd nodig is 
Kinderen en dan vooral de kinderen met zorg, vragen veel extra ondersteuning 
(bemoediging, extra informatie over een taak, structuur, enzovoort). Die geven we zo, 
dat zij geen gevoel van afhankelijkheid of incompetentie ontwikkelen. Hierin schuilt de 
essentie van het leerkracht zijn. Juist leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte 
hebben het nodig te ervaren dat ze taken aankunnen en zelfstandig tot een goed einde 
kunnen brengen. 

Het is belangrijk dat ouders en kind goed weten welke (tussen)doelen er per periode 
gesteld zijn. Die doelen worden voor leerlingen met een handelingsplan of groepsplan, 
vijf maal per jaar (na een periode van 8 weken) geëvalueerd met de ouders. Zo wordt 
al vroeg een realistisch beeld van de mogelijkheden van hun kind gegeven.  

 
Grensoverschrijdend gedrag 
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij zowel fysiek als verbaal wangedrag 
zoals bijvoorbeeld: 

Fysiek:    slaan, schoppen, vechten of andere vormen van lichamelijk geweld. 

Verbaal:  intimidatie, schelden of alle taalgebruik dat anderen kwetst c.q. negatief 
benadert. 

Mochten er zich situaties voordoen (waarvan een kind de oorzaak is) waarbij het 
welzijn en de veiligheid van andere kinderen en van leerkracht in het geding komt, dan 
stellen we de ouders daarvan direct in kennis. Ook de onderwijsinspectie en de 
leerplichtambtenaar worden in kennis gesteld wanneer er sprake is van time-out of 
schorsing. 

Bij incidenten op het gebied van ernstig ongewenst gedrag, dat een direct gevaar 
vormt voor andere kinderen of voor groepsleerkrachten, kan worden besloten tot een 
time-out en/of een schorsing c.q. ontzegging van de toegang van de school. 

We onderscheiden de volgende vormen van time-out en schorsing en het ontzeggen 
van de toegang tot de school: 

1. Time out A (tijdelijke verwijdering uit de groep, opvang in de school). 
2. Time out B (tijdelijke verwijdering uit de school). 
3. Schorsing 
4. Verwijdering 

In het ‘beleid aanmelding, toelaten, verwijzing en verwijdering’ zijn de richtlijnen en 
stappenplannen ten aanzien van aanmelding, verwijzing en het grensoverschrijdend 
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gedrag beschreven. Dat is in te zien op school of via onze website 

Begeleiding naar het VO, schooladvies en centrale eindtoets 
Het schooladvies van de basisschool is leidend voor de toelating in het voortgezet 
onderwijs. De score op de eindtoets is aanvullend en fungeert bij de toelating als 
onafhankelijk tweede gegeven. 

Het schooladvies is in ieder geval gebaseerd op de volgende items: 

 resultaat leerlingvolgsysteem CITO van de groepen 6 t/m 8 

 resultaten methode gebonden toetsen van de groepen 6 t/m 8 

 sociaal emotionele ontwikkeling 

 werkhouding 

 doorzettingsvermogen 

 zelfstandigheid 

 omgaan met huiswerk 

De Plaatsingswijzer VO wordt als hulpmiddel gehanteerd bij het opstellen van het 
schooladvies. De resultaten van de plaatsingswijzer (uitkomst welke leerweg of 
schoolsoort) wordt overgenomen of er beredeneerd van afgeweken. 

Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. Bredere 
adviezen (vmbo/havo/vwo) zijn niet toegestaan. Leerlingen waarover twijfel bestaat, 
dienen in het voortgezet onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau in te stromen. 

Het schooladvies wordt voor 1 maart gelijktijdig opgenomen in het onderwijskundig 
rapport, dat een beeld geeft van de leerresultaten en vorderingen, het gedrag, de 
(sociaal-emotionele) ontwikkeling en de ondersteuningsbehoeften van de leerling. 

Valt het resultaat op de Centrale Eindtoets hoger uit dan het schooladvies, dan 
heroverweegt de basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en zijn 
ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. 
Het is wenselijk dat de vo-school (waar de leerling is aangemeld) bij de heroverweging 
wordt betrokken. 

Ligt het resultaat van de Centrale Eindtoets onder het niveau van het geadviseerde 
schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het 
voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype 
aankunnen. 

De VO-school neemt voor de toelating geen extra toetsen en testen af om het niveau 
van de leerling nader te bepalen, bijvoorbeeld een toelatingsexamen of een 
psychologisch onderzoek. Ook mag zij, naast de eindtoets, geen extra gegevens als 
tweede gegeven gebruiken of eisen, bijvoorbeeld de Entreetoets (groep 7), toetsen 
van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. 

Toptalenten sport en cultuur 
Sport en cultuur nemen in onze maatschappij een belangrijke plaats in. Op hoog 
niveau presteren als toptalent op het gebied van sport en cultuur valt soms moeilijk te 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0031619/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031619/
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combineren met school. Hierdoor kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de 
lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat tegenover dat de school, in overleg met ouders en 
leerling, een inhaalprogramma opstelt dat de leerling moet verwezenlijken. Wij willen 
als school een actief toptalentenbeleid voeren en gebruiken hiervoor de beleidsruimte 
die de wet ons biedt. 

7.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit 
volgt waar we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet 
op groen staan. 

Factor PI Doel S 

De ondersteuning is 
goed geregeld 

Passend Onze school biedt passend onderwijs aan alle 
ingeschreven leerlingen. 

10 

De ondersteuning is 
goed geregeld 

Helder Op onze OZOP is begrijpelijk te lezen wat onze school 
wel en niet kan bieden en waar ons team zich in wil 
ontwikkelen. 

0 

Opmerking Het OZOP is nog in ontwikkeling 

De ondersteuning is 
goed geregeld 

Bekwaam Onze IB’er is bekwaam om de leerkrachten te 
ondersteunen om passend onderwijs te bieden. 

8 

De ondersteuning is 
goed geregeld 

Ondersteunend Ons team krijgt effectieve ondersteuning van het 
PrimAH Expertise Team. 

9 

Opmerking korte lijnen zijn heel prettig. PET medewerkers zijn een bekend gezicht op school.  
Wanneer contacten met externe instantie noodzakelijk zijn, dan verloopt het proces 
moeizamer. Met name de opstart in contacten met CJG verloopt stroef. 

De ondersteuning is 
goed geregeld 

Effectief Onze school krijgt effectieve ondersteuning van het 
stafbureau. 

8 

Opmerking Over het algemeen is de ondersteuning vanuit het stafbureau voldoende. 

De ondersteuning is 
goed geregeld 

Functioneel Onze ICT’er is bekwaam om de leerkrachten te 
ondersteunen op het functioneel gebruik van ICT. 

10 

De ondersteuning is 
goed geregeld 

Alert Ons team werkt volgens de vastgestelde meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 

6 

Opmerking Dit blijft een lastig onderwerp. 
Leerkrachten hebben de cursus gevolgd, en het certificaat behaald. 
Echter blijft de problematiek complex. En heb je er vaak te weinig mee te maken, om 
wanneer de situatie zich voor doet adequaat te handelen. 

7.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

Onderstaande doelstellingen zijn de doelstellingen die nog niet op groen staan en 
daarom opgenomen zullen worden in de actieplannen die we, na het samenstellen van 
dit schoolplan, gaan opstellen. In het overzicht zijn de doelstellingen gekoppeld aan 
thema's, die in het hoofdstuk 'Planning' zijn uitgewerkt. 

Doel Thema 

Op onze OZOP is begrijpelijk te lezen wat onze school wel en niet kan bieden en waar ons 

team zich in wil ontwikkelen. 

Onderwijs dat 

PrimAH past 
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Doel Thema 

Ons team werkt volgens de vastgestelde meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 

De school in haar 

omgeving 

Bovenschools wordt nog gezocht naar een passende oplossing voor een goed leesbaar 
OZOP.  
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8. Waardering personeel 

8.1.1 Wat is onze visie op dit domein? 

Het is van belang dat leerkrachten hun werk goed doen en dat lukt vooral als zij plezier 
houden in hun werk. Dat wil zeggen: hun werk aankunnen, blijvend uitdagingen zien 
en stimulans ervaren om hun vakmanschap te vergroten. Het is bekend dat het niet 
volstaat de toets van tevredenheid alleen aan direct leidinggevenden over te laten. Het 
is beter om een objectieve testmethode te gebruiken. Tevredenheidsmeting is hierin 
het geëigende middel. Tevredenheid beïnvloedt de kwaliteit namelijk direct. Ook de 
tevredenheid van leidinggevenden en overig personeel wordt gemeten. 

8.1.2 Hoe uit zich dat op obs De Drift? 

Iedereen gedijdt beter in een situatie en op een werkplek waarin men zich 
gewaardeerd voelt en waar een goede balans ervaren wordt tussen werkplezier en 
werkbelasting. Bij ons op school vinden we het van groot belang dat met tevreden is 
over de eigen werkplek. De werkplek maken we samen. Om een goed beeld te krijgen 
van de waardering van het personeel, wordt eens in de vier jaar de 
personeelstevredenheidpeiling gehouden. Hierin wordt aan de hand van twaalf 
domeinen gemeten hoe tevreden het personeel is.  

Bij ons op school hebben de personeelsleden de school goed gewaardeerd. Als 
rapportcijfer heeft de school een 8 gekregen t.o.v. een 7,6 op het landelijk 
gemiddelde.  

 
Als zwakkere punten worden genoemd: Als sterke punten worden genoemd: 

Pedagogisch klimaat  Het management 

Secundaire arbeidsomstandigheden  Leerstofaanbod en leermiddelen 

Schoolgebouw  Loopbaanmanagement 

Schoolklimaat  Werkklimaat 

Organisatie  Primaire arbeidsomstandigheden 

 

Tijdens teambijeenkomsten hebben we gesproken over de sterke en zwakke punten. 
Daarbij hebben we de uitkomsten vergeleken met de uitkomsten van de 
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oudertevredenheidspeiling. Als belangrijkste ontwikkelpunt gaan we ons focussen op 
het verbeteren van het pedagogisch klimaat. Daarnaast speelt de ervaring van 
werkdruk voor velen een belangrijke rol als het gaat om het ervaren van balans. Een 
aantal leerkrachten heeft aangegeven de werkdruk als belastend te ervaren. 
Stichtingsbreed wordt de balans tussen werkbelasting en werkplezier als belangrijk 
ontwikkelpunt aangeduid. Dit wordt opgenomen in een actieplan van de gehele 
Stichting. 

8.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit 
volgt waar we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet 
op groen staan. 

Factor PI Doel S 

Het personeel is 
tevreden over de 
werksituatie 

Tevreden Op onze school is het rapportcijfer uit de 
personeelstevredenheidspeiling minimaal gelijk aan het 
landelijke gemiddelde. 

8 

Opmerking We behalen een rapportcijfer wat net boven het landelijk gemiddelde ligt. 

Het personeel is 
tevreden over de 
werksituatie 

Zichtbaar In onze schooljaarplannen of actieplannen zijn de 
acties voortkomend uit de 
personeelstevredenheidspeiling concreet beschreven. 

10 

Opmerking Vervolgacties vanuit de uitkomsten van de tevredenheidspeilingen zijn onderdeel 
geworden van het schoolplan. Een aantal uitkomsten vallen onder de indicatoren 
vanuit de Big 5, een aantal uitkomsten zijn opgenomen in de schoolspecifieke 
ontwikkelpunten. 

Het personeel is 
tevreden over de 
werksituatie 

Gewaardeerd De teamleden voelen zich door de schooldirecteur 
gewaardeerd. 

10 

Het personeel is 
tevreden over de 
werksituatie 

Veilig De teamleden voelen zich veilig in onze school en in de 
directe omgeving van school. 

10 

8.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

Onderstaande doelstellingen zijn de doelstellingen die nog niet op groen staan en 
daarom opgenomen zullen worden in de actieplannen die we, na het samenstellen van 
dit schoolplan, gaan opstellen. In het overzicht zijn de doelstellingen gekoppeld aan 
thema's, die in het hoofdstuk 'Planning' zijn uitgewerkt. 

 

Vanuit de tevredenheidspeilingen komen enkele verbeterpunten naar voren. Uit deze 
verbeterpunten zijn onder andere indicatoren opgenomen in het schoolplan. Het 
verbeteren van het Pedagogisch klimaat vormt een uitgebreid actieplan en komt 
nadrukkelijk naar voren in hoofdstuk 6. Ook de ervaring van werkdruk is uitgewerkt in 
een eerder hoofdstuk. En maakt in de komende schoolplanperiode onderdeel uit van 
een specifiek Thema: "De leerkracht in Balans" 

Doel Thema 
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9. Waardering klanten 

9.1.1 Wat is onze visie op dit domein? 

Waardering door ouders en leerlingen meten is belangrijk en wel om verschillende 
redenen. In de eerste plaats gaat het om een vorm van ‘customerservice’. Zijn de 
ouders tevreden? Zouden ze de school aanraden? Omdat het hier om ouders van 
leerlingen gaat, is het meten van tevredenheid van belang. Oudertevredenheid heeft 
namelijk ook directe invloed op de resultaten van de school. Als ouders zich positief 
betrokken voelen bij school, presteren hun kinderen beter. 

9.1.2 Hoe hebben wij dit geregeld op obs De Drift? 

Waardering door ouders 
Ouders zijn de belangrijkste partners van onze school. Goede oudercontacten en een 
goede samenwerking zijn opgenomen in onze kernwaarden. We hebben op 
schoolniveau afspraken gemaakt over het betrekken van de ouders bij ons onderwijs. 
Door de ouders meer deelgenoot te laten zijn van ons onderwijs, krijgen ze een beter 
beeld van de dagelijkse gang van zaken. Hierdoor kunnen ze zich ook een realistischer 
beeld vormen van de kwaliteit van ons onderwijs. We vinden het belangrijk dat ouder 
in grote lijnen tevreden zijn over onze school. Ouders zijn immers onze belangrijkste 
ambassadeurs.  

Om de tevredenheid te peilen, nemen we vierjaarlijks een oudertevredenheidspeiling 
af. Middels een vragenlijst worden de ouders uitgenodigd om de tervedenheid over de 
school, het schoolgebouw, de leerkracht, de directie, en de organisatie kenbaar te 
maken.  

De ouders hebben de tevredenheid over de school gewaardeerd met een rapportcijfer. 
Van de ouders ontvingen wij gemiddeld een 7,23. Het landelijkgemiddelde ligt net iets 
hoger, op 7,55.  

 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% 
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 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% 

 
Waardering door leerlingen 
Het is belangrijk dat de leerlingen met plezier naar school gaan. Dit bevordert het 
leergedrag van de kinderen. Om een beeld te krijgen van de beleving van de kinderen 
is aan de kinderen van groep 5 t/m 8 middels een leerlingtevredenheidspeiling 
gevraagd naar de waardering. Van de kinderen ontvingen wij gemiddeld een 8,26. Het 
landelijkgemiddelde ligt op 8,06.  
 

 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% 
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Vanuit de tevredenheidspeilingen kunnen we stellen dat de ouders en de leerlingen 
over het algemeen tevreden zijn. We hebben de specifieke verbeterpunten in kaart 
gebracht en binnen het team besproken. Om een beter zicht te krijgen van de 
gedachten achter de uitkomsten, hebben we de ouders een aanvullende vragenlijst 
gestuurd. We hebben de specifieke verbeterpunten voor de ouders op een rijtje gezet. 
Daarnaast hebben we voor de ouders beschreven welke acties wij in gang hebben 
gezet, of gaan zetten t.a.v. de verbeterpunten. Vervolgens hebben wij de ouders 
uitgenodigd om te reageren op onze plannen. Ook hebben we de ouders gevraagd op 
specifieke verbetersuggesties te doen t.a.v. de kansen voor ontwikkeling. 

9.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit 
volgt waar we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet 
op groen staan. 

Factor PI Doel S 

Ouders zijn 
tevreden over het 
onderwijs en de 
communicatie  

Tevreden Op onze school ligt het rapportcijfer uit de 
oudertevredenheidspeiling boven het landelijke 
gemiddelde. 

7 

Opmerking We score net iets onder het landelijk gemiddelde. 
7,23 t.o.v. 7,55 

Ouders zijn 
tevreden over het 
onderwijs en de 
communicatie  

Tevreden Als school hebben we een goede balans gevonden in 
het aanbod aan creatieve vakken. 

7 

Opmerking Vanuit de oudertevredenheidspeiling komt naar voren dat ouders de aandacht voor 
creatieve vakken onder de maat vindt.  
We hebben dit als actiepunt opgepakt. We draaien op dit moment met een pilot voor 
expressiemiddagen. Waarbij we zoeken naar een balans in werkdruk voor de 
leerkrachten, en balans in aanbod voor de leerlingen. 

Ouders zijn 
tevreden over het 
onderwijs en de 
communicatie  

Tevreden Ouders zijn tevreden over de schooltijden. 6.7 

Opmerking Op veel scholen staan de huidige schooltijden ter discussie. Sommige scholen passen 
de schooltijden aan, omdat er vanuit de ouders behoefte is aan vernieuwing van de 
schooltijden. Vanuit de ouderenquête komt naar voren dat een redelijk hoog 
percentage van de respondenten heeft aangegeven ontevreden te zijn over de huidige 
schooltijden.(33%) Daarnaast komt op verschillende momenten vanuit ouders de 
vraag of er ook nagedacht wordt over een ‘continurooster’.  
Al met al reden genoeg om eens nader te gaan onderzoeken waar precies behoefte 
aan is. 
Dit betreft slechts een onderzoek ter oriëntatie. Mocht blijken dat er behoefte is aan 
aanpassing van de schooltijden, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘continurooster’, dan 
zetten we het onderzoek voort.   

Ouders zijn 
tevreden over het 
onderwijs en de 
communicatie  

Met-elkaar-in-
gesprek 

Op onze school zijn we in-gesprek-met de ouders. 10 

8. Mate van hulp bij computer 17% 18% 

9. Moeilijkheidsgraad rekenen 15% 9% 

10. Vindt schoolgaan leuk 15% 14% 
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Factor PI Doel S 

Opmerking Als school hebben we de uitkomsten van de tevredenheidspeiling aan de ouders 
gepresenteerd. Daarnaast hebben we de ouders uitgenodigd tot het geven van een 
nadere toelichting.  
Samen met de MR zijn we dieper in gesprek geweest over de uitkomsten van de 
tevredenheidspeiling. 

Ouders zijn 
tevreden over het 
onderwijs en de 
communicatie  

Met-elkaar-in-
gesprek 

Over de uitkomsten en vervolgacties van de 
oudertevredenheidspeiling zijn we in gesprek met 
elkaar. 

10 

Ouders zijn 
tevreden over het 
onderwijs en de 
communicatie  

Zichtbaar In onze schooljaarplannen of actieplannen zijn de 
acties voortkomend uit de oudertevredenheidspeiling 
zichtbaar aanwezig. 

10 

Ouders zijn 
tevreden over het 
onderwijs en de 
communicatie  

Informatief De nieuwsbrieven van onze school worden door ouders 
als informatief bestempeld. 

10 

Opmerking De ouders zijn tevreden over de inhoud van het ouderbulletin. Ook de frequentie van 
eens per maand wordt positief beoordeeld. 

Ouders zijn 
tevreden over het 
onderwijs en de 
communicatie  

Informatief Ouders zijn tevreden over de informatievoorziening 
over hun kind 

7.5 

Opmerking Een deel van de ouders heeft bij de TVP aangegeven ontevreden te zijn over de 
informatievoorziening over hun kind.  
Middels een aanvullende vragenlijst hebben wij aan de ouders gevraagd of ze 
verbetersuggesties hebben t.a.v. dit ontwikkelpunt. De verbetersuggesties zullen wij 
meenemen. 

Leerlingen 
waarderen de 
school positief 

Tevreden Op onze school is het rapportcijfer uit de 
leerlingentevredenheidspeiling minimaal gelijk aan het 
landelijk gemiddelde. 

8 

Leerlingen 
waarderen de 
school positief 

Met-elkaar-in-
gesprek 

Op onze school zijn we interactief in gesprek met 
leerlingen (ook over de uitkomsten van de enquête). 

10 

Opmerking Leergesprekken met de leerlingen zijn onderdeel geworden van ons schoolplan. Op 
teamniveau hebben we de schoolvisie geactualiseerd. Daaruit zijn kernwaarden naar 
voren gekomen die raakvlakken hebben met ontwikkelpunten vanuit de 
tevredenheidspeilingen. De kernwaarden zijn met de kinderen besproken. Kinderen 
geven in dit soort gesprekken aan hoe de kernwaarden tot uiting kunnen komen in de 
dagelijkse onderwijspraktijk. 

Leerlingen 
waarderen de 
school positief 

Zichtbaar In onze schooljaarplannen of actieplannen zijn de 
acties voortkomend uit leerlingentevredenheidspeiling 
zichtbaar aanwezig. 

10 

Leerlingen 
waarderen de 
school positief 

Veilig Onze leerlingen voelen zich veilig in de school en in de 
directe omgeving van school. 

0 

Opmerking Voor deze nieuwe schoolplanperiode staat een nieuwe veiligheidsenquête gepland. 

 

9.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

Onderstaande doelstellingen zijn de doelstellingen die nog niet op groen staan en 
daarom opgenomen zullen worden in de actieplannen die we, na het samenstellen van 
dit schoolplan, gaan opstellen. In het overzicht zijn de doelstellingen gekoppeld aan 
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thema's, die in het hoofdstuk 'Planning' zijn uitgewerkt. 

Doel Thema 

Op onze school is het rapportcijfer uit de oudertevredenheidspeiling minimaal gelijk aan het landelijke 
gemiddelde. 

Omarmen en 
vasthouden 

Als school hebben we een goede balans gevonden in het aanbod aan creatieve vakken. 
Omarmen en 
vasthouden 

Ouders zijn tevreden over de schooltijden. 
Omarmen en 
vasthouden 

Ouders zijn tevreden over de informatievoorziening over hun kind 
Een mét elkaar in 
gesprek cultuur 

Onze leerlingen voelen zich veilig in de school en in de directe omgeving van school. 
De school in haar 
omgeving 

Een aantal onderwerpen vanuit de verbetersuggesties maken al deel uit van een 
specifieke indicator binnen ons schoolplan. Echter konden niet alle verbetersuggesties 
een passende plek krijgen binnen de indicatoren.  

Wel vallen ze binnen een van bovenstaande doelstellingen binnen het thema 
"Omarmen en vasthouden". Om de resultaten voor de volgende 
oudertevredenheidspeiling boven het landelijk gemiddelde te krijgen, maken wij werk 
van de suggesties die ouders en leerlingen ons gegeven hebben. In onderstaand 
overzicht hebben we inzichtelijk gemaakt onder werken indicatoren de 
verbetersuggesties een plekje hebben gekregen en welke onderwerpen binnen dit 
hoofdstuk een plekje krijgen. 

Ontwikkelpunt: Uitgewerkt in: 

Begeleiding leerlingen met problemen Hoofdstuk 6: Onderwijs dat PrimAH past 

Aandacht voor pestgedrag Hoofdstuk 6: Verbeteren Sociaalpedagogisch 
klimaat 

Aandacht voor creatieve vakken Hoofdstuk 9: Expressie 

Veiligheid op weg naar school Hoofdstuk 9: Verkeersveiligheid 

Huidige schooltijden Hoofdstuk 9: Schooltijden 

Informatie over het kind Hoofdstuk 9: Informatief 

Duidelijkheid schoolregels Hoofdstuk 6: Verbeteren Sociaalpedagogisch 
klimaat 

 

Expressie: 
Om de aandacht voor de creatieve vakken te verhogen hebben wij een werkgroep 
expressie ingericht. Vanuit deze werkgroep in geïnventariseerd waar de behoefte 
precies ligt. We hebben een richtlijn expressie opgesteld waarin we afspraken hebben 
vastgelegd over de vormgeving van onze expressie. Daarnaast hebben we, om de 
lessen expressie beter tot recht te laten komen, een handvaardigheidslokaal in mogen 
richten. In dit lokaal hebben de leerlingen uitgebreide mogelijkheden voor expressie/ 
handvaardigheid.  
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Verkeer: 
Om tegemoet te komen aan het verhogen van de verkeersveiligheid rondom de 
school, hebben wij een werkgroep verkeer. Enthousiaste ouders die zich inzetten voor 
de verkeersveiligheid en verkeerseducatie activiteiten op school. Structureel komt de 
werkgroep bijeen om invulling te geven aan het activiteitenplan, en om acties uiteen te 
zetten om de verkeersveiligheid te vergroten. 
 
Schooltijden: 
Een redelijk hoog percentage ouders heeft aangegeven ontevreden te zijn over de 
huidige schooltijden. Schooljaar 2015-2016 zal worden gebruikt om meer zicht te 
krijgen op dit percentage en na te gaan in hoeverre er behoefte is aan verandering van 
schooltijden. In samenwerking met MR, ouders, kinderopvang en verenigingen zal dan 
gezocht worden naar de mogelijkheden. 
 
Informatief: 
Middels een aanvullende vragenlijst hebben wij de ouders uitleg gegeven over de wijze 
waarop onze informatievoorziening over het kind op dit moment georganiseerd is. 
Daarbij zijn de ouders uitgenodigd om verbetersuggesties te geven. Deze zullen wij 
meenemen en daar zullen acties op uit gezet worden. 

10. Waardering maatschappij 

 10.1.1 Wat is onze visie op dit domein? 

Aanpassing waarderingskader onderwijsinspectie 
De Inspectie van het Onderwijs maakt bij het beoordelen van de kwaliteit van het 
onderwijs op een school of instelling gebruik van een toezichtkader. Daar staat in hoe 
de inspectie werkt, wat zij beoordeelt en wanneer het onderwijs van voldoende 
kwaliteit is. 

De inspectie hanteert nu alleen de oordelen ‘zeer zwak, ‘zwak’ of ‘basiskwaliteit’. Bij 
gedifferentieerd toezicht (invoering vermoedelijk in 2016) wordt niet meer gesproken 
over basiskwaliteit, maar onderscheid tussen scholen die ‘voldoende’ en ‘goed’ en – 
via een andere weg - ‘excellent’ zijn. Met deze transitie wordt het voor de inspectie 
mogelijk om van elke school zichtbaar te maken wat de positie is op het gehele 
spectrum van onderwijskwaliteit, zoals hieronder afgebeeld. 
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De norm voor basiskwaliteit die nu wordt gehanteerd door de inspectie zal met de 
introductie van een nieuw gedifferentieerd toezichtkader worden herijkt. Dit betekent 
een aanpassing van de basisnormen die de inspectie hanteert op zowel het terrein van 
leerprestaties als het onderwijsleerproces. 

Elke school zal door de inspectie worden voorzien van een kwaliteitsprofiel. De 
inspectie gaat uit van onderwijskwaliteit op een aantal kerngebieden waarbij het niet 
alleen om de opbrengsten (de leerprestaties op het cognitieve domein én de sociale 
opbrengsten van onderwijs) gaat maar ook om de wijze en de voorwaarden waaronder 
deze tot stand zijn gekomen. Een kwaliteitsprofiel laat op een aantal cruciale 
kwaliteitsgebieden zien welk niveau de school levert en waar verbeteringen mogelijk 
zijn. 

 

De inspectie werkt de komende jaren aan het zichtbaar maken van de volgende 
kwaliteitsgebieden in het kwaliteitsprofiel. Deze vijf kwaliteitsgebieden worden 
verschillend gewogen in het gedifferentieerde oordeel: 
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Samengevat wijziging toezichtskader onderwijsinspectie; 

 

10.1.2 Wat betekent dit voor obs De Drift? 

Wij streven ernaar ons onderwijs zo goed mogelijk in te richten. Iedere leerling heeft 
recht op goed onderwijs. De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit. Daarbij is het 
prettig als de toezichthouder de kwaliteit van het onderwijs met een 'goed' 
beoordeeld.  

In 2014 is obs De Drift voor het laatst bezocht door de inspectie. De bevindingen van 
dit onderzoek zijn goed. De inspectie heeft geconcludeerd dat het onderwijs op De 
Drift van voldoende kwaliteit is. Er zijn door de inspectie nauwelijks tekortkomingen 
geconstateerd. Er is een kanttekening geplaatst bij het planmatig uitvoeren van de 
leerlingenzorg. Dit met name omdat er voor het vakgebied begrijpend lezen nog geen 
leerlingenzorg wrd ingepland. In het schooljaar 2014-2015 heeft het team de laatste 
nascholing gevolgd. De leerkrachten hebben handreikingen gekregen om het 
planmatighandelen voor het vakgebied begrijpend lezen vorm te geven. Met ingang 
van het schooljaar 2015-2016 zullen de groepsplannen voor het vakgebied begrijpend 
lezen ingezet worden. 

Als tweede aandachtspunt is het vastleggen en bijhouden van de geboden 
leerlingenzorg genoemd. Leerkrachten zouden onvoldoende registreren welke 
concrete acties zijn gezet t.b.v. de begeleiding van de leerlingen. Als school zoeken we 
nog naar een passende, werkbare manier van registratie op dit gebied. 
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10.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit 
volgt waar we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet 
op groen staan. 

Factor PI Doel S 

Wij leveren kwalitatief 
goed onderwijs en dit 
wordt door de inspectie 
gewaardeerd 

Planmatige 
uitvoering van 
de zorg 

Wij hebben voor de hoofdvakken: Lezen, 
begrijpend lezen, spelling en rekenen 
groepsplannen opgesteld. 

10 

Opmerking Wij werken voor alle hoofdvakken met groepsplannen. Voor het vakgebied 
begrijpend lezen hebben wij in het schooljaar 2014-2015 nascholing gevolgd. 
Leerkrachten hebben handvatten gekregen om de zorg voor het vakgebied 
begrijpend lezen planmatig op te stellen.  
In het schooljaar 2014-2015 zal er voor het eerst gewerkt worden met de 
groepsplannen voor begrijpend lezen. 

Wij leveren kwalitief 
goed onderwijs en dit 
wordt door de inspectie 
gewaardeerd 

Planmatige 
uitvoering van 
de zorg 

Wij leggen kort en bondig vast welke specifieke 
leerlingenbegeleiding wij onze leerlingen bieden 
en wat de effecten zijn van onze acties. 

0 

Opmerking Wij werken met een logboek, waarin ruimte is om vast te leggen welke 
leerlingenzorg er aan de kinderen geboden wordt.  
Wij hebben echter nog niet een werkwijze gevonden die gewaardeerd wordt 
door de inspectie, en die tegelijkertijd tegemoet komt aan het thema "De 
leerkracht in Balans" 

 

10.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

Onderstaande doelstellingen zijn de doelstellingen die nog niet op groen staan en 
daarom opgenomen zullen worden in de actieplannen die we, na het samenstellen van 
dit schoolplan, gaan opstellen. In het overzicht zijn de doelstellingen gekoppeld aan 
thema's, die in het hoofdstuk 'Planning' zijn uitgewerkt. 

 

Wij hebben op dit moment nog geen pasklare oplossing voor bovenstaande 
doelstelling 

  

Doel Thema 

Wij leggen kort en bondig vast welke specifieke leerlingenbegeleiding wij onze 
leerlingen bieden en wat de effecten zijn van onze acties. 

Onderwijs dat 
PrimAH past 



Schoolplan obs De Drift; 2015-2019 

11. Resultaten en opbrengsten 

11.1 Wat is onze visie op dit domein? 

 Focus op de totale ontwikkeling 
Onderwijs is meer dan alleen de resultaten op de basisvakken taal, lezen en rekenen. 
We willen onze leerlingen in hun totale ontwikkeling zien, volgen, stimuleren en 
ontplooien. We begeleiden de kinderen in hun totale ontwikkeling, waarbij we de 
sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling zoveel mogelijk gelijkwaardig aan 
bod laten komen. Daarbij werken we ook aan de motorische en creatieve ontwikkeling. 
Onze school is een veilige plek waar we kinderen, met aandacht en respect voor 
elkaar, voorbereiden op de toekomst. 
 

Opbrengstgericht werken 
Opbrengstgericht werken gaat meer dan alleen om een vuist vol cijfers. In het figuur 
hiernaast zijn de stappen van opbrengstgericht werken opgenomen, die we doorlopen. 
Belangrijk hierbij is dat we de leerlingresultaten zien als het middel waarmee we de 
opbrengsten meten en niet als doel. Bij het analyseren van de leerlingresultaten ligt de 
focus op het handelen van de leerkracht. Oftewel nagaan wat heeft het handelen 
(korte-, verlengde of individuele instructie, (aangepaste) lestijd en -aanbod etc.) van de 
leerkracht er toe bijgedragen om het gewenste resultaat te bereiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Focus op de leergroei 
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Naast de resultaten op de belangrijke leergebieden taal en rekenen wordt gestreefd 
om ook op andere leergebieden het door de school bereikte niveau zichtbaar te 
maken. Binnen het gedifferentieerd toezicht (kwaliteitsgebied ‘onderwijsleerproces’) 
moet ook zichtbaar gemaakt worden hoe leerlingen zich ontwikkelen op het gebied 
van sociale competenties en wordt duidelijk hoe ouders en leerlingen zelf oordelen 
over het onderwijs (bijvoorbeeld met behulp van tevredenheidspeilingen).  

Daarnaast wordt het begrip leergroei verder ontwikkeld. Dat levert daarmee niet 
alleen een oordeel op over het bereikte niveau aan het eind van een schoolperiode, 
maar ook een beeld van de toegevoegde waarde die de school tijdens deze periode 
had. Een school met goede eindopbrengsten kan immers bij leerlingen toch maar een 
beperkte leergroei hebben bereikt, terwijl een school met gemiddelde 
eindopbrengsten juist in staat kan zijn geweest om een forse leergroei te realiseren. 
Dit levert belangrijke en meer genuanceerde informatie op waarmee scholen ook 
gestimuleerd worden om maatwerk te leveren aan talenten die meer uit zichzelf 
kunnen halen. 

Dat betekent dat wij het onderwijs meer gaan afstemmen op de totale ontwikkeling 
van leerlingen en de individuele leergroei over langere perioden zichtbaar gaan maken. 
Oftewel het volgen met behulp van het leerlingvolgsysteem welke cognitieve en 
sociaal emotionele groei de individuele leerling, de groep en de school in zijn geheel 
doormaakt per ½ jaar, jaarlijks en over de schooljaren heen. 

Resultaten en opbrengsten 
De leerkracht volgt de leerlingen dagelijks. Oog hebben voor elk kind en het onderwijs 
af stemmen op de onderwijsbehoefte dan de leerlingen is ingebed in het dagelijks 
handelen van de leerkracht. Aan de hand van methode gebonden toetsen wordt 
nagegaan in hoeverre de gestelde leerdoelen bereikt zijn. Deze resultaten wordt 
geregistreerd in een digitaal leerlingvolgsysteem. In principe werken we voor de 
methodegebonden toetsen met een 80% norm voor voldoende beheersing. Na analyse 
van de resultaten en het leerproces worden vervolgacties uitgezet. Dit kan leiden tot 
eventuele verlengde instructie en oefenstof of aanbod van verdiepende lesstof. 

 
Naast de methodegebonden toetsen wordt de leerwinst 2 keer per jaar gemeten aan 
de hand van toetsen uit het Cito Leerlingvolgsysteem. Dit zijn methode onafhankelijke 
toetsen waarbij de vaardigheidsgroei van de leerlingen gemeten kan worden. De 
resultaten worden vergeleken met het landelijk gemiddelde. Deze toetsresultaten 
worden ook gebruikt door de inspectie om na te gaan of de tussenopbrengsten op een 
niveau liggen, wat van de leerlingen verwacht mag worden. Daar zijn landelijke 
normen voor opgesteld. 
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Opbrengsten 
In het schooljaar 2014-2015 hebben wij de volgende opbrengsten behaald: 
 
Begrijpend lezen; 

 
 

analyse 
Aan het eind van het schooljaar wordt alleen bij de groepen 3 en 4 een toets 
begrijpend lezen afgenomen. Beide groepen scoren boven het gemiddelde. De daling 
bij groep 4 is vooral te verklaren door het feit dat de M toets nagenoeg foutloos was 
gemaakt. Alle leerlingen scoorden toen een I score. Tijdens de E afname was er nog 
maar slechts 1 leerling met een I score. Hierdoor ligt de gemiddelde vaardigheidsscore 
veel lager. De score ligt wel boven het landelijk gemiddelde.  
 

 

 

 

vak M12-13 E12-13 M 13-14 E 13-14 M 14-15 E 14-15 

Begrijpend lezen 
     3 

 
8,6 

 
5,8 

 
13,7 

4 14,5 14,4 14,7 28,4 37,1 21,4 

5 29 
 

19,9 
 

33 
 6 34,8 

 
32,7 

 
24,8 

 7 44,3 
 

41,2 
 

47 
 8 56 

 
54 

 
62,9 
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Rekenen/wiskunde 

 

 
 
 

Analyse 
Alle groepen laten een mooie vooruitgang zien. Na de eerste helft van het schooljaar, 
waarin de nadruk lag op begrijpend lezen en spelling, hebben de leerkrachten tijdens 
de tweede helft van het schooljaar extra aandacht besteed aan het rekenen. Dit is 
gedaan door het rekenen weer eerder op de ochtend te geven of de lesdoelen te 
clusteren. Het resultaat is duidelijk zichtbaar. Twee van de drie groepen die onder het 
landelijk gemiddelde scoorden scoren nu weer voldoende. De groep die onder de Cito 
norm scoorde, scoort nog steeds onder het gemiddelde maar heeft wel vooruitgang 
geboekt. Het komende schooljaar zullen de ondernomen acties hun voortgang krijgen. 
 

 

 

vak M12-13 E12-13 M 13-14 E 13-14 M 14-15 E 14-15 

Reken Wiskunde 
     3 38,7 48,6 30,4 38,1 30,7 43,3 

4 53,2 62,4 60,1 71,8 65,4 70,1 

 5 77,2 80,1 71,4 78,4 76,2 85,4 

6 87 93,4 89,2 95,9 81,2 87,5 

7 107,3 107,5 101 102,6 98,8 105,6 

8 113,6 
 

113,2 
 

113,6 
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Technisch lezen 

 

vak M12-13 E12-13 M 13-14 E 13-14 M 14-15 E 14-15 

DMT 
      3 20,8 42,9 21,8 42,5 28,5 43,9 

4 51,1 59,5 54,7 70,7 65,7 75 

5 76,2 87,1 72,1 76,5 71,6 79,6 

6 90,8 94,3 92,9 94,5 84,6 87,2 

7 92,8 96,8 94,7 100,6 96,1 100,4 

8 99,8 
 

105,4 
 

99 
  

Analyse 
Alle groepen scoren boven de Cito norm. Groep 6 scoort echter wel onder het landelijk 
gemiddelde. De groep boekt wel vooruitgang ten opzichte van de afgelopen toets 
afnames maar de score van de groep ligt lager dan voorgaande jaren. In de 
groepsplannen lezen zal extra aandacht besteed aan de leerlingen die dat nodig 
hebben. 
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Spelling 
 

 

vak M12-13 E12-13 M 13-14 E 13-14 M 14-15 E 14-15 

Spelling 
      3 106,8 113,4 106,4 115,3 109,8 114,4 

4 119,2 121,3 120,4 124,1 123,6 123,7 

5 128,5 131,9 128,4 130,2 129,9 130,9 

6 134,8 136,3 134,5 138 134,1 136,2 

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

8 142,4 
 

140,1 
 

144,1 
  

Analyse 
Zagen we tijdens de midden toetsen nog dat alle groepen boven het landelijk 
gemiddelde scoorden, nu zien we dat groep 6 en 7 helaas weer naar beneden zijn 
gezakt onder het landelijk gemiddelde. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de 
focus, zeker bij deze twee groepen, het tweede half jaar op rekenen is gelegd. Komend 
schooljaar zullen we er voor zorgen dat beide vakgebieden onder de aandacht blijven.  
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Taal voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters 
 

 

vak M12-13 E12-13 M13-14 E13-14 M14-15 E14-15 

Taal voor kleuters 
     1 

 
70,2 

 
56,4 

 
64,2 

2 66,4 
 

73,1 
 

68,1 
 Reken wiskunde voor kleuters 

    1 
 

77,4 
 

70,3 
 

77,3 

2 90,6 
 

91,9 
 

87,2 
  

Zowel op taal als het op rekenen hebben de leerlingen van groep 1 ruim voldoende 
gepresteerd.  
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Centrale Eindtoets Basisonderwijs 
 

Dit schooljaar hebben we voor het eerst deelgenomen aan de Centrale Eindtoets 
Basisonderwijs. Binnen stichting PrimAH is er voor gekozen gebruik te blijven maken 
van de eindtoets van Cito. De eindtoets bestaat nu nog uit drie onderdelen, taal, 
rekenen en wereldoriëntatie. Deze laatste is facultatief en wij hebben dit onderdeel 
niet meegedaan. Dit is enkele jaren geleden besloten omdat er te weinig werd gedaan 
met de resultaten van dit onderdeel. 
Onze score lag 2 punten boven het landelijk gemiddelde;  
 
Schoolscore:    536,3 
Landelijk gemiddelde: 534,8 
 
 De leerlingen hebben alle rekenonderdelen goed gemaakt. Bij taal liggen de 
onderdelen samenvatten en woordenschat lager dan de andere onderdelen. 
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11.2 Waar staan we nu en wat willen we bereiken? 

Hieronder een overzicht waar we staan met betrekking tot onze doelstellingen. Hieruit 
volgt waar we de komende periode aan gaan werken: alle doelstellingen die nog niet 
op groen staan. 

Factor PI Doel S 

We leveren 
kwalitatief goed 
onderwijs en hebben 
de focus op de totale 
ontwikkeling van 

kinderen 

Groei in de totale 
ontwikkeling 

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

7 

Opmerking Wij bieden, voor zover dat in onze mogelijkheden ligt, passend onderwijs aan alle 
leerlingen bij ons op school. Daarbij kijken wij voortdurend naar de mogelijkheden 
van onze leerlingen en daar sluiten wij op aan met ons onderwijs aanbod. De 
onderwijsbehoeften van onze kinderen zijn daarbij telkens het belangrijkste 
uitgangspunt. Daarbij focussen wij vooral op waar de kinderen goed in zijn. Daar 
proberen wij op aan te sluiten. Ontwikkeling en groei is daarbij van groot belang. 
Kinderen die op bepaalde vakgebieden t.o.v. landelijke gemiddelden misschien 
lagere scores laten zien, kunnen t.o.v. de eigen ontwikkeling juist heel mooi 
groeien. Juist ook deze kinderen proberen wij dit in te laten zien. Iedereen is 
ergens goed in en iedereen leert elke dag wat bij. Hoe klein de stapjes soms ook 

lijken te zijn. 

We leveren 
kwalitatief goed 
onderwijs en hebben 
de focus op de totale 
ontwikkeling van 
kinderen 

Voldoende 
eindopbrengsten 

Onze school scoort jaarlijks voldoende op de 
Cito Eindtoets. 

10 

We leveren 
kwalitatief goed 
onderwijs en hebben 
de focus op de totale 
ontwikkeling van 
kinderen 

Voldoende 
tussenopbrengsten 

Op onze school zijn jaarlijks ten minste 3 
van de 5 tussenopbrengsten, die door de 
inspectie beoordeeld worden, voldoende. 

10 

We leveren 
kwalitatief goed 
onderwijs en hebben 
de focus op de totale 
ontwikkeling van 
kinderen 

Audits Interne en externe audits hebben de 
kwaliteit op onze school geborgd en indien 
nodig verbeterd. 

0 

Opmerking Op bovenschools niveau wordt een richtlijn opgesteld voor het inzetten van interne 
en externe audits ter verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. 
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11.3 Hoe gaan we onze doelstellingen bereiken? 

Onderstaande doelstellingen zijn de doelstellingen die nog niet op groen staan en 
daarom opgenomen zullen worden in de actieplannen die we, na het samenstellen van 
dit schoolplan, gaan opstellen. In het overzicht zijn de doelstellingen gekoppeld aan 
thema's, die in het hoofdstuk 'Planning' zijn uitgewerkt. 

 

De focus leggen op de leergroei is een van de elementen die in de komende schoolplan 
periode vanuit het toezichtkader van de inspectie meer aandacht zal krijgen. Binnen 
het DIBO en IB-netwerken zullen wij verkennen hoe wij dit als school goed kunnen 
verantwoorden.  

Binnen de stichting PrimAH wordt een werkgroep opgesteld die vorm en inhoud gaat 
geven aan de uitvoering van de Interne audits. PrimAH personeel uit verschillende 
geledingen zijn uitgenodigd om zitting te nemen in de werkgroep. (Directies, IB’ers, 
leerkrachten, PET etc. ) 

  

Doel Thema 

Op onze school ligt de focus op leergroei van de kinderen in hun totale ontwikkeling. 
De focus op de 
totale ontwikkeling 
van kinderen 

Interne en externe audits hebben de kwaliteit op onze school geborgd en indien nodig 
verbeterd. 

Versterken van de 

leer-kracht in de 
klas 
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12. Planning 

De verschillende doelstellingen vanuit het schoolplan zijn gekoppeld aan verschillende 
thema’s. Deze thema’s vormen samen de BIG FIVE van het bovenschoolse Strategisch 
beleidsplan en de 4 grote projecten voor de komende schoolplanperiode.  
De thema’s zijn voor de schoolplanperiode weggezet in de tijd.  

12.1 Thema's 

Thema Van Tot 

  Onderwijs dat PrimAH past 
31-07-2016 01-08-2017 

Doelen 

- Op onze OZOP is begrijpelijk te lezen wat onze school wel en niet kan bieden en waar ons 
team zich in wil ontwikkelen. 

- Wij leggen kort en bondig vast welke specifieke leerlingenbegeleiding wij onze leerlingen 
bieden en wat de effecten zijn van onze acties. 

- Om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoefte van onze 
leerlingen, zijn wij regelmatig met onze leerlingen in gesprek over hun ontwikkeling.  

Thema Van Tot 

  De leerkracht in Balans 

31-07-2015 01-08-2017 

Doelen 

- Het ziekteverzuim op onze school is lager dan 5%. 
- Op onze school wordt er balans tussen werkdruk en werkplezier ervaren. 

Thema Van Tot 

  De school in haar omgeving 

01-07-2017 31-08-2018 

Doelen 

- Ouders hebben toegang tot afgeschermde info over de school via een digitaal portal. 
- Ons team werkt volgens de vastgestelde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
- Onze leerlingen voelen zich veilig in de school en in de directe omgeving van school. 

Thema Van Tot 

  Klasse! Management 

31-07-2015 01-08-2019 

Doelen 

- Op onze school is sprake van Klasse!management. 
- Ons team functioneert als een professionele leergemeenschap. 
- De meerjaarlijkse uitgaven (voor OLP-B) blijven binnen onze meerjarenbegroting. 
- De energielasten op onze school zijn gedaald. 
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Thema Van Tot 

  Omarmen en vasthouden 

01-07-2015 01-08-2019 

Doelen 

- Op onze school ligt het rapportcijfer uit de oudertevredenheidspeiling boven het landelijke 
gemiddelde. 

- Als school hebben we een goede balans gevonden in het aanbod aan creatieve vakken. 
- Ouders zijn tevreden over de schooltijden. Er wordt middels onderzoek inzichtelijk gemaakt of 

er behoefte is aan verandering in schooltijden. 
 

Thema Van Tot 

  Samenwerking als richtlijn voor een PrimAH toekomst 

31-07-2015 01-08-2019 

Doelen: 

 

- Onze school werkt samen met een andere school volgens de richtlijn samenwerking.  
 

 

Thema Van Tot 

   Een mét elkaar in gesprek cultuur 

01-07-2018 01-08-2019 

Doelen 

- Ik kan de PrimAH begroting uitleggen aan mijn team.Ouders zijn tevreden over de 
informatievoorziening over hun kind. 

 

Thema Van Tot 

   Versterken van de leer-kracht in de klas 

31-07-2015 01-08-2019 

Doelen 

- Op onze school worden jonge leerkrachten ondersteund volgens de afspraken in de notitie 
'Startende Leerkrachten'. 

- Op onze school zijn (naar verhouding van onze schoolgrootte) voldoende taken, passend bij de 
functie van LB leerkracht. 

- Ons team wisselt ervaring en kennis uit op PrimAHnet. 

- Onze school werkt opbrengstgericht volgens de PrimAH richtlijnen. 
- Interne en externe audits hebben de kwaliteit op onze school geborgd en indien nodig 

verbeterd. 
- Onze school heeft een goede doorgaande lijn ontwikkeld voor Engels in het Basisonderwijs, 

voor de groepen 1 t/m 8 

 

 

Thema Van Tot 

  De focus op de totale ontwikkeling van kinderen 

31-07-2015 31-08-2017 
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Thema Van Tot 
Doelen 

- Op onze school is een adequaat beleid ter voorkoming van pesten en we reageren effectief op 
pestproblematiek. 

- Op onze school heerst een positief, veilig en open pedagogisch klimaat 
- Op onze school ligt de focus op leergroei van de kinderen in hun totale ontwikkeling. 

 

Thema Van Tot 

  Missie 

31-07-2015 31-08-2017 

Doelen 

- Onze visie op onderwijs is zichtbaar voor de betrokkenen in de school. 

 

12.2 Planning in de tijd 

Hieronder treft u een globale planning aan van de verschillende thema’s. De thema’s zullen 
specifieker weggezet worden in de schooljaarplannen en actieplannen. 

Thema's 2015 2016 2017 2018 2019 

Onderwijs dat PrimAH past 
                    

De leerkracht in Balans 
                    

De school in haar omgeving 
                    

Klasse!Management 
                    

Omarmen en vasthouden 
                    

Samenwerking als richtlijn voor 
een PrimAH toekomst                     

Een mét elkaar in gesprek cultuur 
                    

Versterken van de leer-kracht in 
de klas                     

De focus op de totale 
ontwikkeling van kinderen                     

Missie 
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13. Bijlage(n) 

- Planning Thema’s en doelstellingen Strategisch Beleidsplan Stichting 
PrimAH-  

- Standaardset: doelstellingen Schoolplanperiode 2015-2019 

- overzicht: De BIG FIVE en de 4 grote projecten 


