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1 Inleiding

1.1 Voorwoord

Ons schoolplan 2019-2023 heeft als titel gekregen: 'de school van nu, onderweg naar de wereld van morgen .
Hierin worden de plannen en doelstellingen voor de komende planperiode uiteen gezet. Dit schoolplan is tot stand
gekomen na een intensieve dialoog tussen team en Medezeggenschapsraad. In dit plan geeft de school de plannen
en doelstellingen voor de komende vier jaar weer. Een aantal strategische keuzes die zijn gemaakt op
organisatieniveau worden doorvertaald naar schoolniveau. Het schoolplan zal worden omgezet naar jaarplannen die
jaarlijks worden geëvalueerd.

1.2 Doelen en functie

Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde
doelen. Wij spreken in dit geval van ambities (fase ‘to plan').Het schoolplan functioneert als een
verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouder(s)/verzorger(s) en
als een planningsdocument (wat willen we wanneer gerealiseerd hebben) voor de planperiode 2019-2023. Op basis
van ons Plan van Aanpak willen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. In een jaarverslag zullen we steeds
terugblikken of de gestelde doelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen,
uitvoeren en evalueren.

1.3 Procedures

Het schoolplan is opgesteld door de directie van de school, besproken met het team en ter goedkeuring voorgelegd
aan de medezeggenschapsraad. Aan het einde van ieder schooljaar stellen wij het jaarplan voor het komend jaar
samen. Ieder jaar kijken we met het team ook terug: hebben we onze doelen in voldoende mate gerealiseerd?
Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de beleidsterreinen, zoals beschreven in dit schoolplan.
Met behulp van de jaarlijkse Quick Scan stellen we per jaar vast wat er nog gerealiseerd moet worden en/of niet goed
gaat en bepalen we onze verbeterdoelen, in relatie met ons schoolplan en de voorgenomen implementatietraject.

1.4 Verwijzingen

Ons schoolplan is een rompplan. Daarom verwijzen we naar de volgende beleidsstukken:

1. De schoolgids
2. Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband
3. Het schoolondersteuningsprofiel 
4. Het schooljaarplan
5. Het schooljaarverslag 
6. De jaarplanning 

OBS De Steven

Schoolplan 2019-2023 5



2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Elan Onderwijsgroep

Directeur Bestuurder:  Mark Vrolijk

Adres + nummer:  Pyter Jurjensstrjitte 8

Postcode + plaats:  9051 BS Stiens

Telefoonnummer:  058-2539580

E-mail adres:  info@elanowg.nl

Website adres:  www.elanonderwijsgroep.nl

Gegevens van de school  

Naam school:  obs De Steven

Directie:  Y. Koopmans en D. Wiersma

Adres + nummer.:  Noorderbolwerk 1

Postcode + plaats:  8801 KK Franeker

Telefoonnummer:  0517-391140

E-mail adres:  desteven@elanowg.nl

Website adres:  www.obsdesteven.nl

Onze stichting heeft als slogan: Passie voor elk Talent. We bouwen aan de toekomst (van onze maatschappij) door
onze leerlingen toekomstgericht onderwijs te geven en door ze te vormen tot personen die zich staande kunnen
houden in de samenleving van morgen.
Het eigenaarschap ligt binnen Elan Onderwijsgroep zo laag mogelijk in de organisatie. Aan scholen en haar
medewerkers wordt maximaal ruimte gegeven voor ontwikkeling. Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar net zo
belangrijk vinden we het dat de kinderen gezond zijn, goed in hun vel zitten en in hun kracht staan. Dat we ze een
veilige omgeving bieden gedurende de tijd dat ze op school zijn. We kijken dus niet alleen naar de ‘harde’
kwaliteitsopbrengsten om tot gewenste kwalificaties te komen.

Merkwaarden van Elan Onderwijsgroep 
Dit komt tot uiting in de merkwaarden van Elan Onderwijsgroep: kwalitatief zeer goed onderwijs enerzijds, en een
benadering met bezieling, enthousiasme en aandacht voor elk kind anderzijds. In alles wat we doen en met oog voor
iedere context komen die merkwaarden terug.
Elan Onderwijsgroep staat voor : Passie voor elk Talent.

Ieder kind is uniek en elk talent telt. Daarom gaan we binnen onze scholen uit van de kansen en mogelijkheden van
elke individuele leerling. Het is onze passie de kinderen voortdurend te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Ieder
vanuit zijn of haar eigen talent. In elke vorm en op ieder niveau, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun
plekje kunnen vinden in de maatschappij.  
De merkwaarden (hard versus zacht) vertalen zich in de volgende complementaire paren:

hoofd <> hart    
Het bieden van steengoed onderwijs staat bij ons voorop, maar ook de manier waarop we dat doen: vanuit ons hart.
Met passie, enthousiasme en met aandacht en zorg voor elk individueel kind.  

prestatie <> plezier  
Goede leerresultaten zijn belangrijk. We dagen onze leerlingen uit om hun mogelijkheden en talenten maximaal te
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ontwikkelen. Maar minstens zo belangrijk vinden wij het dat de kinderen goed in hun vel zitten, plezier hebben en zich
veilig voelen op school.   

ik <> wij
Wij leren de kinderen oog te hebben voor elkaar, naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Samen
leren en leven. Dat staat bij ons centraal.  

binnen <> buiten   
De rol van onze scholen gaat verder dan het geven van onderwijs alleen. We doen er alles aan om voor de omgeving
van zoveel mogelijk betekenis te zijn. Bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan maatschappelijke en sociale
vraagstukken.

2.2 Kenmerken van het personeel

De directie van de school bestaat uit twee leden. Het team bestaat uit:

1 full time groepsleerkracht
6 deeltijd groepsleerkrachten
1 intern begeleider (tevens lid directie)  
2 directieleden 
1 onderwijsassistent
1 administratief medewerker

Van de  medewerkers zijn er 8 vrouw en 2 man. De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand
van zaken per 1-9-2019).

Per 1-9-2019 MT OP OOP

Ouder dan 60 jaar 1  

Tussen 50 en 60 jaar 3 1

Tussen 40 en 50 jaar 3 1

Tussen 30 en 40 jaar 1 1

Tussen 20 en 30 jaar

Jonger dan 20 jaar    

Totaal 2 7 2

2.3 Kenmerken van de leerlingen

Onze school wordt bezocht door 110 leerlingen (start schooljaar 2019-2020). 

De instroom van nieuwe leerlingen is bijzonder groot, waardoor de populatiekenmerken met regelmaat verschuift. De
instroom in sommige groepen bedraagt 50%. 

De kenmerken van de leerlingen en de consequenties daarvan voor onze organisatie en ons onderwijs beschrijven wij
normaal jaarlijks in het document schoolpopulatie (1 oktober), wat ook deel uit maakt van het schooljaarverslag. In dit
document staan de kenmerken per groep beschreven en de consequenties voor de groep(en) en de school. 

Gezien de hoge instroom wordt dit document sinds schooljaar 2018-2019 ieder kwartaal bijgewerkt. De versie die
toegevoegd is, kan daarom als 'voorbeelddocument' worden beschouwd. De meest actuele versie is aanwezig op
school. 

De grote toestroom van leerlingen in alle groepen van onze school hebben tot gevolg dat wij de volgende
aandachtspunten hebben:

Extra aandacht besteden aan sociaal emotionele ontwikkeling, waarbij groepsvorming en veiligheid van groot
belang zijn.
Contacten met andere scholen onderhouden, warme overdracht van alle leerlingen om goed aan te kunnen
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sluiten bij het niveau en de onderwijsbehoeften van de nieuwe leerlingen

2.4 Kenmerken van de ouder(s)/verzorger(s)

Onze school staat in het centrum van Franeker. Het gros van de leerlingen komen vanuit de wijken om de school
heen. 

Het afgelopen schooljaar zijn er leerlingen vanuit Sexbierum, Winsum, Harlingen en Tzum aangemeld. We zien een
stijging in leerlingenaantal vanuit de andere dorpen. Ook komen de leerlingen inmiddels vanuit bijna alle wijken in
Franeker. Het voedingsgebied wordt steeds groter, ouder(s)/verzorg kiezen zeer bewust voor onze school. 

We zien een verschuiving binnen de ouderpopulatie. Waar eerst 80% van de ouders MBO of lager opgeleid was, zien
we bij de nieuwe aanmeldingen een grote toename van hoogopgeleide ouders. 

2.5 Sterkte-zwakteanalyse

IIn het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee
nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.

STERKE KANTEN SCHOOL ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Financieel solide PR wordt nog niet voldoende ingezet om onze school op
de kaart te zetten.

Innovatieve gerichtheid, constante toekomstgerichte
ontwikkeling zonder daarbij te experimenteren. 

Profilering staat nog niet scherp genoeg.

KANSEN SCHOOL BEDREIGINGEN SCHOOL

Specifieke profilering: Gepersonaliseerd onderwijs. Zeer sterke instroom van leerlingen vanuit andere
steden/scholen. Beginsituatie zeer divers.

Ondanks landelijke daling leerlingenaantallen groeit onze
school gestaag door specifieke identiteit.

Stamgroepen die zo groot worden door instroom, dat er
18-19 tijdelijk een leerlingenstop ingevoerd moest
worden omdat er geen extra personeel te vinden is die
ingezet kan worden door ons specifieke
onderwijssysteem.

2.6 Landelijke ontwikkelingen

We moeten en willen daar waar relevant inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, omdat we een organisatie
willen zijn die midden in de samenleving staat. Voor ons zijn de volgende trends en ontwikkelingen van belang en
worden daarom in willekeurige volgorde benoemd:  

Sterk toenemende aandacht voor veiligheid;  
Het bestuur moet zicht hebben op de (extra) kwaliteit van de scholen;  
De bestuursgesprekken met de Inspectie van het Onderwijs;
Terugloop van het leerlingenaantal; 
Aandacht voor de zogenaamde 21st century skills (bijv. mediawijsheid, programmeren);  
Leegstand gebouwen & ondernemerschap;  
Steeds grotere vraag naar buitenschoolse kinderopvang;  
Digitalisering van de samenleving;  
Aandacht voor duurzaamheid;  
Wetgeving m.b.t. privacy (AVG);  
Individualisering van de maatschappij zorgt voor nieuwe sociale contexten en netwerken;    
Ouder(s)/verzorger(s) zijn, alhoewel hoofdverantwoordelijk voor de opvoeding, niet langer de enige
opvoeders. Van scholen en instanties wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen in een omgeving
waar verdichting van maatschappelijke problematiek speelt;     
Informatie komt in een steeds hoger tempo op diverse manieren beschikbaar;     
Wereldproblematiek zorgt voor veranderende culturele, religieuze en etnische diversiteit;     

OBS De Steven

Schoolplan 2019-2023 8



We zien dat bij problemen die thuis spelen steeds vaker de school een rol krijgt.      

In de omgeving waar de kinderen opgroeien komt in deze tijd veel op hen af. Het is onze taak om ze hierop zo goed
mogelijk voor te bereiden. De toepassing van sociale media vormt een belangrijke basis voor de mogelijkheden die
we hebben. Aan de andere kant zien we ook dat dit veel vergt van de leerkrachten in het onderwijs. Problemen die in
de wereld spelen, komen zo de school in, waarbij de kinderen goed weten wat er speelt. Dit betekent dat de
maatschappij waarin we leven, dichtbij of verder weg, een belangrijke basis vormt voor de ontwikkeling van de
leerlingen op onze scholen.   
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3 Grote ontwikkeldoelen

3.1 Grote ontwikkeldoelen

Het bestuur van ELAN Onderwijsgroep heeft voor de periode 2019-2023 een aantal grote ontwikkeldoelen
vastgesteld op organisatieniveau. Deze ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de
jaren 2019-2023.

3.2 Grote ontwikkeldoelen op organisatieniveau: de school heeft betekenis voor de omgeving
waarin zij staat

Voor de komende vier jaar heeft het bestuur van Elan Onderwijsgroep eveneens een aantal grote ontwikkeldoelen
(streefbeelden) vastgesteld. Ook deze ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de
jaren 2019-2023.

De school heeft betekenis voor de omgeving waarin zij staat
Elke school binnen Elan Onderwijsgroep heeft zijn eigen profiel en heeft zijn eigen uitdagingen. Dit komt door een
diversiteit aan ouder(s)/verzorger(s) in onze achterban en doordat de scholen in verschillende kernen of dorpen
staan. Wij vinden het belangrijk dat elke school zich bewust is van de omgeving waarin zij staat en dat zij verbinding
aangaat met die omgeving. De manier waarop dit gebeurt is verschillend en is op geen enkele school gelijk. De
school maakt onderdeel uit van een groter geheel en we vinden het belangrijk dit ook aan onze kinderen mee te
geven.  

Hierbij denken wij in het bijzonder aan:
1. De scholen werken gericht samen met ketenpartners als de gebiedsteams of dorpenteams, dorpsbelang,
buurtsportcoaches en kinderopvang om een zo breed en goed mogelijk onderwijsaanbod te realiseren waarin naast
gerichte zorg die geboden wordt aan kinderen en ouder(s)/verzorger(s) veel aandacht is voor culturele en naschoolse
activiteiten. Daar waar mogelijk worden activiteiten centraal gecoördineerd en aangeboden via de scholen als
naschoolse activiteit.
  2. Ouder(s)/verzorger(s) zijn voor ons een onmisbare schakel tussen school en thuis. Ouderbetrokkenheid wordt om
die reden gestimuleerd, zodat zij één geheel vormen met de school in de gemeenschap waarin de scholen staan.  
  3. Ondernemerschap door de school wordt gestimuleerd doordat expertise uit de omgeving van de school ook wordt
ingezet om invulling te geven aan de maatschappelijke opdracht die de school heeft.   

3.3 Grote ontwikkeldoelen op organisatieniveau: Onderwijskwaliteit

De scholen zijn gericht op het geven van kwalitatief en hoogwaardig onderwijs. Voor ons betekent dit dat er niet alleen
aandacht is voor de toetsen die worden afgenomen, maar ook dat een kind zich veilig en op zijn of haar gemak voelt
op de school waar het kind les ontvangt.   

De normen die door de inspectie worden gesteld zijn voor ons niet voldoende. We willen graag dat de scholen streven
naar hogere opbrengsten om daarmee het maximale uit de kinderen te halen. Niet om streberig te zijn, maar wel om
kinderen maximaal tot ontwikkeling te brengen. De scholen geven elk met hun eigen onderwijskundig concept,
invulling aan deze opdracht.

Kinderen komen tot ontwikkeling wanneer zij zich veilig voelen. Dit thema staat dan ook hoog op de agenda van Elan
Onderwijsgroep en haar scholen. Jaarlijks wordt de veiligheid van de kinderen gemeten in een vragenlijst die wordt
afgenomen. Ook zijn de kinderen bekend met de veiligheidspersoon binnen de school en worden alle medewerkers
geschoold om de functie van veiligheidscoördinator te kunnen vervullen.

Dit doen we door de volgende punten op te pakken:
1. Alle scholen binnen Elan Onderwijsgroep bieden aan de basis minimaal die kwaliteit die door de Inspectie als

voldoende wordt beoordeeld. De volgende indicatoren krijgen hierbij de eerste prioriteit: Didactisch Handelen,
Zicht op Ontwikkeling, Verantwoording & Dialoog. 

2. We maken een keuze voor een digitaal platform om zowel de onderwijskwaliteit als de financiën inzichtelijk te
maken in één systeem. Hierbij vinden we het belangrijk dat de gegevens actueel en inzichtelijk zijn voor
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medewerkers van het bestuursbureau en leidinggevenden in de organisatie.   
3. Met elkaar voeren we een gerichte dialoog over wat wij onder onderwijskwaliteit verstaan. Deze gesprekken

vinden binnen alle geledingen en lagen van de organisatie plaats: binnen de Raad van Toezicht, de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, het directieberaad en in de scholen.   

4. We vinden het vanzelfsprekend dat we leren van en met elkaar. Hiervoor maken we gebruik van verschillende
instrumenten. Tweejaarlijks worden er tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder leerlingen, personeel en
ouder(s)/verzorger(s). Ook neemt elke school om de twee jaar een audit af die gebruikt wordt om de school
verder te ontwikkelen op die punten die nodig zijn.   

5. Resultaten die scholen halen worden besproken in het directieberaad. We willen leren van en met elkaar en daar
waar noodzakelijk elkaar ondersteunen om tot betere resultaten te komen.   

6. De thema’s een veilige school en burgerschap worden in deze planperiode centraal opgepakt voor alle scholen.
Elke school heeft een geschoolde (sociale) veiligheidscoördinator die participeert in een lerend netwerk. De
scholen geven betekenis aan het thema burgerschap in de omgeving waarin zij staan.  

7. Elke school meet de kwaliteit van het onderwijs door de inzet van het instrument Werken met Kwaliteitskaarten in
het Primair Onderwijs (WMKPO). In de cyclus van vier jaar worden alle kaarten op elke school afgenomen.

8. ICT neemt in onze organisatie een onmisbare plek in. Door de inzet van een digitale lesmethode (bijvoorbeeld
SNAPPET) op de scholen, tablets voor de leerlingen, up-to-date hard- en software wordt de onderwijskwaliteit
verhoogd. Op organisatieniveau worden investeringen gedaan om op deze manier scholen te faciliteren om de
kwaliteit van het onderwijs in elke groep te verhogen.   

Onderwijskwaliteit kan niet zonder gekwalificeerd personeel. Wat dit voor ons betekent wordt hieronder beschreven.  

3.4 Grote ontwikkeldoelen op organisatieniveau: Personeel

Wij vinden de kwaliteit van onze medewerkers van doorslaggevend belang in relatie tot de kwaliteit van een school.
We beschouwen de schoolleiders (directeuren) als de leraren van hun team: ze geven leiding aan de
schoolontwikkeling, maar ook aan het leren van de leraren. Vanzelfsprekend zorgen de directeuren (geregistreerde
schoolleiders) in de eerste plaats voor hun eigen professionele ontwikkeling. Daarnaast ontwikkelen zij op hun school
een professionele cultuur die borgt dat de leraren met en van elkaar leren.
Een kernwoord daarbij is eigenaarschap: ze maken de leraren zo veel mogelijk medeverantwoordelijk voor de
schoolontwikkeling en de eigen professionele ontwikkeling. Voor wat betreft het laatste aspect: de schoolleiders
zorgen ervoor, dat ze de leraren uitdagen en stimuleren om zich passend te ontwikkelen. Passend betekent: passend
bij de fase van ontwikkeling van de leraar. Daarbij maken ze onderscheid tussen startbekwame, basisbekwame en
vakbekwame leraren. Voor (de resultaten van) de leerlingen is het van belang, dat de leraren up to date zijn, dat ze
beschikken over actuele kennis en vaardigheden om het leren van de leerlingen te optimaliseren. We verwachten van
de (geregistreerde) leraren, dat ze werk maken van hun eigen professionele ontwikkeling (POP) en dat ze deze
ontwikkeling bespreken in de diverse gesprekken met de schoolleiding. We willen een cultuur creëren waarin
talentontwikkeling van excellente medewerkers gewaardeerd, gestimuleerd en benut wordt.    
Naast de schoolleiding en de leraren onderscheiden we “overig personeel”. Voor vrijwel iedere functie (of taak)
beschikt onze stichting over een taak- of functiebeschrijving. Ook aan deze categorie personeel worden hoge
kwaliteitseisen gesteld. Immers: gezamenlijk werken we aan het ontwikkelen van leerlingen.  

Onze doelen voor de komende jaren:
1. Op organisatieniveau is gekozen om de gesprekkencyclus in te richten aan de hand van het instrument Coo7. Dit

instrument biedt de mogelijkheid aan elke medewerker om zijn of haar bekwaamheid in bij te houden. Ook wordt
de gesprekkencyclus opgezet aan de hand van een klok waarbij zowel de leidinggevende als de medewerker
acties uitvoert, zoals lesobservaties, het voeren van waarderingsgesprekken en het bijhouden van een
Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) door de medewerker. 

2. Van elke medewerker wordt verwacht dat hij of zij zich ontwikkelt. Hiervoor worden scholingsmogelijkheden
geboden op zowel team als individueel niveau. Ook wordt het leren van en met elkaar gestimuleerd door
participatie in netwerken of door de inzet van collegiale consultaties. Ook wordt de mogelijkheid van studiereizen
geboden om daarmee te werken aan de eigen ontwikkelingen ten behoeve van de organisatie.   

3. Scholing vinden wij belangrijk. In het bijzonder wordt scholing en ondersteuning aangeboden op de onderdelen
Vensters PO, vergroten van vaardigheden op het analyseren van gegevens, (samen)werken in een digitale
omgeving (bijvoorbeeld SharePoint, SNAPPET, Prowise) en hoe invulling gegeven kan worden aan de leerlijn
Wetenschap en Techniek.  
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4. Voor alle medewerkers is gerichte ondersteuning mogelijk als dit noodzakelijk is. In het bijzonder krijgen nieuwe
medewerkers begeleiding vanuit de school of vanuit de organisatie om zo goed mogelijk te starten. Startende
leerkrachten krijgen gedurende 3 jaar, of zoveel als noodzakelijk is, begeleiding van een (interne) coach om zich
te ontwikkelen van een start naar basis bekwame leerkracht.   

5. Op zowel organisatie- als schoolniveau wordt gesproken over de professionele ruimte van de leerkracht
(Professioneel Statuut), werkdruk die wordt ervaren en (preventie) ziekteverzuim.   

6. Het onderwijs ontwikkelt zich in een snel tempo. Dit betekent dat de behoefte kan ontstaan aan nieuwe functies
zoals een kindercoach, onderwijs ondersteunend personeel (OOP) die niet altijd op alle scholen standaard in de
formatie zijn opgenomen. Deze planperiode zal het functiebouwwerk opnieuw worden ingericht en zal worden
gekeken welke aanvullende functies noodzakelijk zijn om het onderwijs te verbeteren.  

3.5 Grote ontwikkeldoelen op organisatieniveau: Passend Onderwijs

Elke school biedt een passend onderwijsaanbod aan de kinderen die zijn aangemeld op de school. We merken
steeds vaker dat problemen die zich in de thuissituatie kunnen voordoen, ook de school in komen. De complexiteit
van de zorgvraag is de laatste jaren in een versneld tempo toegenomen, waardoor de preventieve zorg in de scholen
van groot belang is. Natuurlijk willen we graag zo goed mogelijk passend onderwijs verzorgen op de scholen. Dit zou
inhouden dat we alle kinderen van onderwijs kunnen voorzien op een school. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden heeft elke school een School Ondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld waarin zij de grenzen van de
zorg van de school aangeven. Dit SOP vormt een belangrijke basis om te kijken of het onderwijs dat wordt gegeven
passend is voor ieder kind. Wanneer het nodig is wordt extra expertise ingezet om tegemoet te komen aan de
zorgvraag van de leerling(en).   

Om dit te bereiken gaan we aan de slag met de volgende punten.  
1. Er wordt een onderzoek gestart naar de besteding van de middelen rondom Passend Onderwijs. Dit onderzoek
richt zich op de vraag hoe de middelen van Passend Onderwijs zó kunnen worden ingezet dat deze maximaal ten
goede komen aan onze leerlingen. De uitkomsten zullen mede bepalend zijn op de keuzes die worden gemaakt.
2. Gerichte aandacht zal er zijn voor de eerste zorgbehoefte van de leerlingen. Passend Onderwijs betekent dat
gekeken wordt naar de leerling in zowel de school- als thuisomgeving. Hierbij is vroegtijdige signalering van een
eventuele zorgbehoefte cruciaal. Scholen worden hierbij ondersteund door expertise die in de organisatie aanwezig
is, zoals extra handen in de klas, de mogelijkheid voor observaties in de klas door een leer- of gedragsspecialist, door
onderzoek door specialisten, door de inzet van (kinder)coaches, orthopedagogen en school maatschappelijk werkers.
Gekeken zal worden of deze specialismen van buiten de organisatie moeten worden ingehuurd, of dat het wenselijk is
deze functies in eigen dienst te hebben.
3. Alle scholen binnen Elan Onderwijsgroep hebben een up-to-date School Ondersteuningsprofiel (SOP) waarin de
grenzen van de zorg staan verwoord die zij aan hun leerlingen kunnen geven.
4. Thema’s rondom Passend Onderwijs worden breed besproken binnen alle geledingen van de organisatie, om
daarmee in te kunnen spelen op (nieuwe) ontwikkelingen en daarop gerichte (beleids)keuzes te kunnen afstemmen.
5. Nadrukkelijk wordt de samenwerking gezocht met de gebiedsteams of dorpenteams vanuit de gemeenten om
ondersteuning richting de kinderen te kunnen geven in voorkomende situaties. Elke school kent hierbij de route die
kan worden gelopen als (extra) ondersteuning noodzakelijk is.
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4 Onderwijskundig beleid

4.1 De missie van de school
Missie-kern

Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hebben in schooljaar 2017-2018 de
eerste stappen van werken met het leerstofjaarklassensysteem naar werken volgens Gepersonaliseerd Onderwijs
gemaakt. 

Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouder(s)/verzorger(s)
(tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet
kunnen bieden). Obs De Steven is een school die zich ten doel stelt de talenten en interesses van elke individuele
leerling op een innovatieve manier te ontwikkelen en de leerlingen te ondersteunen en stimuleren daar waar extra
aandacht nodig is. Wij willen de leerlingen in staat stellen goed te functioneren in de wereld van morgen en maken
daarbij gebruik van de modernste methodieken en leermiddelen, die volledig aansluiten bij de wereld, de
ontwikkelingen en de kinderen van nu.

Slogan en kernwaarden

Onze slogan is: De school van nu voor de toekomst van morgen.

Onze kernwaarden zijn:

Op onze school hebben we oog voor het individuele kind
Op onze school hebben we oog voor de ouder(s)/verzorgers
Op onze school hebben we oog voorde ontwikkeling van talenten
Op onze school heerst een professionele cultuur

Missiebeleid

Beleid om de missie levend te houden:

Missie, slogan en kernwaarden komen 1 x per jaar aan bod in een personeelsvergadering

4.2 De visie van de school
Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten
van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding,
wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn:
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de
didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
onderwijs op maat geven: differentiëren
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Visie op leren

Onder gepersonaliseerd onderwijs verstaan wij:

Het leerproces waarbij de leerling op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo werkt aan zijn leerdoelen en hiermee
invloed hebben op zijn eigen ontwikkeling. 

Een GO-school stemt didactiek, pedagogiek, curriculum en de leeromgeving, voor leerlingen en door leerlingen af, om
zo tegemoet te komen aan hun verschillende leerbehoeftes, ambities en talenten.

Binnen gepersonaliseerd onderwijs heeft de leerling regie op zijn leerproces. De school stelt de leerling in staat
keuzes te maken die passen bij zijn ontwikkeling en is hierdoor verantwoordelijk. De ouder van de leerling is
betrokken en heeft invloed op het leerproces.

Met gepersonaliseerd onderwijs komt een leerkracht tegemoet aan de drie psychologische basisbehoeften
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competentie, relatie en autonomie. Het tegemoet komen aan deze behoefte zorgt er voor dat de intrinsieke motivatie,
die van nature aanwezig is, in stand gehouden wordt. Eigenaar zijn van je leerproces werkt motiverend en de
onderliggende aanname van gepersonaliseerd onderwijs is; hoe hoger de motivatie, hoe meer een kind wil investeren
in het leren, hoe hoger de leeropbrengsten. Onder begeleiding stuurt de leerling zijn leerproces, wat van invloed is op
de autonomie. Door te werken op eigen niveau voelt de leerling zich competent.

De leerling leert communiceren, leert leren en leert zijn geluk te organiseren. Daarnaast worden vaardigheden als
zelfsturend leren steeds belangrijker

De volgende vaardigheden helpen hierbij; communiceren, sociale en culturele vaardigheden, probleem
oplosvaardigheden, creativiteit, samenwerken, kritisch denken, mediawijsheid, computational thinking en
zelfregulering. Leerlingen moeten worden voorbereid op een leven lang leren.

Visie op identiteit 

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het
onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen,
besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden
aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.

Visie op 21st century skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen
functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan
ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat
om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale
middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren
een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht
besteden aan de 21st century skills:

Samenwerking en communicatie
Kennisconstructie
ICT gebruik
Probleemoplossend denken en creativiteit
Planmatig werken

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills en het Gepersonaliseerd Leren heeft grote gevolgen voor de
deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie
(inclusief didactiek en klassenmanagement). De rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de
ouder(s)/verzorger(s) verandert.

Aandachtspunt Prioriteit

We geven het gepersonaliseerd onderwijs volledig volgens missie en visie vorm hoog

4.3 Levensbeschouwelijke identiteit

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het
onderwijs. Wel besteden we structureel en expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. We zien een sterke
relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de
omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk
dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.
In relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school beperkt aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd
kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing. Onze ambities zijn:

1. Wij besteden aandacht aan levensbeschouwing bij andere vakken (integraal)
2. Wij besteden expliciet aandacht aan geestelijke stromingen
3. Wij besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan

met jezelf, de ander en de omgeving).
4. Wij besteden gericht aandacht aan actief burgerschap en sociale cohesie
5. Wij laten leerlingen bewust kennismaken met de verschillen in de samenleving 
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4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school
besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We
doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen
zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling
van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de leerlingbespreking besproken (leerkrachten en IB’er). In
deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. 

De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:

1. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling 
2. Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling
3. Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling
4. We beschikken over normen.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2) 3,67

4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Ten aanzien van Actief Burgerschap en Sociale cohesie hebben we allereerst de risico’s van de omgeving in kaart
gebracht. Op basis van de risico’s hebben we vervolgens onze visie, onze doelen (ambities) en ons aanbod
vastgesteld.

Onze visie luidt: leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van
belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de
samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk dat
onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar
ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met
anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.
Onze ambities (doelen) zijn:

1. Wij voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en
normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.

2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze
leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden.

3. Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de samenleving en
die gericht zijn op samenwerking.

4. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en
overtuigingen (religies).

5. Wij richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven.

Onze pijlers in het kader van Actief burgerschap en sociale cohesie zijn de basiswaarden, te weten:

vrijheid van meningsuiting
gelijkwaardigheid
begrip voor anderen
verdraagzaamheid
autonomie
afwijzen van onverdraagzaamheid
afwijzen van discriminatie

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

Quickscan Actief Burgerschap en Sociale Cohesie - Aanbod (actief) burgerschap en
(sociale) integratie

3,16

4.6 Leerstofaanbod

Wij gebruiken eigentijdse apps en materialen die voldoen aan de kerndoelen. De apps en materialen worden bij de
hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren, passend bij de doelen waaraan de leerlingen werken. Voor de
toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen. Ten
aanzien van leerstofaanbod zijn de belangrijkste kenmerken van onze school: 

1. Ons leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen
2. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn
3. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen
4. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling
5. De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap
6. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT
7. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs
8. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs

Ten aanzien van leerstofaanbod voor onze bovengemiddeld begaafde leerlingen hebben we de volgende ambities
vastgesteld:

1. Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen 
2. Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie 
3. Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst 
4. De doelen voor het onderwijs zijn opgenomen in het schoolplan 
5. De opbouw van het aanbod is opgenomen in het schoolplan

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1) 3,14

Leerstofaanbod Schooldiagnose (team) - Aanbod 3,44

Leerstofaanbod Schooldiagnose (dir.) - Aanbod 3,33

Aandachtspunt Prioriteit

Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen hoog

Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

hoog

Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst hoog

4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Onze school biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven apps en toetsen. Ons
onderwijs wordt ingericht aan de hand van de kerndoelen. Op basis van de door ons opgezette leerlijnen kunnen we
stellen dat ons  leerstofaanbod dekkend is voor de kerndoelen. We gebruiken vrijwel geen vaste methodes, maar
vullen wel vanuit bestaande methodes het lesmateriaal aan waar we dat nodig en passend bij het aangeboden
lesdoel vinden. Daardoor borgen we dat we de kerndoelen ook daadwerkelijk behalen. Hetzelfde geldt voor de
referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat we de referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande
methodes en gevalideerde toetsen.

Onze school is sinds 2018 partnerschool van DIA, en neemt deel aan de ontwikkelonderzoeken. Ook nemen we de
1.0 en 2.0 toetsen af van DIA. Deze worden de komende jaren naast de resultaten van Cito gelegd om een overgang
van gevalideerde toetsen te kunnen bewerkstelligen, zonder daarbij de mogelijk tot het maken van trendanalyses en
het zicht hebben op resultaten van meerdere jaren te verliezen. 
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Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

Taal Kleuterplein Cito-toets Taal voor kleuters (M2)  

 Veilig leren lezen-Kim Methodegebonden toetsen (groep 3)

Cito-toets 
Technisch lezen 
(groep 3)

 

 Vanuit kerndoelen mbv: 
Gynzy 
Muiswerk 
Junior Einstein 
Squla 
Oefenbladen

Toetsen uit de apps (groep 4 t/m 8)

Toetsen DIA (groep 4 t/m 8)

Cito-toets 
Technisch lezen 
(groep 4 t/m8)

  Centrale eindtoets  

Technisch lezen Veilig leren lezen Cito-toetsen 
Technisch lezen (groep 3 t/m 8)

 

  Protocol Leesproblemen - Dyslexie  

Begrijpend lezen DIA-plus 
Vanuit kerndoelen 

Toetsen DIA (groep 4 t/m 8)

Cito-toetsen 

Begrijpend lezen

(groep 3 t/m 8)

  Centrale eindtoets DIA  

Spelling Veilig leren lezen-Kim Methodegebonden toetsen (groep 3)  

 Vanuit kerndoelen mbv: 
Gynzy 
Muiswerk 
Junior Einstein 
Squla 
Oefenbladen

Toetsen DIA (groep 4 t/m 8) 

Cito-toetsen Spelling (groep 3 t/m 8)

 

  Centrale eindtoets DIA  

Schrijven Schrijfsleutel   

Creatief schrijven Vanuit kerndoelen   

Engels Duo-Lingo 
Muiswerk 
Squla 
Oefenbladen

Rekenen Vanuit kerndoelen mbv: 
Gynzy 
Muiswerk 
Junior Einstein 
Squla 
Oefenbladen

Toetsen uit de apps (groep 3 t/m 8)

Toetsen DIA (groep 4 t/m 8)

Cito-toetsen R&W (groep 3 t/m 8)

 

 Kleuterplein Cito-toets Rekenen voor kleuters (M2)  

  Centrale eindtoets DIA  

Geschiedenis WO-Los  
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Aardrijkskunde WO-Los

Natuuronderwijs WO-Los  

Wetenschap & Techniek WO-Los  

Verkeer Junior Einstein  

Tekenen Vanuit kerndoelen   

Handvaardigheid Vanuit kerndoelen   

Muziek Vanuit kerndoelen   

Drama Vanuit kerndoelen   

Bewegingsonderwijs Vanuit kerndoelen   

Sociaal-emotionele ontwikkeling Kwink   

Vak Methodes Toetsinstrumenten Vervangen

4.8 Taalleesonderwijs

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de leerlingenpopulatie, veel aandacht in ons curriculum. We leren
de leerlingen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld
om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken
heb je taal nodig. Het is belangrijk dat leerlingen snel en goed kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie bij de
andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:

1. De vakspecialisten beschikken over goede (actuele) kerndoeldekkende leerlijnen voor taal, begrijpend lezen,
spelling, creatief schijven en technisch lezen (zie bijlagen)

2. De vakspecialisten besteden meer tijd aan taal- en woordenschatonderwijs dan de gemiddelde school 
3. Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-LVS en DIA (overgang)
4. We hebben normen vastgesteld voor de diverse onderdelen van taal
5. De school besteedt aandacht aan technisch lezen in alle groepen (t/m groep 8)
6. De school werkt volgens het Protocol Dyslexiebeleid 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Taalleesonderwijs Quickscan (team) - Taalleesonderwijs (Themaonderzoek) 3,66

Taalleesonderwijs Quickscan (dir.) - Taalleesonderwijs 3,44

Bijlagen

1. Curriculum woordenschat
2. Curriculum taalbeschouwing
3. Curriculum spelling
4. Curriculum schrijven en typen
5. Curriculum lezen
6. Curriculum creatief schrijven
7. Curriculum aanvankelijk lezen
8. Curriculum begrijpend lezen
9. Curriculum aanvankelijk lezen en spelling

4.9 Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet aandacht besteden aan
rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate
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taliger is geworden en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op
kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). We gebruiken moderne apps, leermiddelen en toetsen
om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. We werken bij rekenen vanuit de kerndoelen. De belangrijkste
kenmerken van onze school zijn:

1. De leraren beschikken over goede (actuele) kerndoeldekkende leerlijnen voor rekenen en wiskunde (groep 1 t/m
8) (zie bijlagen)

2. Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-LVS en DIA (overgang)
3. Per groep hebben we voor de toetsen normen vastgesteld
4. Wij gebruiken toetsen systematisch
5. De rekenspecialist beschikt over voldoende kennis en vaardigheden t.a.v. de moderne rekendidactiek
6. De rekenspecialist volgt een HBO+ opleiding voor zijn vakgebied

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Quickscan Rekenen en Wiskunde (team) - Rekenen en Wiskunde 3,87

Bijlagen

1. Curriculum rekenen verhoudingen en procenten
2. Curriculum rekenen plus en min
3. Curriculum rekenen meten, tijd en geld
4. Curriculum rekenen keer en gedeeld door
5. Curriculum rekenen getallen en getalrelaties

4.10 Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen
breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt bij ons op school aan de orde in de lessen waarbij aardrijkskunde,
geschiedenis, natuurkunde, biologie, gezond gedrag en verkeer worden geïntegreerd in themaonderwijs. In dit
leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en
hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke (leef)omgeving en op
verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en
maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. 

Bijlagen

1. Curriculum wereldoriëntatie
2. Curriculum topo

4.11 Kunstzinnige vorming

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich oriënteren op kunstzinnige en culturele aspecten die een rol spelen
in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat ze die leren
begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor
kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging en
daarop kunnen reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan omdat onze leerlingen zich op die manier
kunnen uiten (gevoelens en ervaringen). 

4.12 Bewegingsonderwijs

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van
hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd
samen. De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:

1. Wij beschikken over een goed gefaciliteerd speelleerlokaal voor de jongste leerlingen
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2. Wij besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding (zie rooster)
3. Alle leraren zijn bevoegd om bewegingsonderwijs te verzorgen
4. Wij werken nauw samen met het CIOS. De bewegingslessen worden samen met de leerkracht, door studenten

van de sportopleiding aangeboden.

4.13 Wetenschap en Technologie

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek.
Wij willen daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied. Bij de activiteiten
wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met wetenschap en
techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen. 

Onze ambities zijn:

1. Wij beschikken over een doorgaande lijn voor wetenschap en techniek
2. Wij koppelen wetenschap en techniek aan 21st century skills en programmeren

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Wetenschap en Techniek Schooldiagnose 2019 - Wetenschap en Techniek
(Themaonderzoek)

3,13

Aandachtspunt Prioriteit

We beschikken over een doorgaande lijn waarin wetenschap, techniek, programmeren en
de 21th century skills gekoppeld aangeboden wordt

hoog

4.14 De kernvakken: Frysk en Engelse taal

Naast aandacht voor de Nederlandse taal besteed onze school ook aandacht aan het Frysk. Onze populatie kent rond
de 5% leerlingen die van huis uit Fries talig zijn. Binnen deze lessen ligt de nadruk op attitude, luisteren en spreken en
slechts voor een klein deel op schrijven. 

Onze ambities zijn om de lessen in de Friese en de Engelse taal aan elkaar te koppelen. 

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de
toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. De aandacht
die we besteden aan de Engelse taal zorgt ervoor dat onze school zich onderscheidt van andere scholen. 

4.15 Les- en leertijd

Op onze school willen we de leertijd effectief besteden omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor
het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we de
leerlingen voldoende leertijd geven (te plannen) om zich het leerstofaanbod eigen te maken. In principe trachten we
alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. De belangrijkste kenmerken van onze school
zijn:

1. De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en)
2. De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd)
3. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel)
4. De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster
5. De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

Gebruik Leertijd Schooldiagnose 2019 - Leertijd 3,74

4.16 Pedagogisch handelen

Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende (opvoedende) taak: hun leerlingen op
te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen
(dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen
zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel
waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk
zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke regels en ambities:

1. De leraren zorgen voor een ordelijke klas
2. De leraren zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving
3. De leraren gaan positief en belangstellend met de leerlingen om [kennen de leerlingen]
4. De leraren zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen
5. De leraren bieden de leerlingen structuur
6. De leraren zorgen voor veiligheid
7. De leraren hanteren de afgesproken regels en afspraken
8. De leraren laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2) 3,75

4.17 Didactisch handelen

Op onze school geven de leraren op een effectieve wijze gestalte aan gepersonaliseerd onderwijs. We differentiëren
bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Omdat we veel waarde
hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen laten we leerlingen waar mogelijk samenwerken. 

De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:

1. Lessen zijn goed opgebouwd
2. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden 
3. De leraren geven directe instructie
4. De leraren zorgen dat er meerdere oplossingsstrategieën aan bod komen
5. De leerlingen werken zelfstandig samen
6. De leraren geven ondersteuning en hulp
7. De leraren zorgen voor stofdifferentiatie 
8. De leraren zorgen voor tempodifferentiatie

He didactisch handelen voor de benedengemiddelde en gemiddelde leerlingen zijn goed op orde. Uit gedegen
analyses blijken deze leerlingen gemiddeld genomen boven verwachting te scoren. De (hoog)bovengemiddelde
leerlingen scoren op of soms onder verwachting. Voor deze leerlingen is een andere lesdidactiek nodig om ze uit te
dagen en naar verwachting te laten scoren. Prioriteit van onze school is het om het onderwijsaanbod voor deze
leerlingen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij wat ze nodig hebben, en dus het didactisch handelen voor deze
doelgroep te verbeteren.

Onze ambities zijn:
1. De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van de leerlingen
2. De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen
3. De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de leerlingen
4. De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen
5. De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3) 3,15

Aandachtspunt Prioriteit

De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau
van de leerlingen

hoog

De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen hoog

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften
van de leerlingen

hoog

De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en individuele
leerlingen

hoog

De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en individuele
leerlingen

hoog

4.18 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf
(samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de
eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Het is vanzelfsprekend dat autonomie en eigen
verantwoordelijkheid niet betekent dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden
de leerprocessen en doen dat “op maat”: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook. De
belangrijkste kenmerken van onze school zijn:

1. De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen
2. De leerlingen werken vanuit hun persoonlijke leerplan (PLP)
3. De leerlingen bepalen mee wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie) doordat ze gedeeltelijk zelf hun rooster

mogen bepalen voor de week 
4. De leraren laten de leerlingen, waar mogelijk, samenwerken en elkaar ondersteunen 
5. De leraren leren de leerlingen doelmatig te plannen

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Actieve en Zelfstandige rol leerlingen Schooldiagnose - Actieve en zelfstandige rol van de
leerlingen

3,5

4.19 Klassenmanagement

Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze leraren pas
succesvol kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen organiseren. De
belangrijkste kenmerken van onze school zijn:

1. De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal
2. De leraren hanteren heldere regels en routines
3. De leraren voorkomen probleemgedrag
4. De leraren zorgen ervoor dat de les activiteiten goed georganiseerd zijn

4.20 Zorg en begeleiding

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken
hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats
moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen (wat is hun niveau?, wat zijn de kenmerken van de
leerlingenpopulatie?). Daarna moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces? Daar
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waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op
leerlingen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we de NSCCT in combinatie met de
toetsen van Cito en DIA. Leerlingen die onder de bandbreedte, op basis van hun leerpotentieel, scoren en leerlingen
die sterk terugvallen komen in aanmerking voor extra zorg. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de
leraar/vakspecialist. De intern begeleider heeft een coördinerende taak. De belangrijkste kenmerken van onze school
zijn:

1. Alle leraren kennen alle leerlingen, aangezien ze als vakspecialist alle groepen lesgeven
2. De leraren signaleren met elkaar vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben
3. Alle leraren zijn met elkaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerlingen
4. Ouder(s)/verzorger(s) worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind
5. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen
6. De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de

prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen
7. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg voor

zorgleerlingen
8. De school voert de zorg planmatig uit
9. De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na

10. De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2) 3,2

Aandachtspunt Prioriteit

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

hoog

De school analyseert waar de ontwikkeling stagneert wanneer de leerlingen onvoldoende
profiteren van het onderwijs

hoog

De school zoekt naar mogelijk verklaringen van stagnatie van de ontwikkeling van (een
groep) leerlingen

hoog

De school stelt vast wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te
verhelpen

hoog

4.21 Afstemming

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Alle leraren beschikken over een groepsoverzicht met daarin de kenmerken van hun leerlingen. De leraren stemmen
hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen. De belangrijkste kenmerken van onze
school zijn:

1. De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden 
2. De leraren geven directe instructie
3. De leerlingen werken zelfstandig samen
4. De leraren geven ondersteuning en hulp (begeleid werken)

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Afstemming - Afstemming 3,33

4.22 Extra ondersteuning

Op onze school werken alle leerlingen met een persoonlijk leerplan, welke afgestemd is op het niveau van de leerling.
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Hierin kunnen zij voorlopen op leeftijdsgenoten, of enige achterstand hebben. Wanneer een leerling een eigen leerlijn
moet hebben, omdat het niveau van de leerling te sterk afwijkt van de leeftijdsgenoten en er zeer specifiek
zorgonderwijs voor deze leerling nodig is, schrijven we een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP beschrijft welke
(individuele)leerstof die leerling krijgt aangeboden en welke begeleiding en ondersteuning de school aanbiedt. Tevens
vermeldt het OPP de doelen m.b.t. de specifieke vakken en de aanpak van de leraar (afstemming). Het OPP wordt
twee keer per jaar geëvalueerd. Bij de evaluatie zijn de ouder(s)/verzorger(s) en het kind betrokken. 

4.23 Talentontwikkeling

Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de
individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet
alleen om taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en
bepaalde praktische vaardigheden. Als we bij de leerlingen specifieke talenten ontdekken, dan zal dat consequenties
hebben voor de organisatie in de klas en voor het ICT-gebruik. 

Onze ambities zijn:

1. De leraren signaleren en registreren talenten bij hun leerlingen
2. De leraren stemmen hun aanbod en organisatie af op specifieke talenten van kinderen
3. ICT is een belangrijk middel bij het ontwikkelen van talenten
4. Op onze school besteden we gericht aandacht aan Techniekonderwijs, Cultuureducatie en Sport en Bewegen
5. Onze school beschikt over beleid met betrekking tot de ontwikkeling van de 21st century skills

Aandachtspunt Prioriteit

We stemmen ons onderwijs af op aanwezige talenten van de leerling gemiddeld

4.24 Passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met de stelling dat zo
veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht
hebben. Onze school richt zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra
ondersteuning. In ons schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel
en niet kunnen geven en hoe wij vorm geven aan de (extra) ondersteuning.

De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:

1. Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel
2. Onze school biedt basisondersteuning
3. De ouder(s)/verzorger(s) hebben inzicht in de essenties van ons ondersteuningsprofiel 
4. De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4) 3,22

Aandachtspunt Prioriteit

De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling
afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

hoog

De school biedt passende ondersteuning en/of begeleiding aan wanneer het niveau van een
leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de
leerling)

hoog

Het (passende) aanbod, de (passende) ondersteuning en/of de (passende) begeleiding zijn
gericht op de ononderbroken ontwikkeling van een leerling

hoog
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Bijlagen

1. Schoolondersteuningsprofiel

4.25 Opbrengstgericht werken

Op onze school werken we opbrengstgericht (doelgericht). Daarbij richten we ons op de vaardigheidsscore van de
Cito-toetsen en DIA toetsen in combinatie met de NSCCT. De NSCCT geeft ons inzicht in het leerpotentieel van de
leerling. Wanneer wij deze koppelen aan de resultaten op cito en DIA kunnen wij snel zien of leerlingen onder, op of
boven leerpotentieel scoren. Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door ons leerlingvolgsysteem. Bij de
bespreking van de groep (leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de gehaalde vaardigheidsscore) vergeleken met
de norm (het leerpotentieel vs het leerrendement). Als de gewenste score structureel onder de gewenste score is,
worden er door de IB'er en de leraar interventies afgesproken. Deze interventies kunnen zijn:

1. Meer tijd besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren)
2. Instructie wijzigen en verbeteren: consequent directe instructie toepassen
3. Meer automatiseren
4. Aanbod uitbreiden
5. Differentiatie aanpassen

De schoolleiding en de IB'er voeren vervolgens klassenconsultaties uit om te observeren of het de leraar lukt om de
interventies toe te passen en te bepalen of de interventies effect hebben. Leraren worden ook gekoppeld (collegiale
consultatie) om good practice op te doen.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Opbrengstgericht werken - Opbrengstgericht werken 3,46

4.26 Opbrengsten

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na m.b.t. met name
Taal, Rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun
mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Onze
ambities zijn:

1. De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op grond van hun
kenmerken) [m.n. Rekenen en Taal]

2. De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken) [m.n. Rekenen en
Taal]

3. De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op grond van hun
kenmerken)

4. Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden
5. De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar
6. De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs
7. De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs

Voor een overzicht van de kengetallen (en de analyse daarvan) verwijzen we naar het schooljaarverslag. Hierin is het
onderstaande opgenomen :

Overzicht scores eindtoetsen
Overzicht kengetallen sociaal-emotionele ontwikkeling
Overzicht tussentoetsen (kerntoetsen)
Overzicht kengetallen m.b.t. leerlingen met een specifieke behoefte
Overzicht kengetallen doorstroming
Overzicht kengetallen adviezen VO
Overzicht kengetallen functioneren VO

Vanuit analyses blijken vooral onze (hoog)bovengemiddelde leerlingen beter te kunnen presteren. Door snelle
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verschuiving van onze leerlingenpopulatie, door grote instroom in alle groepen, moeten wij ons onderwijsaanbod met
grote regelmaat aanpassen. Alle leerlingen hebben een verschillende achtergrond. Velen komen binnen met scores
die lager zijn dan wij mogen verwachten of met een grote leerachterstand. Ons aandachtspunt ligt bij het
onderwijsaanbod voor deze leerlingen, en het volledig benutten van hun leerpotentieel.  

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1) 2

Aandachtspunt Prioriteit

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie verwacht mag worden

hoog

De eindresultaten m.b.t. Nederlandse taal voldoen aan de gestelde norm (zie regeling
leerresultaten PO)

hoog

De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde norm (zie regeling
leerresultaten PO)

hoog

4.27 Vervolgsucces

Onze school controleert of de gegeven VO-adviezen worden gerealiseerd. We vergelijken daartoe onze adviezen met
de plaats van de leerlingen aan het begin van VO-klas 3. We gebruiken daarbij de gegevens die wij rechtstreeks van
de VO-scholen ontvangen. Op basis van een analyse stellen we ons beleid m.b.t. advisering VO –indien nodig- bij. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3) 4
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5 Personeelsbeleid

5.1 Integraal Personeelsbeleid

Wij vinden de kwaliteit van onze medewerkers van doorslaggevend belang in relatie tot de kwaliteit van een school.
We beschouwen de schoolleiders (directeuren) als de leraren van hun team: ze geven leiding aan de
schoolontwikkeling, maar ook aan het leren van de leraren. Vanzelfsprekend zorgen de directeuren (geregistreerde
schoolleiders) in de eerste plaats voor hun eigen professionele ontwikkeling. Daarnaast ontwikkelen zij op hun school
een professionele cultuur die borgt dat de leraren met en van elkaar leren.   
Een kernwoord daarbij is eigenaarschap: ze maken de leraren zo veel mogelijk medeverantwoordelijk voor de
schoolontwikkeling en de eigen professionele ontwikkeling. Voor wat betreft het laatste aspect: de schoolleiders
zorgen ervoor, dat ze de leraren uitdagen en stimuleren om zich passend te ontwikkelen. Passend betekent: passend
bij de fase van ontwikkeling van de leraar. Daarbij maken ze onderscheid tussen startbekwame, basisbekwame en
vakbekwame leraren. Voor (de resultaten van) de leerlingen is het van belang, dat de leraren up to date zijn, dat ze
beschikken over actuele kennis en vaardigheden om het leren van de leerlingen te optimaliseren. We verwachten van
de (geregistreerde) leraren, dat ze werk maken van hun eigen professionele ontwikkeling (POP) en dat ze deze
ontwikkeling bespreken in de diverse gesprekken met de schoolleiding. We willen een cultuur creëren waarin
talentontwikkeling van excellente medewerkers gewaardeerd, gestimuleerd en benut wordt.    
Naast de schoolleiding en de leraren onderscheiden we “overig personeel”. Voor vrijwel iedere functie (of taak)
beschikt onze stichting over een taak- of functiebeschrijving. Ook aan deze categorie personeel worden hoge
kwaliteitseisen gesteld. Immers: gezamenlijk werken we aan het ontwikkelen van leerlingen.   

Een medewerker van Elan Onderwijsgroep:   
hanteert de beroepsstandaarden met betrekking tot de competenties en vakkennis en ontwikkelt zich continu; 
weet pedagogisch een goed klimaat te creëren;  
stemt pedagogisch en didactisch handelen af op het onderwijsconcept van de school en de
onderwijsbehoeften van de kinderen;  
heeft realistische verwachtingen van de kinderen;  
stelt talentontwikkeling van kinderen als doel;   
bevordert de zelfstandigheid van de kinderen;  
werkt vanuit een analyserende en onderzoekende houding.  

5.2 Bevoegde en bekwame leraren

Op onze school werken bevoegde een bekwame leraren. Het is uitgesloten dat een leraar op onze school
werkzaamheden kan verrichten, zonder bevoegd te zijn. Alle leraren beschikken daarom over een pabo-diploma. De
schoolleider beschikt over een diploma van een opleiding voor schoolleiders. 

Ten aanzien van het bijhouden van de bekwaamheid van de directie en de leraren verwijzen we naar de paragraaf
Professionalisering. Daarin staat de gevolgde scholing over de afgelopen periode vermeld (zie hoofdstuk
Personeelsbeleid). De school legt jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag over de gevolgde scholing en
bespreekt de scholing van het nieuwe jaar binnen het team en met de MR van de school.

Het ontwikkelen van de bekwaamheid van de leraren verloopt daarnaast via de lijn startbekwaam, basisbekwaam en
vakbekwaam. Het instrument COO7 geeft ons inzicht in de mate van bekwaamheid van de leraar. In de
gesprekkencyclus bespreken we hoe leraren zich kunnen ontwikkelen van de ene fase naar de volgende fase van
bekwaamheid. De directeur staat ingeschreven in het schoolleidersregister. Tenslotte werken alle betrokkenen met
een bekwaamheidsdossier. 

5.3 Organisatorische doelen

We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uitziet, en wat wenselijk is op een
termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te
brengen. De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken.
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1 Specifieke taken en functies Huidige situatie 2018-2019 Gewenste situatie 2019-2023

1 Aantal personeelsleden 9 11

2 Verhouding man/vrouw 2-7 3-8

3 L10-leraren 7 5

4 L11-leraren 0 4

5 Aantal IB'ers 1 1

6 Gediplomeerde bouwcoördinatoren 0 0

7 Opleiding schoolleider 1 1

8 ICT-specialisten 0 1

9 Onderwijsassistenten 1 1

10 Taal/leesspecialisten* 0 2

11 Rekenspecialist* 0 1

12 Specialist jonge kind* 0 1

*Met een HBO+ of Masteropleiding in deze specialisatie   

5.4 De schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door twee directeuren op de school. Kenmerkend voor de schoolleiding is, dat ze
zich richten op het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat organiseren van de gang van zaken op
school. In de derde plaats vindt de schoolleiding met name het onderwijskundig leiderschap van belang. De directie
wil adaptief leiding geven, dat betekent dat ze daar waar nodig en noodzakelijk rekening houden met verschillen
tussen leraren. 

5.5 Beroepshouding

Het is voor de kwaliteit van de school van belang dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende
capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een
juiste beroepshouding. Daarbij gaat het om de volgende ambities:

1. De leraren handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school
2. De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar
3. De leraren kunnen en willen met anderen samenwerken
4. De leraren bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten
5. De leraren voeren genomen besluiten loyaal uit
6. De leraren zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken
7. De leraren zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen

5.6 Professionele cultuur

De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt
wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team
ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren. Daartoe leggen de directie en de IB-
ers klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd. 

Typerend voor onze school is tevens, dat we leren met en van elkaar in professionele leergemeenschappen. En dat
de leraren hun eigen ontwikkeling bijhouden in een portfolio (onderdeel van het bekwaamheidsdossier). Eén
schoolleider op onze school is geregistreerd schoolleider.

Daarnaast participeren de leerkrachten in werkgroepen die gestalte geven aan de realisatie van de actiepunten zoals
deze zijn opgenomen in het schoolplan en het jaarplan.

5.7 Beleid met betrekking tot stagiaires
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5.7 Beleid met betrekking tot stagiaires

Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
aankomend onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Wij zijn een lerende organisatie waarin ook mensen
die het vak nog moeten leren, ruimte krijgen om zich bij ons te ontwikkelen. Hierbij streven we naar een rijke
leeromgeving waarin we oog hebben voor de ontwikkelvraagstukken van het individu in relatie tot de doelen die op
organisatie- of schoolniveau worden gesteld.

5.8 Werving en selectie

De werving en selectie van nieuw personeel voor onze organisatie wordt aangestuurd vanuit het bestuur.  Nieuwe
medewerkers kunnen zich melden bij de organisatie, kunnen aangeven waar hun voorkeur ligt om eventueel te
werken waarna, na een intake, gekeken wordt of de medewerker passend is bij de mogelijke vacatureruimte binnen
onze organisatie.

5.9 Introductie en begeleiding

Wij hechten waarde aan de begeleiding van nieuwe medewerkers.

Nieuwe leraren krijgen een mentor en naast de uren duurzame inzetbaarheid een ‘bijzonder budget’ van 40 uren op
jaarbasis voor het inwerken in de organisatie. De begeleider vanuit de organisatie voert gesprekken met de nieuwe
medewerker waarbij zij zich ontwikkelen aan de hand van een POP dat zich richt op het beheersen van de opgestelde
criteria. 

Tegelijkertijd worden ook eisen gesteld aan de nieuwe medewerker. Zij dienen bereid te zijn om zich verder te
scholen op onderdelen die voor de organisatie van belang zijn. Hierbij valt te denken aan scholing op het gebied van
ICT of het halen van een bevoegdheid gymnastiek.

In overleg met de begeleider wordt bekeken wat een passend en werkend scholingsaanbod is voor de betreffende
medewerker om zo goed als mogelijk te kunnen starten in de nieuwe functie. 

5.10 Taakbeleid

Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. Vóór de zomervakantie wordt met iedere
individuele werknemer schriftelijke afspraken gemaakt over het aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken,
de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken. Elk jaar wordt er bekeken of de taken
voor het beheer van de school, werkgroepen en sport- en spelactiviteiten goed verdeeld zijn over de verschillende
leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van wensen en sterke kanten van de personeelsleden.

5.11 Collegiale consultatie

Collega’s komen bij elkaar in de klas om van elkaar te leren. Ook wordt op deze manier gekeken of de opgestelde
ambities (c.q. de competenties en criteria) worden waargemaakt. Per jaar wordt beslist welke ontwikkeldoelen in ieder
geval prioriteit krijgen en hoe vaak collegiale consultaties plaatsvinden. De consultaties worden gevoerd aan de hand
van een kijkwijzer vanuit C007.    

5.12 Klassenbezoek

De directie en de IB-er leggen jaarlijks –conform een opgesteld rooster, zie bijlage- bij ieder teamlid klassenbezoeken
af. Daarbij gebruiken we het instrument COO7. Bij het klassenbezoek kan de kijkwijzer gebruikt worden uit COO7.
Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een correcte wijze uitvoering geeft aan de gemaakte prestatie-afspraken
en/of persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop van het klassenbezoek volgt (standaard) een reflectief gesprek waarin
nieuwe prestatie-afspraken worden gemaakt en waarin de follow-up wordt vastgelegd. Naast klassenbezoeken
onderscheiden we flitsbezoeken. Deze consultaties zijn kort en gekoppeld aan een observatiepunt. De uitkomsten
van de flitsbezoeken worden opgeslagen in het systeem van COO7. Daar waar nodig worden deze uitkomsten direct
besproken met de betreffende leerkrachten. 

5.13 Persoonlijke ontwikkelplannen

Persoonlijke ontwikkelplannen worden vorm gegeven aan de hand van de cyclus die voortkomt uit COO7. In deze
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cyclus is een tijdsklok ingebouwd die richtinggevend is voor de handelingen die in het kader van het POP moeten
worden gedaan. Centraal in de persoonlijke ontwikkelplannen is dat het eigenaarschap van ligt bij de werknemer en
dat vanuit de werkgever zoveel als noodzakelijk ondersteuning wordt gegeven aan de betreffende medewerker om te
komen tot leren.

5.14 Het bekwaamheidsdossier

Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de
leraren zelf; het dossier is altijd op school aanwezig. De directie zorgt ervoor, dat het bekwaamheidsdossier een
levend document is door er veelvuldig mee te laten werken, door het te gebruiken bij het personeelsbeleid. In dit
dossier bevinden zich:

Afschriften van diploma’s en certificaten
De missie en visie(s) van de school
De competentieset
De gescoorde competentielijstjes
De persoonlijke ontwikkelplannen
De persoonlijke actieplannen
De gespreksverslagen (FG)
De gespreksverslagen (BG)
Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek
Overzicht van de gemaakte prestatie-afspraken
Overzicht van reflectieve vragen en antwoorden (flitsbezoeken)

In het portfolio verzamelt de werknemer ‘bewijzen’ voor zijn persoonlijke ontwikkeling.

5.15 Functioneringsgesprekken

De directie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle medewerkers. Tijdens het functioneringsgesprek staat
het POP van de medewerker (met daarin de competentie set) centraal. Aan de orde komen verder: werkdruk,
loopbaanwensen, scholing, taakbeleid, en mobiliteit. Tijdens de functioneringsgesprekken wordt tevens de inzet van
de uren duurzame inzetbaarheid besproken en/of geëvalueerd. Het verslag van het functioneringsgesprek wordt
opgenomen in het personeels- en bekwaamheidsdossier wat in C007 altijd volledig inzichtelijk is voor de leerkracht en
directie. In het functioneringsgesprek wordt door de medewerker verantwoording afgelegd over zijn ontwikkeling van
startbekwaam naar basisbekwaam respectievelijk van basisbekwaam naar vakbekwaam.

5.16 Beoordelingsgesprekken

In het instrument C007 worden de beoordelingsgesprekken meegenomen in de cyclus. Bij dit beoordelingsgesprek
wordt het competentieprofiel van C007 gebruikt. Daarnaast worden houding en gedrag ten opzichte van collegae en
ouders en de doorgemaakte ontwikkeling in kennis en vaardigheden beoordeeld. In het kader van de nieuwe CAO
zullen we leraren beoordelen als ze van startbekwaam naar basisbekwaam, en wanneer ze van basisbekwaam naar
vakbekwaam gaan.

5.17 Professionalisering

Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing
opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de
competentieset en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie
teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen)
van de school. In de regel volgt het team twee keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De
scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering.

Gevolgde persoonlijke scholing 2015-2019 (geregistreerde opleidingen) 
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Thema Organisatie Aantal medewerkers

Rekenspecialist, HBO+ (1e deel) Windesheim 1 (18-19)

Schoolleider basisbekwaam 
Schoolleider vakbekwaam

Stenden/NHL/ECNO 1 (15-16) 
   (16-17)

*Gevolgde, persoonlijke cursussen zijn gedurende de schooljaren ingevuld in de schooljaarplannen

Aandachtspunt Prioriteit

Implementeren C007 gemiddeld

5.18 Teambuilding

Op onze school organiseren we diverse typen vergaderingen (zie hoofdstuk Organisatie en beleid) waarin we met
elkaar overleggen over thema’s die inhoudelijk en/of organisatorisch van belang zijn voor de school en de
leerkrachten. De eenheid in het team zal worden versterkt door de gezamenlijke momenten van
nascholing. Daarnaast zijn er meer informele communicatiemomenten. Zo drinken wij  iedere dag 's middag
na schooltijd gezamenlijk koffie en thee en nemen dan (kort) zaken door die van belang zijn voor de school en de
leraren. Verder is er een jaarlijks peroneelsuitje.

5.19 Verzuimbeleid

Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directie en via de mail bij het stafbureau. Mocht vervanging noodzakelijk
zijn, dan neemt de directeie van de school contact op met het centrale meldpunt voor de vervanging. Bij langdurig
verzuim treedt de directie  op als case-manager voor de zieke medewerker, waarbij deze ondersteund wordt vanuit
het stafbureau om de re-integratie van de zieke medewerker te bevorderen. Indien noodzakelijk zal de Arbo-arts
worden ingeschakeld. Het advies van de Arbo-arts zal met de zieke medewerker worden besproken waarbij gekeken
wordt op welke manier dit advies bijdraagt aan de re-integratie van de zieke medewerker. De werkgever wordt hierbij
ondersteund door een externe Arbo organisatie die vooral aandacht heeft voor de wettelijke verplichtingen die de
werkgever heeft in het kader van ziekte bij een individuele medewerker.

Centraal in deze begeleiding tijdens ziekte staan de gesprekken die worden gevoerd tussen de zieke medewerker en
de directie als zijnde case-manager.

5.20 Mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsbeleid is opgesteld door het bovenschools management. Eventuele mobiliteitswensen van een
medewerker worden in februari geïnventariseerd en besproken nadat op organisatieniveau het bestuursformatieplan
is vastgesteld en op schoolniveau de eerste gesprekken rondom de formatie van het nieuwe schooljaar plaatsvinden.
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6 Organisatiebeleid

6.1 Organisatiestructuur

Onze school is één van de scholen van Elan Onderwijsgroep. Dit is een organisatie voor primair onderwijs. Onze
stichting bestaat uit 19 basisscholen, één school voor NT2 onderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs. De
scholen zijn gehuisvest in 21 schoolgebouwen. De scholen variëren in omvang van 41 leerlingen tot 230 leerlingen.
Per 1 oktober 2018 telde onze stichting 2.071 leerlingen en 258 personeelsleden. Het aantal fte’s bedraagt 168. Er is
sprake van een scheiding tussen toezicht en bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. De Directeur
Bestuurder geeft leiding aan onze organisatie. Onze stichting participeert in het samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Friesland.  

De besturingsfilosofie 
Onze stichting realiseert zich dat (een) goed bestuur van groot belang is voor de eigen organisatie en dat (een) goed
bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor ieder kind. We onderschrijven dit door te werken volgens de Code Goed
Bestuur (PO).   

Het bestuurskantoor 
Het bestuurskantoor van onze stichting heeft twee hoofdtaken. Het treedt namens de Raad van Toezicht op als
werkgever en het kantoor verricht ondersteunende diensten voor de scholen. De algemene leiding is in handen van
de Directeur Bestuurder. Onze stichting heeft staffunctionarissen voor Onderwijs en Zorg en voor Onderwijs en ICT.
Daarnaast zijn er medewerkers voor financiën, huisvesting, personeelszaken en is er een controller.  

De directie van de school is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het)
beleid. De directie wordt bijgestaan door de bouwcoördinatoren, een IB-er en een ICT-coördinator. Het MT wordt
gevormd door de directie en de twee bouwcoördinatoren. De school heeft de beschikking over een oudervereniging
en een MR. Op Stichtingsniveau is er een GMR.

6.2 Groeperingsvormen

De school gaat uit van stamgroepen. Hierin zijn drie leerjaren vertegenwoordigd: de aanvangsgroep (groep 0,1 en 2);
stamgroep middenbouw (groep 3,4 en 5) en stamgroep bovenbouw (groep 6,7 en 8).    

6.3 Het schoolklimaat

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers.
Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een
school die open staat voor ouder(s)/verzorger(s). Sterker nog: we betrekken de ouder(s)/verzorger(s) bij de
ontwikkeling van hun kind(eren) in de gesprekken over het PLP (PersoonlijkLeerPlan) en de mogelijkheid tot het
aanbieden van workshops aan hun kind(eren) en schoolgenoten.

Kwaliteitsindicatoren

1. De ouders/verzorgers tonen zich betrokken bij de school door activiteiten die de school daartoe onderneemt

2. De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school

3. De leerlingen tonen zich betrokken bij de school

4. Het personeel voelt zich betrokken bij de school

5. De leerlingen en het personeel tonen in gedrag en taal ook buiten de lessen respect voor elkaar

6. De leerlingen, het personeel en de ouders/verzorgers ervaren dat de schoolleiding positief bijdraagt aan het
schoolklimaat

Beoordeling
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Omschrijving Resultaat

2019 Tevredenheidsonderzoek leerlingen - Schoolklimaat 3,27

2019 Tevredenheidsonderzoek medewerkers - Schoolklimaat 3,7

2019 Tevredenheidsonderzoek ouders - verzorgers - Schoolklimaat 3,51

6.4 Sociale en fysieke veiligheid

Een school is veilig als de psychische, sociale en fysieke veiligheid van leerlingen niet door het handelen van anderen
wordt aangetast. Dat bekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school
optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag en deze zoveel
mogelijk voorkomt.   
  
Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke
bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden. De wet regelt een zorgplicht voor
scholen. Er is bepaald dat sprake moet zijn van het voeren van een veiligheidsbeleid¹, het aanstellen van een
veiligheidscoördinator² en jaarlijkse monitoring³ van de veiligheidsbeleving van leerlingen. Hieronder staat een korte
beschrijving van de eisen die van toepassing zijn op de monitoring, zoals die in de wet zijn opgenomen.  

1. Veiligheidsbeleid   
In de wet staat de zorgplicht van de school centraal. Dit vraagt van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid voeren
dat doeltreffend is en waarin de PDCA-cyclus centraal staat. Dit veiligheidsbeleid is vastgelegd in het
veiligheidsbeleidsplan waarin de school haar visie op veiligheid beschrijft. Onderdeel van het veiligheidsbeleidsplan is
de incidentenregistratie. Deze dient actueel te zijn. 

Onze school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van een format). Een
incident wordt geregistreerd als de leraar inschat dat het werkelijk een incident is, of na een officiële klacht. De IB'er
analyseert jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de leraren en stelt, in overleg met de directie, op basis
daarvan verbeterpunten vast. De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o.
pleinregels; de regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk
gehanteerd. Incidenteel wordt er aan een groep een sociale training gegeven, bijvoorbeeld Rots en water. De school
beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele
ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. 
Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de
directie betrokken bij de afhandeling. Ook ouder(s)/verzorger(s) worden betrokken bij de aanpak van incidenten (de
school beschikt over een protocol: ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een brief). Tevens wordt in voorkomende
gevallen de wijkagent betrokken bij de afhandeling van klachten.

2. Veiligheidscoördinator  
Met de inwerkingtreding van de wet sociale veiligheid op scholen, is de school verantwoordelijk voor de veiligheid van
haar leerlingen en medewerkers.  
Een veiligheidscoördinator signaleert, bewaakt en versterkt een teamgerichte omgang met grensoverschrijdend
gedrag, incidenten en calamiteiten. De coördinator kan overleg voeren met onder andere zorgcoördinatoren, de
wijkagent, schoolmaatschappelijk werk en het gebiedsteam. De veiligheidscoördinator vormt de relatie tussen
veiligheid in de school en het zorgsysteem van de school (leerlingbegeleiding).   
Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om haar leerlingen een veilige omgeving te bieden. Het
actief tegengaan van pesten is daar onderdeel van. Het pestbeleid is een onderdeel van het veiligheidsbeleidsplan.
Het pestbeleid wordt gecoördineerd door een anti-pestcoördinator. Het pestbeleid en de naam van de anti-
pestcoördinator staan beschreven in de schoolgids. De anti-pestcoördinator is bekend bij alle leerlingen. De
veiligheidscoördinator en de anti-pestcoördinator kunnen dezelfde persoon zijn. 

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. In de schoolgids worden ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd over aspecten van sociale
veiligheid. De school beschikt over 4 BHV'ers.

3. Instrumenten voor monitoring   
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Monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen geeft daarover informatie. Op basis van monitoring die een
representatief en actueel beeld geeft van de sociale veiligheid van de leerlingen, krijgen scholen inzicht in de
daadwerkelijke sociale veiligheid op de school.”  
Er zijn allerlei instrumenten waarmee scholen kunnen monitoren. Scholen zijn vrij in de keuze van het instrument,
zolang dat aan de wettelijke eisen voldoet. Samengevat komen die erop neer:  

dat het instrument een valide en betrouwbaar beeld geeft  
dat de monitoring jaarlijks plaats vindt  
een representatief beeld geeft van de school  

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1) 3,64

Aandachtspunt Prioriteit

De school beschikt over veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een ander
document)

gemiddeld

6.5 Arbobeleid

Onze school heeft met Verzuimweg een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht om uitval van
leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige, eventueel in overleg met de bedrijfsarts,
een probleemanalyse op. De directie en de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens
bestaat de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en de personeelsfunctionaris in het Sociaal Medisch Overleg.
Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school.

We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan. Op die manier
kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart brengen en acties plannen. Voor de
speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele ongevallen.
De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig
verklaard. Op de school is een calamiteitenplan aanwezig.

6.6 Interne communicatie

Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. Het gaat erom betrokkenheid te creëren van de
medewerkers op het werk en op het schoolgebeuren om op die manier de kwaliteit van de school te optimaliseren.
Daarom zorgt de schoolleiding voor een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve hulpmiddelen gebruikt.
Onze ambities zijn:

1. Teamvergaderingen zijn 1 x per twee weken
2. De OR vergadert 6 x per jaar
3. De MR vergadert 6 x per jaar
4. Wij gebruiken effectieve middelen voor de communicatie: ons online platform Social Schools en e-mail

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:

1. Zaken worden op de juiste plaats besproken
2. Vergaderingen worden goed voorbereid
3. Op vergaderingen is sprake van actieve deelname
4. In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf
5. Wij geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen

6.7 Externe contacten

Onze school staat midden in de gemeenschap. Onze school onderhoudt daarom structurele contacten met externe
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instanties. Hierdoor halen we expertise binnen waardoor we adequaat samen kunnen werken aan de opvoeding en
de ontwikkeling van de kinderen. We dragen daarvoor, als school, ouder(s)/verzorger(s) en omgeving, een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. De externe instanties waarmee we een relatie onderhouden zorgen voor advies,
hulp en ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de school als organisatie ten goede. Daarom
onderhoudt onze school systematische en gereguleerde contacten met:

1. Voor- en naschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal en kinderopvang)
2. Pabo's
3. MBO-scholen (opleiding tot onderwijsassistent)
4. VO-scholen in de wijde omgeving
5. Scholen voor gepersonaliseerd onderwijs in heel Nederland (6x per jaar een directieoverleg en 1x per jaar een

gezamenlijke studiedag)

In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:

De leerplichtambtenaar
De wijkagent
Gebiedsteam
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolarts
Andere externe hulpverleners die betrokken zijn bij leerlingen van onze school 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6) 4

6.8 Contacten met ouders

Goede contacten met ouder(s)/verzorgers vinden wij van groot belang omdat school en ouders dezelfde doelen
nastreven: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouder(s)/verzorger(s) zien we
daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het
kind goed te kunnen begeleiden. En voor de ouder(s)/verzorger(s) is het van belang dat zij goed geïnformeerd
worden over de ontwikkeling van hun kind. Onze ambities zijn:

1. Ouder(s)/verzorger(s) worden betrokken bij schoolactiviteiten
2. Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouder(s)/verzorger(s)
3. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen informatie over de actuele gang van zaken
4. Ouder(s)/verzorger(s) worden betrokken bij (extra) zorg
5. Ouder(s)/verzorger(s) (en hun kind(eren)) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs
6. Ouder(s)/verzorger(s) worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind
7. Leraren stimuleren ouder(s)/verzorger(s) tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie

6.9 Overgang PO-VO

We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de
scholen waaraan we leerlingen leveren. 

De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:

1. Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld
2. Wij overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren
3. Wij hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt
4. Wij beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden
5. Wij controleren of onze adviezen effectief zijn
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6.10 Privacybeleid

Elan Onderwijsgroep verwerkt persoonsgegevens van kinderen die op één van onze scholen onderwijs volgen.
Privacy betekent in ons geval dat leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) het recht hebben om zelf te bepalen welke
informatie zij op welk moment willen prijsgeven. Daarom doen wij inspanningen om dit zo goed mogelijk te
beschermen.
Op 25 mei 2018 is een nieuwe Europese wet op het gebied van privacy in werking getreden. Deze wet – de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, of AVG – wordt in Nederland gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens
en betreft organisaties die veel persoonsgegevens verwerken. In het kort draait deze wet om betere bescherming van
privacygevoelige informatie van inwoners van de Europese Unie.
Met de volgende documenten geven wij inzicht in welke gegevens Elan Onderwijsgroep verwerkt en op welke manier
wij hiermee omgaan. De GMR heeft met onderstaande documenten ingestemd. Dit geldt voor alle scholen die zijn
aangesloten bij Elan Onderwijsgroep.

Opgave verwerkte gegevens 
Privacyreglement leerlingen 
Social media reglement leerlingen 

Voor vragen of meldingen kan contact opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming (zie website).

6.11 Voor- en vroegschoolse educatie

Onze school (vroegschool: groep 1 en 2) maakt gebruik van de methode Kleuterplein die enigzins aansluit op de
methode Piramide die op de peuterspeelzalen gebruikt wordt. We onderhouden een goede relatie met de
peuterspeelzalen (voorscholen) en er is bij plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht. De
belangrijkste kenmerken van onze school zijn:

1. Wij beschikken over gezamenlijk (gericht) ouderbeleid
2. Wij beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod (wat)
3. Het educatief handelen is op elkaar afgestemd (hoe)
4. De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd
5. De kwaliteitszorg richt zich (ook) op VVE
6. Er is in alle gevallen sprake van een warme overdracht
7. De opbrengsten zijn van voldoende niveau

Onze ambitie is:

1. Komen tot een Integraal kindcentrum (IKC)

6.12 Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Onze school beschikt over voorzieningen met betrekking tot de voor- en naschoolse opvang. De voor- en naschoolse
opvang wordt georganiseerd door stichting Kinderopvang Friesland. Deze opvang zit in het schoolgebouw. 
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7 Financieel beleid

7.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken

De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidsplan van Elan
Onderwijsgroep. De algemeen directeur (c.q. het bestuur) is eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding van de
middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de
optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de Stichting en het
schoolplan van de school te realiseren.

Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd, evenals de gelden die voortkomen uit de bestemmingsboxen. De
Directeur Bestuurder zorgt –in samenspraak met de directeuren- voor een deugdelijke verdeling van de gelden over
de scholen. Daartoe heeft het bestuur een begrotingsmodel ontwikkeld met daarin de uitgangspunten van haar beleid.
De financiële ondersteuning wordt verzorgd door het stafbureau. Jaarlijks bespreken de Directeur Bestuurder en de
directeur van de school de financiële positie van de school via de managementrapportage. 

7.2 Externe geldstromen

Van het rijk ontvangt de school lumpsumgelden en impulsbudget. De budgetten komen op bovenschools niveau
binnen en worden daar beheerd. Op het bestuurskantoor wordt een uitputtingsoverzicht bijgehouden van de
beschikbare middelen. Vanuit de gemeente ontvangt de school projectsubsidies voor kunst, cultuur, huisvesting en
ondersteuning van het gebiedsteam in het kader van Passend Onderwijs. De school verantwoordt zich over de
deugdelijke besteding van de middelen via een jaarlijkse rapportage. 

7.3 Interne geldstromen

De ouderraad vraagt van de ouder(s)/verzorger(s) van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is €
15,- per jaar. Van de inkomsten worden door de ouderraad diverse activiteiten georganiseerd (zie de schoolgids).
Jaarlijks legt de ouderraad financiële verantwoording af via de jaarrekening en een begroting. Verder vraagt de school
geld voor het schoolschaatsen en voor het schoolreisje. Voor de kleutergroepen wordt een bijdrage voor het
schoolfruit gevraagd. 

7.4 Sponsoring

Ten aanzien van sponsoring gelden de volgende uitgangspunten voor onze organisatie:

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er
mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van
het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd
zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair
onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

7.5 Begrotingen

De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de algemeen directeur vastgesteld.
De vastgestelde begroting is taakstellend voor de algemeen directeur en de directeuren van de scholen. Dat betekent
dat in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is
toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee
een belangrijk sturingselement geworden.

De directeur stelt jaarlijks in overleg met de Directeur Bestuurder een voorstel op voor een begroting voor het
komende kalenderjaar met een toelichting (begroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school
opgenomen waarvoor de directeur verantwoordelijk is. De begroting is gebaseerd op het beleidsplan van de school.
Hierbij staat het verhaal van de school centraal.

Daarnaast stelt de directeur jaarlijks een personeels formatieplaatje op na overleg met de Directeur Bestuurder. Hierin
worden de middelen met betrekking tot basis-formatie, wegingsgelden en impulsgelden verantwoord. Het personeels-
formatieplan wordt besproken met de MR (in samenspraak met het 
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stafbureau). In het bijzonder wordt dan gekeken naar de ontwikkeling van het leerlingenaantal en de GGL van het
onderwijzend- en onderwijsondersteunend personeel.

De meerjaren investeringsbegrotingen (OLP, ICT, meubilair, hardware) worden bovenschools beheerd. De
investeringen worden in de meerjarenbegrotingen geactiveerd en op basis van de afschrijvingstermijnen
afgeschreven.  
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8 Zorg voor kwaliteit

8.1 Kwaliteitszorg

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de ambities bij de verschillende
beleidsterreinen) en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en
cyclisch (zie evaluatieplan, hoofdstuk 8.) en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van
belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze
medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden.
Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Onze
ambities zijn:

1. Wij hebben inzicht in de kenmerken van onze leerlingenpopulatie
2. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan)
3. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities (zie dit schoolplan)

minstens 1x per vier jaar beoordeeld worden
4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en leraren
5. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)
6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn
7. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)
8. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag en ouder(s)/verzorger(s))
9. Wij waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en leerlingen

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1) 3

8.2 Verantwoording en dialoog

Onze school legt systematisch verantwoording af aan de verschillende stakeholders. De ouder(s)/verzorgers
ontvangen regelmatig een nieuwsbrief en tevens geven we relevante informatie via de website van de school. Sinds
schooljaar 2018-2019 maken we ook gebruik van Social Schools. Dit is een volledig afgeschermd
communicatieplatform waar we ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte houden van de activiteiten, ontwikkelingen en
andere relevante informatie. Dit platform vervangt langzaam maar zeker de nieuwsbrief. 

Ook de schoolgids is een belangrijk medium om ouders op de hoogte stellen van zaken die van belang zijn.
Vanzelfsprekend informeren we de MR. Daarnaast voeren we gesprekken met onze algemeen directeur. Centraal in
deze gesprekken staan de opbrengsten van de school (in de meest brede zin):

Eindopbrengsten
Tussenopbrengsten
Sociale opbrengsten
Realisatie verbeterdoelen

In het kader van “verantwoording afleggen” maken we  gebruik van het Schoolvenster Scholen op de kaart (een
product van Vensters voor Verantwoording). De directie heeft de taak om de informatie daar waar noodzakelijk of
gewenst te voorzien van schoolspecifiek commentaar.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3) 2,9

8.3 Wet- en regelgeving
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Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de inspectie
2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie
4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
5. Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij de inspectie (via het samenwerkingsverband)
6. Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt
7. Wij programmeren voldoende onderwijstijd
8. Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m

8

8.4 Inspectiebezoeken

De Steven heeft (nog) geen bezoek gehad van de Inspectie van het onderwijs. Dit wordt verwacht in schooljaar 2019-
2020.

8.5 Vragenlijst Leraren

De vragenlijst voor Leraren (WMK) is afgenomen in maart 2019. De vragenlijst is gescoord door alle leraren (n=7).
Het responspercentage was 100%. De gemiddelde score bedraagt 3,67. Dit is boven de gemiddelde score van 3 (is
de norm) en krijgt als waardering goed.

De leerkrachten waarderen de school met een gemiddelde van 8,7.

De gemidd

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

2019 Tevredenheidsonderzoek medewerkers - Kwaliteitszorg 3,38

8.6 Vragenlijst Leerlingen

De vragenlijst voor Leerlingen (WMK) is afgenomen in maart 2019. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van
groep 6, 7 en 8 (n=49). Het responspercentage was 100%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over
de school. De gemiddelde score bedraagt 3,34 (ruim voldoende). Dit is boven de gemiddelde score van 3 (is de
norm). Op het onderdeel kwaliteitszorg bedraagt de gemiddelde score een 3,04 (voldoende).

De kwaliteit van de school moet ten aanzien van leerlingen niet alleen gemeten met behulp van een vragenlijst. Op
onze school willen we ook een leerlingenraad. De raad zal maandelijks bijeenkomen onder leiding van de directeur en
allerlei schoolaangelegenheden bespreken die samenhangen met de kwaliteit van de school. Door deze
leerlingenraad in te voeren even we direct vorm aan de twee aandachtspunten vanuit het tevredenheidsonderzoek.

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

2019 Tevredenheidsonderzoek leerlingen - Kwaliteitszorg 3,04

Aandachtspunt Prioriteit

Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken gemiddeld

8.7 Vragenlijst Ouder(s)/verzorger(s)
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De vragenlijst voor Ouder(s)/verzorger(s) (WMK) is afgenomen in april 2019. De vragenlijst is gescoord door
ouder(s)/verzorger(s) van de school (n=80). De gemiddelde score bedraagt 3,49 (ruim voldoende). Dit is boven de
gemiddelde score van 3 (is de norm). Het gemiddelde eindcijfer dat gegeven is door de ouders is een 8,2.

De score voor kwaliteitszorg bedraagt 3,01 (voldoende).

De respons op de Vragenlijst was 22%: 19 van de 88 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het
responspercentage is laag; de vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met
de conclusies worden omgegaan. 

Beoordeling

Omschrijving Resultaat

2019 Tevredenheidsonderzoek ouders - verzorgers - Kwaliteitszorg 3,01

8.8 Evaluatieplan 2019-2023

Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2020

April
2021

April
2022

April
2023

Onderwijskundig
beleid

Sociaal-emotionele ontwikkeling X    

Onderwijskundig
beleid

Actief Burgerschap en Sociale Cohesie   X  

Onderwijskundig
beleid

Leerstofaanbod  X   

Onderwijskundig
beleid

Taalleesonderwijs X    

Onderwijskundig
beleid

Rekenen en wiskunde  X   

Onderwijskundig
beleid

Wereldoriëntatie    X

Onderwijskundig
beleid

Kunstzinnige vorming X    

Onderwijskundig
beleid

Bewegingsonderwijs   X  

Onderwijskundig
beleid

Wetenschap en Techniek  X   

Onderwijskundig
beleid

Engelse taal   X  

Onderwijskundig
beleid

Friese taal   X  

Onderwijskundig
beleid

Gebruik leertijd   X  

Onderwijskundig
beleid

Pedagogisch handelen X    

Onderwijskundig
beleid

Didactisch handelen X* 
okt '19

 X

Onderwijskundig
beleid

Actieve en zelfstandige leerhouding van de
leerlingen

  X  
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Onderwijskundig
beleid

Klassenmanagement  X   

Onderwijskundig
beleid

Zorg en begeleiding    X

Onderwijskundig
beleid

Passend onderwijs    X

Onderwijskundig
beleid

Opbrengstgericht werken X    

Onderwijskundig
beleid

Opbrengsten X X X X

Personeelbeleid Integraal personeelsbeleid  X   

Personeelbeleid Schoolleiding X    

Personeelbeleid Beroepshouding    X

Organisatie en
beleid

Schoolklimaat X    

Organisatie en
beleid

Sociale en fysieke veiligheid  X  X

Organisatie en
beleid

Interne communicatie    X

Organisatie en
beleid

Externe contacten   X  

Organisatie en
beleid

Contacten met ouders X    

Zorg voor kwaliteit Kwaliteitszorg X* 
okt '19

 X

Zorg voor kwaliteit Wet- en regelgeving   X  

  11 7 11 7

Hoofdstuk Beleidsterreinen
April
2020

April
2021

April
2022

April
2023

8.9 Planning vragenlijsten

  Vragenlijst  Jaar Maand 

1 Tevredenheidsonderzoek Ouder(s)/verzorger(s) 2021 Maart

  2023 Maart

 2 Tevredenheidsonderzoek Leraren 2021 Maart

  2023 Maart

 3 Tevredenheidsonderzoek Leerlingen 2021 Maart

  2023 Maart

 4 Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen 2021  Sept

  2023  Sept

 5 Vragenlijst Sociale Veiligheid Leraren 2021  Sept

  2023  Sept
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9 Strategisch beleid

9.1 Strategisch beleid

Elan onderwijsgroep beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). Daarin worden de onderstaande
aandachtspunten voor de scholen aangegeven:

De school heeft betekenis voor de omgeving waarin zij staat.
Onderwijskwaliteit: De scholen zijn gericht op het geven van kwalitatief en hoogwaardig onderwijs.
Personeel: Wij vinden de kwaliteit van onze medewerkers van doorslaggevend belang in relatie tot de kwaliteit
van een school. De schoolleider is integraal verantwoordelijk voor het onderwijs op de school: ze geven
leiding aan de schoolontwikkeling, maar ook aan het leren van de leraren.
Passend Onderwijs: Elke school biedt een passend onderwijsaanbod aan de kinderen die zijn aangemeld op
de school. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de aandachtspunten voor de scholen verwijzen wij u naar de bijlage.

Bijlagen

1. Strategisch beleidsplan Elan 19-23
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10 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

De visie van de
school

We geven het gepersonaliseerd onderwijs volledig volgens missie en
visie vorm

hoog

Wetenschap en
Technologie

We beschikken over een doorgaande lijn waarin wetenschap, techniek,
programmeren en de 21th century skills gekoppeld aangeboden wordt

hoog

Talentontwikkeling We stemmen ons onderwijs af op aanwezige talenten van de leerling gemiddeld

Professionalisering Implementeren C007 gemiddeld

Vragenlijst
Leerlingen

Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken gemiddeld

Leerstofaanbod Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen hoog

Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend
zijn voor de leerlingenpopulatie

hoog

Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst hoog

Didactisch
handelen

De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij het
beoogde eindniveau van de leerlingen

hoog

De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en
individuele leerlingen

hoog

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging,
afhankelijk van de behoeften van de leerlingen

hoog

De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en
individuele leerlingen

hoog

De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en
individuele leerlingen

hoog

Zorg en
begeleiding

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs
afgestemd op de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

hoog

De school analyseert waar de ontwikkeling stagneert wanneer de
leerlingen onvoldoende profiteren van het onderwijs

hoog

De school zoekt naar mogelijk verklaringen van stagnatie van de
ontwikkeling van (een groep) leerlingen

hoog

De school stelt vast wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden
bij leerlingen te verhelpen

hoog

Passend onderwijs De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau
van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de
mogelijkheden en behoeften van de leerling)

hoog

De school biedt passende ondersteuning en/of begeleiding aan wanneer
het niveau van een leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de
mogelijkheden en behoeften van de leerling)

hoog

Het (passende) aanbod, de (passende) ondersteuning en/of de
(passende) begeleiding zijn gericht op de ononderbroken ontwikkeling
van een leerling

hoog

Opbrengsten De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden

hoog

OBS De Steven

Schoolplan 2019-2023 45



De eindresultaten m.b.t. Nederlandse taal voldoen aan de gestelde norm
(zie regeling leerresultaten PO)

hoog

De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde
norm (zie regeling leerresultaten PO)

hoog

Sociale en fysieke
veiligheid

De school beschikt over veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan
of een ander document)

gemiddeld

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit
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11 Meerjarenplanning 2019-2020

Thema Verbeterdoel

De visie van de
school

We geven het gepersonaliseerd onderwijs volledig volgens missie en visie vorm

Professionalisering Implementeren C007

Vragenlijst
Leerlingen

Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken

Leerstofaanbod Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen

Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst

Didactisch
handelen

De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van de
leerlingen

De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van
de leerlingen

De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

Zorg en
begeleiding

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

De school analyseert waar de ontwikkeling stagneert wanneer de leerlingen onvoldoende
profiteren van het onderwijs

De school zoekt naar mogelijk verklaringen van stagnatie van de ontwikkeling van (een groep)
leerlingen

De school stelt vast wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te
verhelpen

Passend onderwijs De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling afwijkt
van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

De school biedt passende ondersteuning en/of begeleiding aan wanneer het niveau van een
leerling afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

Het (passende) aanbod, de (passende) ondersteuning en/of de (passende) begeleiding zijn
gericht op de ononderbroken ontwikkeling van een leerling

Sociale en fysieke
veiligheid

De school beschikt over veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een ander document)

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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12 Meerjarenplanning 2020-2021

Thema Verbeterdoel

Leerstofaanbod Het aanbod sluit aan bij het (beoogde) niveau van de leerlingen

Het aanbod wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die kenmerkend zijn voor de
leerlingenpopulatie

Het aanbod sluit aan op het niveau van de leerlingen bij binnenkomst

Didactisch
handelen

De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van de
leerlingen

De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de
leerlingen

De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

Zorg en
begeleiding

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de
onderwijsbehoefte van individuele leerlingen

De school analyseert waar de ontwikkeling stagneert wanneer de leerlingen onvoldoende profiteren
van het onderwijs

De school zoekt naar mogelijk verklaringen van stagnatie van de ontwikkeling van (een groep)
leerlingen

De school stelt vast wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen

Passend
onderwijs

De school biedt een passend onderwijsaanbod aan wanneer het niveau van een leerling afwijkt van
de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

De school biedt passende ondersteuning en/of begeleiding aan wanneer het niveau van een leerling
afwijkt van de leeftijdsgroep (passend bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling)

Het (passende) aanbod, de (passende) ondersteuning en/of de (passende) begeleiding zijn gericht
op de ononderbroken ontwikkeling van een leerling

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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13 Meerjarenplanning 2021-2022

Thema Verbeterdoel

Talentontwikkeling We stemmen ons onderwijs af op aanwezige talenten van de leerling

Opbrengsten De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie verwacht mag worden

De eindresultaten m.b.t. Nederlandse taal voldoen aan de gestelde norm (zie regeling
leerresultaten PO)

De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde norm (zie regeling
leerresultaten PO)

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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14 Meerjarenplanning 2022-2023

Thema Verbeterdoel

Wetenschap en
Technologie

We beschikken over een doorgaande lijn waarin wetenschap, techniek, programmeren en de
21th century skills gekoppeld aangeboden wordt

Opbrengsten De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie verwacht mag worden

De eindresultaten m.b.t. Nederlandse taal voldoen aan de gestelde norm (zie regeling
leerresultaten PO)

De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde norm (zie regeling
leerresultaten PO)

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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15 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 13LR

Naam: OBS De Steven

Adres: Noorderbolwerk 1

Postcode: 8801 KK

Plaats: Franeker

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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16 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 13LR

Naam: OBS De Steven

Adres: Noorderbolwerk 1

Postcode: 8801 KK

Plaats: Franeker

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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Toelichting 

 
Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze 
leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze 
school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel 
is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door 
ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons 
schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op 
onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en 
getoetst. 

 
DEEL I  INVENTARISATIE 

 
Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 

• een korte typering van onze school 

• de kwaliteit van onze basisondersteuning 

• de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt  

• de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden 

• de voorzieningen in de fysieke omgeving  

• de samenwerkende ketenpartners 

• belangrijke kengetallen van onze school. 
De onderdelen wordt hieronder kort toegelicht. 
 
Een korte typering van onze school 
 
Het schoolondersteuningsprofiel begint in hoofdstuk 1 met een korte typering van onze school en van 
de ondersteuning die wij kunnen bieden aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften.  

 
Basisondersteuning 
 
Voor alle scholen van het samenwerkingsverband Friesland is eenzelfde definitie van de 
basisondersteuning opgesteld. Alle scholen dienen te voldoen aan deze standaarden en indicatoren. 
 
Beschikbare deskundigheid voor ondersteuning 
 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke 
deskundigheid. We hebben een onderscheid gemaakt in deskundigheid die wij als school zelf in huis 
hebben (interne deskundigheid) en deskundigheid die wij, indien nodig, kunnen halen bij het bestuur 
of van buiten (externe deskundigheid). In hoofdstuk 3 brengen wij deze kwaliteit van de deskundigheid 
in beeld. 
 
Ondersteuningsvoorzieningen 
 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het nodig zijn extra 
ondersteuningsvoorzieningen of groepen te organiseren. In hoofdstuk 4 brengen wij deze 
voorzieningen in beeld en geven wij ons eigen oordeel over de kwaliteit van deze voorzieningen. 
 
Voorzieningen in de fysieke omgeving 

 

In hoofdstuk 5 laten we zien welke voorzieningen er binnen het gebouw aanwezig zijn en wat de 

kwaliteit daarvan is. 
 
Samenwerkende ketenpartners 

 

Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van partners waarmee de school samenwerkt ten behoeve van 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
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Materialen in de klas 

 

Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de gebruikte materialen in de klas. Het gaat hier om materialen 

en voorzieningen die worden ingezet in de klas om leerlingen met extra onderwijsbehoeften te 

ondersteunen. 

 
Grenzen van de zorg 

 

Hoofdstuk 8 geeft de grenzen van de zorg aan. 

 

 
DEEL II  ANALYSE EN BELEID 
 
Inhoud van de analyse 
 
In het eerste deel hebben wij beschreven welke (extra) ondersteuning wij bieden aan ouders en 
leerlingen. Op basis van die inventarisatie hebben wij onze oordelen geanalyseerd, hebben wij als 
team een aantal conclusies getrokken en plannen gemaakt voor de toekomst. Deze conclusies en 
plannen zijn in deel II van dit schoolondersteuningsprofiel beschreven en vastgelegd.  
 
De analyse geeft voor de onderdelen 1) basisondersteuning, 2) ondersteuningsdeskundigheid, 3) 
ondersteuningsvoorzieningen, 4) voorzieningen in de fysieke omgeving en 5) samenwerkende 
ketenpartners, 6) materialen in de klas en 7) grenzen van de zorg een antwoord op de volgende 
vragen: 
 
1 Beeldvorming: wat zien we als we het geheel overzien: wat wij als school hebben en doen, 

wat wij in gang hebben gezet, de plannen voor de komende twee jaar en het gemiddelde van 
het samenwerkingsverband en/of bestuur? 

2 Oordeelsvorming: wat vinden wij ervan tegen de achtergrond van onze missie, visie, 
doelstellingen?  

3 Besluitvorming: wat gaan wij doen, welke concrete activiteiten gaan wij de komende periode 
oppakken? Wij hebben daar vooral aandacht besteed aan de aspecten waar het team extra 
professionalisering nodig acht.  

 
Vervolgstappen 
 
We hebben als school de samenvatting van de activiteiten die we gaan uitvoeren (de resultaten van 
de besluitvorming uit de analyse) opgenomen in de onderwijszorgparagraaf van onze schoolplan. 
 
Wij hebben tot slot als school een samenvatting gemaakt van ons schoolondersteuningsprofiel voor de 
schoolgids. Op die manier krijgen ouders, leerlingen en andere partijen inzicht in de mogelijkheden 
voor extra ondersteuning op onze school. 
 
 
DEEL III VASTSTELLING EN ONDERTEKENING 
 
Het schoolondersteuningsprofiel moet tenminste één keer in de vier jaar worden vastgesteld door het 
bevoegd gezag. Daarbij heeft de MR adviesrecht. Het derde en laatste deel laat de vaststelling en 
ondertekening zien.  
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DEEL I INVENTARISATIE 

 

1 Typering van de school 

In ons schoolplan en in onze schoolgids hebben wij uitgebreid beschreven waarvoor onze school 
staat, wat onze doelstellingen zijn en wat wij onze leerlingen en onze ouders te bieden hebben. 
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2 Basisondersteuning 

In ons samenwerkingsverband maken we onderscheid tussen de volgende varianten ondersteuning: 
de basisondersteuning op de basisschool, de extra ondersteuning, plaatsing op een school voor 
speciaal basisonderwijs en plaatsing op een school voor speciaal onderwijs cluster 3 en 4. 
 
Onder basisondersteuning verstaan we de ondersteuning die door elke school binnen het 
samenwerkingsverband Friesland geboden wordt. We verwachten dat alle scholen in het 
samenwerkingsverband minimaal voldoen aan deze basisondersteuning. Elk deelnemend 
schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering van de ondersteuning en de 
organisatie daarvan op de eigen scholen. Iedere school is in staat tot een cyclische wijze van 
handelingsgericht werken, waarbij het denken vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerling 
centraal staat.  
 
Wat valt onder de basisondersteuning?  

Ondersteuning:  

• Vanuit de interne zorgstructuur vindt preventieve ondersteuning plaats gericht op het tijdig 

signaleren en voorkomen van leer- en gedragsproblemen.  

• Vanuit deze signalering wordt er cyclisch planmatig gewerkt.  

• De scholen hebben een aanbod voor leerlingen met dyslexie wat uitgevoerd wordt middels 

een dyslexieprotocol.  

• De scholen hebben een aanbod voor leerlingen met dyscalculie wat uitgevoerd wordt middels 

een dyscalculieprotocol.  

• Onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder 

dan gemiddelde intelligentie. 

• Op de scholen is een fysieke toegankelijkheid en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor 

leerlingen met een (meervoudige) lichamelijke handicap. 

• De scholen werken met een protocol voor medische handelingen. 

• de scholen hebben een duidelijk visie op de ondersteuning van de leerlingen. 

• De procedures m.b.t. de ondersteuning zijn vastgelegd.  

• De scholen zetten de ondersteuningsmiddelen gericht in.  

• Deze ondersteuning wordt cyclisch geëvalueerd.  

• De curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners, bijvoorbeeld via 

het wijk- of gebiedsteam, kan bieden.  

 
Afstemming:  

• De leerstof van de scholen is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

• De materialen van de scholen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

• De onderwijstijd van de scholen is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

• De instructie van de lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

• De verwerking van de lessen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

• De scholen werken met doorgaande leerlijnen.  

 
Aanbod:  

• Het aanbod van de scholen is dekkend zodat de kerndoelen worden bereikt. 

 
Opbrengstgericht werken:  

• De scholen verzamelen systematisch de vorderingen van de leerlingen. 

• Deze informatie wordt gebruikt bij de invulling en bijstelling van het aanbod  
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• De vorderingen van de leerlingen worden gedegen geanalyseerd.  

• De lessen op de scholen zijn effectief: aansprekend, doelmatig en interactief.  

 
Opbrengsten:  

• De cognitieve eindresultaten die de leerlingen behalen zijn in overeenstemming met de 

gestelde minimumnormen van de Inspectie.  

 
Pedagogisch klimaat:  

• Op de scholen heerst een positief en veilig pedagogisch klimaat. 

 
Overdracht:  

• De scholen werken met een goede overdracht van vorige school naar eigen school. 

• De scholen werken met een goede overdracht binnen de school tussen de leerjaren. 

• De scholen werken met een goede overdracht van de eigen school naar de volgende school. 

 
Ouders:  

• De scholen betrekken de ouders actief bij het onderwijs aan hun leerlingen wanneer het gaat 

over het informeren van de ouders over de ontwikkeling van hun kind.  

 
De scholen zijn in staat de ondersteuningsbehoefte van de leerling te beschrijven. Voor de leerlingen 
die binnen de basisondersteuning specifieke ondersteuning krijgen, wordt er planmatig gewerkt. 
Wanneer er extra of zware ondersteuning nodig is, kan de school onderbouwen, aan de hand van 
bovenstaande criteria, dat de basisondersteuning niet toereikend is geweest. De schuin gedrukte 
criteria zijn indien van toepassing, voor de betreffende leerling.  
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3 Deskundigheid voor ondersteuning 

 

 
 
 

In deze figuur staan de beoordelingen van de school aangegeven.  
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4 Ondersteuningsvoorzieningen 

 

 
 

Deze figuur laat zien welke voorzieningen er binnen de school aanwezig zijn. Ook laat het overzicht zien 
hoe de school op de kwaliteit van de voorziening scoort. 
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5 Voorzieningen in de fysieke omgeving 

 

 
 
Deze figuur laat zien welke voorzieningen zijn aangebracht in en aan het gebouw. Ook laat het 
overzicht zien hoe de school op de kwaliteit van de voorziening scoort. 
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6 Samenwerkende ketenpartners 

 

 
 
Deze figuur laat zien met welke partners wij samenwerken. Ook laat het overzicht zien hoe intensief 
de samenwerking is. 
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7 Materialen in de klas 

 

 
 
Deze figuur laat zien welke materialen wij in de klas gebruiken. Ook laat het overzicht zien welke 
kwaliteit de materialen hebben.  
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8 Grenzen van de zorg 

 

 
 
Deze figuur laat zien welke grenzen de school heeft.  
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DEEL II ANALYSE EN BELEID 

In dit deel analyseren wij onze gegevens en geven wij aan wat wij er (zo nodig of gewenst) mee gaan 

doen. 

 

1. Basisondersteuning 

 

Wat zien wij? 
 

 

Wat vinden wij? 
 

 

Wat gaan wij doen? 
 

 

 

2. Ondersteuningsdeskundigheid 

 

Wat zien wij? 
 

 

Wat vinden wij? 
 

 

Wat gaan wij doen? 
 

 

 

3. Ondersteuningsvoorzieningen (fysiek, ruimtes, materialen) 

 

Wat zien wij? 
 

 

Wat vinden wij? 
 

 

Wat gaan wij doen? 
 

 

 

4. Samenwerking en grenzen 

 

Wat zien wij? 
 

 

Wat vinden wij? 
 

 

Wat gaan wij doen? 
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DEEL III VASTSTELLING EN ONDERTEKENING 

 
Dit schoolondersteuningsprofiel is van advies voorzien door de MR: 
 
 
 
Datum 
 
 
Plaats 
 
 
Handtekening MR 
 
 
 
En vastgesteld door het bestuur: 
 
 
 
Datum 
 
 
Plaats 
 
 
Handtekening MR 
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1  Inleiding 
 

1.1  Voorwoord 
 

Ons strategisch beleidsplan 2019-2023 heeft als titel gekregen: Passie voor elk Talent. Hierin worden 

de plannen en doelstellingen voor de komende planperiode uiteengezet. Dit strategisch beleidsplan 

is tot stand gekomen na een intensieve dialoog tussen en met diverse geledingen binnen de 

organisatie: directeuren, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht. De 

doelstellingen die in het beleidsplan worden genoemd gelden voor alle scholen voor de komende 

vier jaar. Naast doestellingen die gelden voor de hele organisatie heeft elke school een eigen 

beleidsplan 2019-2023 waarin zij de plannen en doelstellingen van de eigen school weergeven. De 

strategische keuzes die zijn gemaakt op organisatieniveau worden door vertaald naar schoolniveau. 

Het strategisch beleidsplan respectievelijk schoolplan zullen worden omgezet naar jaarplannen die 

jaarlijks worden geëvalueerd. 

 

1.2 Ontwikkelingen tot 2023 
 

Elan Onderwijsgroep is een organisatie die voortdurend in ontwikkeling is. We vinden het belangrijk 

het beste uit ons personeel en onze leerlingen te halen. We vinden het belangrijk dat een kind met 

plezier zich kan ontwikkelen tot een sterke persoonlijkheid. Dit doen wij door op onze scholen een 

leerrijke leeromgeving aan te bieden. Wij zijn een lerende organisatie en we willen dus ook dat onze 

kinderen komen tot leren. We staan als organisatie midden in de samenleving en zullen vanuit onze 

maatschappelijke opdracht streven om voortdurend het beste uit onze kinderen te halen. Wij leiden 

onze kinderen op voor de wereld van morgen.  

Ouders/verzorgers en kinderen 

Dagelijks brengen ouders/verzorgers hun kinderen naar de scholen van Elan Onderwijsgroep. Elke 

dag weer wordt door medewerkers van de scholen het onderwijs gegeven aan de kinderen om het 

maximale uit hen te halen. Hierbij is er ruimte voor de eigenheid van elk kind om te leren van en met 

andere kinderen in de groep.  

Vier pijlers 

In deze planperiode worden veel zaken ontwikkeld en geborgd. We hebben gekozen voor vier pijlers 

waar in deze planperiode in het bijzonder onze aandacht naar uitgaat.  

1. De school heeft betekenis voor de omgeving waarin zij staat 

Elke dag komen leerlingen naar de school om onderwijs te krijgen. De school is echter meer 

dan alleen een plek waar kinderen onderwijs genieten. Het is een plek waar 

ouders/verzorgers elkaar ontmoeten en waarbij de school een rol vervuld in de 

gemeenschap waarin zij staat. Wij willen dat elke school op haar eigen wijze invulling geeft 

aan deze maatschappelijke opdracht om zo niet alleen het verschil te maken voor leerlingen 

die op de school zitten, maar ook voor de omgeving waarin de school staat. 

 

2. Onderwijskwaliteit 

Op elke school binnen Elan Onderwijsgroep willen goed onderwijs geven. Dit houdt voor ons 
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in dat we alles uit de kinderen willen halen wat mogelijk is zodat zij zich als burgers in deze 

maatschappij verder kunnen ontwikkelen. Dit willen we doen in een veilige omgeving waarin 

de kinderen zich prettig voelen en waarin zij worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te 

halen. 

 

3. Personeel 

Het personeel binnen Elan Onderwijsgroep is van onschatbare waarde voor de organisatie. 

Zij maken dagelijks het verschil voor de kinderen die op onze scholen zitten. Daarom stellen 

wij ook hoge eisen aan ons personeel en zijn we niet snel tevreden. Medewerkers van de 

organisatie merken om die reden dat dingen van hun worden verwacht. Tegelijkertijd 

worden medewerkers zoveel als mogelijk gefaciliteerd en gestimuleerd om het beste uit 

zichzelf te halen om zo goed onderwijs te realiseren.  

 

4. Passend Onderwijs 

Wij merken dat het onderwijs steeds meer maatwerk vraagt van in de begeleiding van de 

kinderen die op de scholen zitten. Dit vraagt om gerichte expertise en ondersteuning die aan 

zowel de kinderen als de medewerkers op de scholen geboden wordt vanuit Elan 

Onderwijsgroep. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan deze uitdaging, wordt in deze 

planperiode veel tijd, geld en energie gestoken in alles wat met Passend Onderwijs heeft te 

maken.  

Dit zijn voor de periode tot 2023 de speerpunten van Elan Onderwijsgroep.  
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2  Beschrijving van de organisatie 
 

2.1  Gegevens 
 

Elan Onderwijsgroep is sinds 1 augustus 2018 de nieuwe naam van twee gefuseerde organisaties 

voor Primair Onderwijs in de regio Noordwest Friesland. Hieronder worden de gegevens van de 

organisatie weergegeven.  

Gegevens van de organisatie   

Naam van het bevoegd gezag  Elan Onderwijsgroep 

Adres  Pyter Jurjensstrjitte 8 

Postcode  9051 BS 

Plaats  Stiens 

Website  www.elanonderwijsgroep.nl  

Telefoon  058-253 95 80 

E-mailadres  info@elanowg.nl  

Postbus   Postbus 31, 9050 AA  Stiens 

 

2.2  Bestuur 
 

Elan Onderwijsgroep is een organisatie voor primair onderwijs. Onze stichting bestaat uit 19 

basisscholen, één school voor NT2 onderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs. De scholen 

zijn gehuisvest in 21 schoolgebouwen. De scholen variëren in omvang van 41 leerlingen tot 230 

leerlingen. Per 1 oktober 2018 telde onze stichting 2.071 leerlingen en 258 personeelsleden. Daarvan 

was 19% (49) man en 81% (209) vrouw. Het aantal fte’s bedraagt 168. Er is sprake van een scheiding 

tussen toezicht en bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. De Directeur Bestuurder 

geeft leiding aan onze organisatie. Onze stichting participeert in het samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs Friesland. 

2.3  De besturingsfilosofie 
 

Onze stichting realiseert zich dat (een) goed bestuur van groot belang is voor de eigen organisatie en 

dat (een) goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs voor ieder kind. We onderschrijven dit door te 

werken volgens de Code Goed Bestuur (PO).  

2.4  Het bestuurskantoor 
 

Het bestuurskantoor van onze stichting heeft twee hoofdtaken. Het treedt namens de Raad van 

Toezicht op als werkgever en het kantoor verricht ondersteunende diensten voor de scholen. De 

algemene leiding is in handen van de Directeur Bestuurder. Onze stichting heeft staffunctionarissen 

voor Onderwijs en Zorg en voor Onderwijs en ICT. Daarnaast zijn er medewerkers voor financiën, 

http://www.elanonderwijsgroep.nl/
mailto:info@elanowg.nl
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huisvesting, personeelszaken en is er een controller. Ons bestuurskantoor is bereikbaar via het 

telefoonnummer 058-253 95 80 en/of via het algemene e-mailadres: info@elanowg.nl.  

2.5  De leiding van de scholen 
 

Onze stichting heeft 21 scholen. Iedere school wordt geleid door een directeur. Alle directeuren 

hebben de opleiding tot schoolleider gevolgd of ronden deze binnenkort af en staan geregistreerd in 

het schoolleidersregister. De directeuren participeren in verschillende werkgroepen die werken aan 

actuele thema’s die in het directieberaad worden besproken.  

2.6  Onze medewerkers 
 

Onze medewerkers –zowel onderwijzend als onderwijsondersteunend personeel - zijn betrokken en 

ambitieus. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij een lerende houding aannemen en 

eigenaarschap tonen voor het werk dat zij doen. Wij nemen geen genoegen met middelmaat. In het 

kader van eigenaarschap worden de medewerkers uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen 

voor de ontwikkeling van de school en de eigen ontwikkeling.  

2.7  De omgeving 
 

Onze stichting speelt een prominente en invloedrijke rol in de regio. Daar waar mogelijk zoeken we 

samenwerking om op te komen voor de belangen van onze leerlingen en de medewerkers. We willen 

ons als stichting onderscheiden door te denken in creatieve oplossingen en te denken in uitdagingen. 

We wachten nieuwe ontwikkelingen niet passief af, maar nemen actief daaraan deel door als het kan 

initiatief te nemen. We willen namelijk nadrukkelijk meedenken en meedoen. 

  

mailto:info@elanowg.nl
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3  Trends en ontwikkelingen 
 

3.1  Trends en ontwikkelingen 
 

Onze organisatie heeft sterke en minder sterke kanten; er zijn kansen en bedreigingen (hoofdstuk 4). 

Daarnaast beschikken we over een missie van de organisatie (hoofdstuk 5) en strategische doelen 

Elan Onderwijsgroep (hoofdstuk 6). Desalniettemin staat onze organisatie niet op zichzelf. Ook 

trends en ontwikkelingen in onze “omgeving” (lokaal, regionaal en landelijk) zijn van invloed op ons 

beleid. We moeten en willen daar waar relevant inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, 

omdat we een organisatie willen zijn die midden in de samenleving staat. Voor ons zijn de volgende 

trends en ontwikkelingen van belang en worden daarom in willekeurige volgorde benoemd: 

1. Sterk toenemende aandacht voor veiligheid; 

2. Het bestuur moet zicht hebben op de (extra) kwaliteit van de scholen; 

3. De bestuursgesprekken met de Inspectie van het Onderwijs; 

4. Terugloop van het leerlingenaantal; 

5. Aandacht voor de zogenaamde 21st century skills; 

6. Leegstand gebouwen & ondernemerschap; 

7. Steeds grotere vraag naar buitenschoolse kinderopvang; 

8. Digitalisering van de samenleving; 

9. Aandacht voor duurzaamheid; 

10. Wetgeving m.b.t. privacy (AVG); 

11. Werkdruk en tekorten; 

12. Individualisering van de maatschappij zorgt voor nieuwe sociale contexten en netwerken;   

13. Ouders/verzorgers zijn, alhoewel hoofdverantwoordelijk voor de opvoeding, niet langer de 

enige opvoeders. Van scholen en instanties wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen 

in een omgeving waar verdichting van maatschappelijke problematiek speelt;    

14. Wereldproblematiek zorgt voor veranderende culturele, religieuze en etnische diversiteit;    

15. Problemen in de thuissituatie komen steeds vaker de school in.     

In de omgeving waar de kinderen opgroeien komt in deze tijd veel op hen af. Het is onze taak om ze 

hierop zo goed mogelijk voor te bereiden. De toepassing van sociale media vormt een belangrijke 

basis voor de mogelijkheden die we hebben. Aan de andere kant zien we ook dat dit veel vergt van 

de leerkrachten in het onderwijs. Problemen die in de wereld spelen, komen zo de school in, waarbij 

de kinderen goed weten wat er speelt. Dit betekent dat de maatschappij waarin we leven, dichtbij of 

verder weg, een belangrijke basis vormt voor de ontwikkeling van de leerlingen op onze scholen. 

Op basis van gemaakte keuzes hebben we een aantal speerpunten voor onze stichting en de scholen 

vastgesteld. 
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4  Kansen en bedreigingen 
 

4.1  De SWOT-analyse: het overzicht 

 

Aan de hand van de gevoerde gesprekken binnen onze organisatie is de volgende sterkte-

zwakteanalyse (SWOT-analyse) opgesteld. De belangrijkste aspecten zijn: 

STERKE KANTEN  ZWAKKE KANTEN  

* Financieel solide * Beleidsdocumenten nog niet up-to-date 

* Innovatieve gerichtheid * Gesprekkencyclus op de scholen 

* Kennisdeling tussen de scholen * Verantwoording en Dialoog 

* Balans sturing en ruimte  

* Ruime inzet financiële middelen voor Passend 

Onderwijs 

 

   

KANSEN BEDREIGINGEN 

* Specifieke profilering van de scholen * Dalend leerlingenaantal 

* Goede relatie met de gemeentes * Moeite met vervanging personeel 

* Leidende positie in de regio * Sterke concurrentie van andere scholen 

* Onderwijsbeleid (subsidies) gemeentes * Kosten onderhoud gebouwen 

* Hoge leeropbrengsten  

* IKC-vorming   

  

 

4.2  De SWOT-analyse: de matrix 
 

Voor de matrix m.b.t. de SWOT-analyse geldt: 

 Kansen vs. Sterkten: inspelen op een kans door middel van een sterkte; 

 Kansen vs. Zwakten: de zwakke punten sterker maken om in te kunnen spelen op een 

kans; 

 Bedreigingen vs. Sterkten: de sterkte gebruiken om een bedreiging te weren; 

 Bedreigingen vs. Zwakten: de zwakke punten sterker maken om een bedreiging te 

weren. 

De combinatie van sterke kanten en kansen biedt mogelijkheden die vrij eenvoudig zijn te realiseren. 

Daarbij denken we aan: 

1. We kunnen ons ‘passend onderwijs’ nog beter profileren door onze positie in de regio en het 

Samenwerkingsverband en de gemeenten verder uit te breiden. 
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De combinatie van sterke kanten en bedreigingen maakt ons ervan bewust, dat wij niet achterover 

kunnen leunen. 

We willen ervoor zorgen dat we behouden wat we als sterk ervaren. De volgende aandachtspunten 

willen we hierbij benoemen: 

1. Onze financiële situatie is nu goed, maar dit komt onder druk te staan door een teruglopend 

leerlingenaantal. We moeten proberen om ons marktaandeel te vergroten en op andere 

manieren inkomsten genereren. 

2. We willen innovatief zijn, en dat zijn we ook tot op bepaalde hoogte. De moeite die het kost om 

vervanging te regelen en de kwaliteit van de vervanging, merken we in de organisatie. We 

moeten gericht zijn op het inrichten van een vervangerspool en op de versterking van de 

kwaliteit van de vervangers (begeleiding). 

De combinatie van zwakke punten en kansen maakt de aspecten inzichtelijk waar we aan moeten 

gaan werken, maar die niet eenvoudig zullen zijn. Deze zaken zullen veel energie vragen van alle 

betrokkenen. Hierbij denken we aan: 

1. We zijn innovatief gericht. Daarom is het zaak dat de focus blijft liggen op toekomstbestendig 

onderwijs. Hierbij valt te denken aan de toepassing van ICT in het onderwijs en het werken met 

actuele lesmethoden. 

Tenslotte: de combinatie zwakke punten en bedreigingen laat ons zaken zien die met urgentie 

moeten worden aangepakt. Hierbij gaat het om: 

1.  een sterke profilering van de scholen. Gelet op de huidige staat van onderhoud van een aantal 

scholen zal deze planperiode de focus komen te liggen op de renovatie van de laatste scholen 

van de organisatie. Aan het einde van deze planperiode moeten alle scholen van Elan 

Onderwijsgroep up-to-date zijn voor het onderwijs van de (nabije) toekomst. We zullen moeten 

investeren in huisvesting. 
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5 De Missie van Elan Onderwijsgroep 
 

Onze stichting heeft als slogan: Passie voor elk Talent. We bouwen aan de toekomst (van onze 

maatschappij) door onze leerlingen toekomstgericht onderwijs te geven en ze te vormen tot 

personen die zich staande kunnen houden in de samenleving van morgen. 

Het eigenaarschap ligt binnen Elan Onderwijsgroep zo laag mogelijk in de organisatie. Aan scholen en 

haar medewerkers wordt maximaal ruimte gegeven voor ontwikkeling. Leeropbrengsten zijn 

belangrijk, maar net zo belangrijk vinden we het dat de kinderen gezond zijn, goed in hun vel zitten 

en in hun kracht staan. Dat we ze een veilige omgeving bieden gedurende de tijd dat ze op school 

zijn. We kijken dus niet alleen naar de ‘harde’ kwaliteitsopbrengsten om tot gewenste kwalificaties te 

komen. 

De organisatie beweegt zich in een lemniscaat. Dit betekent dat we oneindig door willen gaan in het 

ontwikkelen van kinderen, personeel en de scholen. De lemniscaat geeft ook de uitersten aan waarin 

we ons kunnen begeven. Deze uitersten lijken soms tegengesteld, maar moeten elkaar juist 

versterken om tot maximale ontwikkeling te komen. Voor ons zijn deze uitersten verwoord in onze 

merkwaarden.   

5.1  Merkwaarden van Elan Onderwijsgroep 
Onze missie komt tot uiting in de merkwaarden van Elan Onderwijsgroep: kwalitatief zeer goed 

onderwijs enerzijds, en een benadering met bezieling, enthousiasme en aandacht voor elk kind 

anderzijds. In alles wat we doen komen die merkwaarden terug. 

Elan Onderwijsgroep staat voor: Passie voor elk Talent.  

Ieder kind is uniek en elk talent telt. Daarom gaan we binnen onze scholen uit van de kansen en 

mogelijkheden van elke individuele leerling. Het is onze passie de kinderen voortdurend te 

stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Ieder vanuit zijn of haar eigen talent. In elke vorm en op 

ieder niveau, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun plekje kunnen vinden in de 

maatschappij. 

De merkwaarden (hard versus zacht) vertalen zich in de volgende complementaire paren:  

hoofd <> hart   

Het bieden van steengoed onderwijs staat bij ons voorop, maar ook de manier waarop we dat doen: 

vanuit ons hart. Met passie, enthousiasme en met aandacht en zorg voor elk individueel kind. 

prestatie <> plezier  

Goede leerresultaten zijn belangrijk. We dagen onze leerlingen uit om hun mogelijkheden en 

talenten maximaal te ontwikkelen. Maar minstens zo belangrijk vinden wij het dat de kinderen goed 

in hun vel zitten, plezier hebben en zich veilig voelen op school. 

ik <> wij   

Wij leren de kinderen oog te hebben voor elkaar, naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor 

elkaar. Samen leren en leven. Dat staat bij ons centraal. 

binnen <> buiten  



11 
 

De rol van onze scholen gaat verder dan het geven van onderwijs alleen. We doen er alles aan om 

voor de omgeving van zoveel mogelijk betekenis te zijn. Bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan 

maatschappelijke en sociale vraagstukken. 

5.2  Eigen kwaliteit: onze parels 
 

Vanzelfsprekend zorgt onze stichting voor basiskwaliteit. Onze financiën zijn op orde en onze scholen 

werken hard om het beste uit de kinderen te halen. Onze ambities reiken verder dan het leveren van 

basiskwaliteit: we willen ook toegevoegde waarde hebben, we willen de basiskwaliteit ontstijgen 

door verbeterpunten die naar voren komen in de kwaliteitscyclus te bespreken en gerichte 

ondersteuning te bieden om ons nog sterker te maken. Of dit nou voor de groep is, of in de school, 

of binnen de organisatie maakt daarbij niet uit. Ons bestuur heeft ook veel toegevoegde waarde 

(eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels die hieronder worden 

weergegeven. 

1. Dagelijks hebben onze leerlingen de mogelijkheden om te werken aan de vaardigheden van 

de 21ste eeuw in het iNNOVATORIUM. We merken dat kinderen met veel verschillende 

leerstijlen hier het maximale uit zichzelf weten te halen. Andere manieren van denken 

worden hier ontwikkeld, creatieve oplossingen worden gevonden voor dilemma’s waar de 

leerlingen vanuit de verschillende lesprogramma’s voor worden geplaatst. Wij maken onze 

kinderen digitaal wijs.  

2. Binnen Elan Onderwijsgroep zijn de randvoorwaarden rondom ICT in de groepen 

bovengemiddeld aanwezig. Hierbij valt te denken aan IPads voor alle kinderen, laptops voor 

al het onderwijzend personeel, snelle netwerken in de scholen, scholing op het gebied van 

ICT en ondersteuning daar waar nodig. 

3. De slogan van Elan Onderwijsgroep is: Passie voor elk Talent. In onze Talentgroep worden 

meer- en hoogbegaafde leerlingen die fundamenteel anders leren en denken op 

verschillende locaties uitgedaagd in het oplossen van vraagstukken, samenwerken met 

gelijkgestemden en het werken aan verschillende projecten.  Onder begeleiding van twee 

vakleerkrachten Talentonderwijs worden de vaardigheden van deze kinderen vergroot. 

4. Daarnaast biedt Elan Onderwijsgroep zeer veel mogelijkheden voor extra ondersteuning in 

het kader van Passend Onderwijs. Niet de middelen maar de hulpvraag van het kind is 

leidend in de toekenning van de hulp die noodzakelijk is.  

5. Binnen Elan Onderwijsgroep wordt gewerkt met een kwaliteitscyclus. In deze cyclus wordt 

minimaal drie keer per jaar gesproken tussen het bestuur en het management van de 

scholen. In deze gesprekken staat het verhaal van de school centraal. De gesprekken worden 

gekoppeld aan een PDCA-cyclus waarin de formatie, begroting, een diepteanalyse (met 

onder andere de leerresultaten van de leerlingen) en de plek die de school inneemt in de 

omgeving waarin zij staat, zijn opgenomen.   

6. Elan Onderwijsgroep kent ook een bovengemiddeld scholingsbudget voor haar personeel. 

Voor medewerkers die zich willen ontwikkelen worden middelen beschikbaar gesteld om 

zich verder te bekwamen. Hier wordt zowel de medewerker als de organisatie sterker van. 

7. De scholen binnen Elan Onderwijsgroep hebben een duidelijk onderwijskundig profiel 

waarmee het onderwijs wordt ingericht. Hierbij valt te denken aan Groepsdynamisch 

Onderwijs (GDO), Gepersonaliseerd Onderwijs (GO) of drietalige scholen binnen de 

organisatie.  
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6 Strategische doelen op organisatieniveau 
 

In deze planperiode staan de volgende doelen centraal. 

6.1 De school heeft betekenis voor de omgeving waarin zij staat 
 

Elke school binnen Elan Onderwijsgroep heeft zijn eigen profiel en heeft zijn eigen uitdagingen. 

Dit komt door een diversiteit aan ouders/verzorgers in onze achterban en doordat de scholen in 

verschillende kernen of dorpen staan. Wij vinden het belangrijk dat elke school zich bewust is 

van de omgeving waarin zij staat en dat zij verbinding aangaat met die omgeving. De manier 

waarop dit gebeurt is verschillend en op geen enkele school gelijk. De school maakt onderdeel 

uit van een groter geheel en we vinden het belangrijk dit ook aan onze kinderen mee te geven. 

 

Hierbij denken wij in het bijzonder aan: 

1. De scholen werken gericht samen met ketenpartners als de gebiedsteams of dorpenteams, 

dorpsbelang, buurtsportcoaches en kinderopvang om een zo breed en goed mogelijk 

onderwijsaanbod te realiseren waarin veel aandacht is voor kinderen en ouders/verzorgers én 

voor culturele en naschoolse activiteiten. Daar waar mogelijk worden activiteiten centraal 

gecoördineerd en aangeboden via de scholen als naschoolse activiteit.  

 

2. Ouders/verzorgers zijn voor ons een onmisbare schakel tussen school en thuis. 

Ouderbetrokkenheid wordt om die reden gestimuleerd, zodat zij één geheel vormen met de 

school in de gemeenschap waarin de scholen staan. 

 

3. Ondernemerschap door de school wordt gestimuleerd doordat expertise uit de omgeving van 

de school ook wordt ingezet om invulling te geven aan de maatschappelijke opdracht die de 

school heeft.  

6.2  Onderwijskwaliteit 

De scholen zijn gericht op het geven van kwalitatief en hoogwaardig onderwijs. Voor ons 

betekent dit dat er niet alleen aandacht is voor de toetsen die worden afgenomen, maar ook dat 

een kind zich veilig en op zijn of haar gemak voelt op de school waar het kind les ontvangt. We 

werken altijd cyclisch aan onderwijskwaliteit om het onderwijs voortdurend te verbeteren. 

Hierbij worden zowel op organisatie- als schoolniveau normen vastgesteld.  

De normen die door de inspectie worden gesteld zijn voor ons niet voldoende. We willen graag 

dat de scholen streven naar hogere opbrengsten om daarmee het maximale uit de kinderen te 

halen. We willen de kinderen maximaal tot ontwikkeling brengen. De scholen geven elk met hun 

eigen onderwijskundig concept invulling aan deze opdracht.  

Kinderen komen tot ontwikkeling wanneer zij zich veilig voelen. Dit thema staat dan ook hoog op 

de agenda van Elan Onderwijsgroep. Jaarlijks wordt de veiligheid van de kinderen gemeten in 

een vragenlijst die wordt afgenomen. Ook zijn de kinderen bekend met de veiligheidspersoon 

binnen de school en worden op alle scholen medewerkers geschoold om de functie van 

veiligheidscoördinator te kunnen vervullen.  
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We gaan aan de slag met Onderwijskwaliteit door de volgende punten op te pakken: 

1. Alle scholen binnen Elan Onderwijsgroep bieden aan de basis minimaal die kwaliteit die door 

de Inspectie als voldoende wordt beoordeeld. De volgende indicatoren krijgen hierbij de eerste 

prioriteit: Didactisch Handelen, Zicht op Ontwikkeling, Verantwoording & Dialoog. 

2. We maken een keuze voor een digitaal platform om zowel de onderwijskwaliteit als de 

financiën inzichtelijk te maken in één systeem. Hierbij vinden we het belangrijk dat de gegevens 

actueel en inzichtelijk zijn voor medewerkers van het bestuursbureau en leidinggevenden in de 

organisatie.  

 

3. We vinden het vanzelfsprekend dat we leren van en met elkaar. Hiervoor maken we gebruik 

van verschillende instrumenten. Tweejaarlijks worden er tevredenheidsonderzoeken afgenomen 

onder leerlingen, personeel en ouders/verzorgers. Ook neemt elke school om de twee jaar een 

audit af die gebruikt wordt om de school verder te ontwikkelen op die punten die nodig zijn.  

 

4. Resultaten die scholen halen worden besproken in het directieberaad. We willen leren van en 

met elkaar en daar waar noodzakelijk elkaar ondersteunen om tot betere resultaten te komen.  

 

5. De thema’s een veilige school en burgerschap worden in deze planperiode centraal opgepakt 

voor alle scholen. Elke school heeft een geschoolde (sociale) veiligheidscoördinator die 

participeert in een lerend netwerk. De scholen geven betekenis aan het thema burgerschap in de 

omgeving waarin zij staan. 

 

6. Elke school meet de kwaliteit van het onderwijs door de inzet van het instrument Werken met 

Kwaliteitskaarten in het Primair Onderwijs (WMKPO). In de cyclus van vier jaar worden alle 

kaarten op elke school afgenomen. 

7. Met elkaar voeren we een gerichte dialoog over wat wij onder onderwijskwaliteit verstaan. 

Deze gesprekken vinden binnen alle geledingen en lagen van de organisatie plaats: binnen de 

Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, het directieberaad en in de 

scholen. We willen ook leren van en met elkaar. Dit willen we doen door onder andere de inzet 

van collegiale consultaties in de groepen en ook tussen scholen te bevorderen. Directies van 

scholen leren van en kijken bij elkaar vanuit een open houding om elkaar aan te scherpen en de 

beste ideeën met elkaar te delen. 

 

8. ICT neemt in onze organisatie een onmisbare plek in. Door de inzet van een digitale 

lesmethode (bijvoorbeeld SNAPPET) op de scholen, IPads, tablets of Chromebooks voor de 

leerlingen en up-to-date hard- en software wordt de onderwijskwaliteit verhoogd. Op 

organisatieniveau worden investeringen gedaan om op deze manier scholen te faciliteren om de 

kwaliteit van het onderwijs in elke groep te verhogen.  

 

9. Elke school geeft op haar eigen manier invulling aan de slogan: Passie voor elk Talent. Elke 

school kan vertellen hoe vorm en inhoud wordt gegeven aan deze slogan. Dit is per school 

verschillend, maar is een vast onderdeel in de profilering van elke school binnen Elan 

Onderwijsgroep.  
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Onderwijskwaliteit kan niet zonder gekwalificeerd personeel. Wat dit voor ons betekent wordt 

hieronder beschreven. 

6.3 Personeel 
 

Wij vinden de kwaliteit van onze medewerkers van doorslaggevend belang in relatie tot de 

kwaliteit van een school. De schoolleider is integraal verantwoordelijk voor het onderwijs op de 

school: ze geven leiding aan de schoolontwikkeling, maar ook aan het leren van de leraren.  

 

Vanzelfsprekend zorgen de directeuren (geregistreerde schoolleiders) in de eerste plaats voor 

hun eigen professionele ontwikkeling. Daarnaast ontwikkelen zij op hun school een professionele 

cultuur die borgt dat de leraren met en van elkaar leren. Een kernwoord daarbij is 

eigenaarschap: ze maken de leraren zo veel mogelijk medeverantwoordelijk voor de 

schoolontwikkeling en de eigen professionele ontwikkeling. Voor wat betreft het laatste aspect: 

de schoolleiders zorgen ervoor dat ze de leraren uitdagen en stimuleren om zich passend te 

ontwikkelen. Passend betekent: passend bij de fase van ontwikkeling van de leraar. Daarbij 

maken ze onderscheid tussen startbekwame, basisbekwame en vakbekwame leraren. Voor (de 

resultaten van) de leerlingen is het van belang, dat de leraren up-to-date zijn, dat ze beschikken 

over actuele kennis en vaardigheden om het leren van de leerlingen te optimaliseren. We 

verwachten van de (geregistreerde) leraren, dat ze werk maken van hun eigen professionele 

ontwikkeling (POP) en dat ze deze ontwikkeling bespreken in de diverse gesprekken met de 

schoolleiding. We willen een cultuur creëren waarin talentontwikkeling van excellente 

medewerkers gewaardeerd, gestimuleerd en benut wordt.   

 

Naast de schoolleiding en de leraren onderscheiden we “overig personeel”. Voor iedere functie 

(of taak) beschikt onze stichting over een taak- of functiebeschrijving. Ook aan deze categorie 

personeel worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Immers: gezamenlijk werken we aan het 

ontwikkelen van leerlingen. 

 

Een medewerker van Elan Onderwijsgroep:  

 hanteert de beroepsstandaarden met betrekking tot de competenties en vakkennis en 

ontwikkelt zich continu; 

 weet pedagogisch een goed klimaat te creëren; 

 stemt pedagogisch en didactisch handelen af op het onderwijsconcept van de school 

en de onderwijsbehoeften van de kinderen; 

 heeft realistische verwachtingen van de kinderen; 

 stelt talentontwikkeling van kinderen als doel;  

 bevordert de zelfstandigheid van de kinderen; 

 werkt vanuit een analyserende en onderzoekende houding. 

Dit willen we bereiken door:  

1. Op organisatieniveau is gekozen om de gesprekkencyclus in te richten aan de hand van 

het instrument Coo7. Dit instrument biedt de mogelijkheid aan elke medewerker om zijn 

of haar bekwaamheid in bij te houden. Ook wordt de gesprekkencyclus opgezet aan de 
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hand van een klok waarbij zowel de leidinggevende als de medewerker acties uitvoert, 

zoals lesobservaties, het voeren van waarderingsgesprekken en het bijhouden van een 

Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) door de medewerker.  

 

2. …van elke medewerker te verwachten dat hij of zij zich ontwikkelt. Hiervoor worden 

scholingsmogelijkheden geboden op zowel team als individueel niveau. Ook wordt het 

leren van en met elkaar gestimuleerd door participatie in netwerken of door de inzet van 

collegiale consultaties. Ook wordt de mogelijkheid van studiereizen geboden om daarmee 

te werken aan de eigen ontwikkelingen ten behoeve van de organisatie.  

 

3. … scholing. In het bijzonder wordt scholing en ondersteuning aangeboden op de 

onderdelen Vensters PO, vergroten van vaardigheden op het analyseren van gegevens, 

(samen)werken in een digitale omgeving (bijvoorbeeld SharePoint, SNAPPET, Prowise) en 

hoe invulling gegeven kan worden aan de leerlijn Wetenschap en Techniek. 

 

4. … alle medewerkers gerichte ondersteuning te bieden indien noodzakelijk. In het 

bijzonder krijgen nieuwe medewerkers begeleiding vanuit de school of vanuit de 

organisatie om zo goed mogelijk te starten. Startende leerkrachten krijgen gedurende 3 

jaar, of zoveel als noodzakelijk is, begeleiding van een (interne) coach om zich te 

ontwikkelen van een start naar basis bekwame leerkracht.  

 

5. … op zowel organisatie- als schoolniveau te spreken over de professionele ruimte van de 

leerkracht (Professioneel Statuut), werkdruk die wordt ervaren en (preventie) 

ziekteverzuim.  

 

6. … in te spelen op de behoefte aan nieuwe functies. Het onderwijs ontwikkelt zich in een 

snel tempo. Dit betekent dat de behoefte kan ontstaan aan nieuwe functies zoals een 

kindercoach, onderwijsondersteunend personeel (OOP) die niet altijd op alle scholen 

standaard in de formatie zijn opgenomen. Deze planperiode zal het functiebouwwerk 

opnieuw worden ingericht en zal worden gekeken welke aanvullende functies noodzakelijk 

zijn om het onderwijs te verbeteren. 

 

7. … intervisie tussen medewerkers te stimuleren en faciliteren. We willen als lerende 

organisaties kennis met elkaar delen in teams of thema’s. Door kennis te delen helpen we 

elkaar en kunnen we leren van en met elkaar. Zowel op schoolniveau als binnen de 

organisatie zullen we gebruik maken van deze lerende netwerken.  

6.4 Passend Onderwijs 

 

Elke school biedt een passend onderwijsaanbod aan de kinderen die zijn aangemeld op de 

school. We merken steeds vaker dat problemen die zich in de thuissituatie kunnen voordoen, 

ook de school in komen. De complexiteit van de zorgvraag is de laatste jaren in een versneld 

tempo toegenomen, waardoor de preventieve zorg in de scholen van groot belang is. Natuurlijk 

willen we graag zo goed mogelijk passend onderwijs verzorgen op de scholen. Dit zou inhouden 
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dat we alle kinderen van onderwijs kunnen voorzien op een school. Om deze vraag te kunnen 

beantwoorden heeft elke school een School Ondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld waarin zij de 

grenzen van de zorg van de school aangeven. Dit SOP vormt een belangrijke basis om te kijken of 

het onderwijs dat wordt gegeven passend is voor ieder kind. Wanneer het nodig is, wordt extra 

expertise ingezet om tegemoet te komen aan de zorgvraag van de leerling(en).  

 

 

Om dit te bereiken gaan we aan de slag met de volgende punten: 

1. Er wordt een onderzoek gestart naar de besteding van de middelen rondom Passend 

Onderwijs. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe de middelen van Passend Onderwijs zó 

kunnen worden ingezet dat deze maximaal ten goede komen aan onze leerlingen. De 

uitkomsten zullen mede bepalend zijn op de keuzes die worden gemaakt. 

 

2. Gerichte aandacht zal er zijn voor de eerste zorgbehoefte van de leerlingen. Passend 

Onderwijs betekent dat gekeken wordt naar de leerling in zowel de school- als thuisomgeving. 

Hierbij is vroegtijdige signalering van een eventuele zorgbehoefte cruciaal. Scholen worden 

hierbij ondersteund door expertise die in de organisatie aanwezig is, zoals extra handen in de 

klas, de mogelijkheid voor observaties in de klas door een leer- of gedragsspecialist, door 

onderzoek door specialisten, door de inzet van (kinder)coaches, orthopedagogen en 

schoolmaatschappelijk werkers. Gekeken zal worden of deze specialismen van buiten de 

organisatie moeten worden ingehuurd, of dat het wenselijk is deze functies in eigen dienst te 

hebben.  

 

3. Alle scholen binnen Elan Onderwijsgroep hebben een up-to-date School 

Ondersteuningsprofiel (SOP) waarin de grenzen van de zorg staan verwoord die zij aan hun 

leerlingen kunnen geven. 

 

4. Thema’s rondom Passend Onderwijs worden breed besproken binnen alle geledingen van 

de organisatie, om daarmee in te kunnen spelen op (nieuwe) ontwikkelingen en daarop 

gerichte (beleids)keuzes te kunnen afstemmen.  

 

5. Nadrukkelijk wordt de samenwerking gezocht met de gebiedsteams of dorpenteams vanuit 

de gemeenten om ondersteuning richting de kinderen te kunnen geven in voorkomende 

situaties. Elke school kent hierbij de route die kan worden gelopen als (extra) ondersteuning 

noodzakelijk is.  
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7 Toekomstbestendige organisatie – Huisvesting en Financiën  
 

7.1 Elan Onderwijsgroep is een toekomstbestendige organisatie 
 

Elan Onderwijsgroep bevindt zich in een sterke krimpregio. Dit houdt in dat de komende jaren het 

leerlingenaantal met ongeveer 15 % verder zal afnemen. Dit vergt goed beleid en gerichte keuzes om 

de middelen zó in te zetten dat die bijdragen aan het geven van goed onderwijs. Daarom worden 

veel zaken in gezamenlijkheid opgepakt en ontwikkeld. Centraal wat centraal moet, decentraal waar 

het kan. 

Verder wordt intensief samengewerkt met andere besturen en andere ketenpartners als dit een 

meerwaarde heeft voor onze organisatie. 

Op terreinen als ICT, huisvesting, financiën, Passend Onderwijs en personeelsbeleid wordt voor de 

hele scholengroep beleid centraal gemaakt en uitgevoerd. 

 

7.2.  Ambities organisatie 
 

Ambities van de organisatie zijn: 

Meerjaren cyclus onderhoud gebouwen  

Onderhoud aan de gebouwen wordt uitgevoerd volgens een meerjaren cyclus, waarbij de focus ligt 

op goede functionaliteit in gebouwen waarin de kinderen onderwijs genieten. 

Financiën  

Een gezonde financiële basis wordt gelegd aan de hand van vooraf opgestelde kengetallen, waarbij 

het uitgangspunt is te komen tot een gezonde balans tussen uitgaven voor personeel en materieel. 

Huisvesting  

Alle schoolhuisvesting moet de komende planperiode voldoen aan de hedendaagse eisen ten aanzien 

van functionaliteit, capaciteit en klimaatbeheersing. Op die scholen die de afgelopen jaren nog geen 

update hebben ontvangen zal in deze planperiode gericht worden geïnvesteerd om de gebouwen 

meer toekomstbestendig te maken. Dit willen we bereiken door de inrichting en onderhoud van de 

schoolgebouwen te koppelen aan het meerjaren onderhoudsplan en af te stemmen met de scholen.   
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8 Formulier "Instemming strategisch beleidsplan Elan 

Onderwijsgroep 2019-2023" – Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad 
 

Naam organisatie Elan Onderwijsgroep 

Bestuursnummer 41693 

Bezoekadres Pyter Jurjensstrjitte 8 

9051 BS  Stiens 

Telefoon 058-253 95 80 

E-mail info@elanowg.nl  

Postbus Postbus 31 

9050 AA  Stiens 

 

 

VERKLARING 

Hierbij verklaart de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Elan Onderwijsgroep in te 

stemmen met het Strategisch Beleidsplan 2019-2023. 

 

Namens de GMR, 
 

 

Naam Naam 
 
………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………. 

Functie Functie 
 
………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………. 

Plaats Plaats 
 
………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………. 

Datum Datum 
 
………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
Handtekening 

 
 
 
 
Handtekening 

………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. 
 

mailto:info@elanowg.nl
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9 Formulier "Instemming strategisch beleidsplan Elan 

Onderwijsgroep 2019-2023" – Raad van Toezicht 
 

Naam organisatie Elan Onderwijsgroep 

Bestuursnummer 41693 

Bezoekadres Pyter Jurjensstrjitte 8 

9051 BS  Stiens 

Telefoon 058-253 95 80 

E-mail info@elanowg.nl  

Postbus Postbus 31 

9050 AA  Stiens 

 

 

VERKLARING 

Hierbij verklaart de Raad van Toezicht van Elan Onderwijsgroep in te stemmen met het Strategisch 

Beleidsplan 2019-2023. 

 

Namens de Raad van Toezicht, 
 

 

Naam Naam 
 
………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………. 

Functie Functie 
 
………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………. 

Plaats Plaats 
 
………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………. 

Datum Datum 
 
………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
Handtekening 

 
 
 
 
 
Handtekening 

………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. 
 

mailto:info@elanowg.nl


Hoofdgebied Deelgebied Doel niveau semester behaald 
Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik ken de letters m, r, v, i, s, 
aa, p, e 

3 1 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik ken de letters t, ee, n, b, 
oo 

3 1 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik ken de letters d, oe, k, ij, z 3 1,2 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik ken de letters h, w, o, a, u 3 2 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik ken de letters eu, j, ie, l, 
ou, uu 

3 2 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik ken de letters g, ui, au, f, 
ei 

3 2,3 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik ken woorden met sch- 3 2,3 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen Ik kan de hoofdletters lezen 3 2,3 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik ken woorden met -ng 3 2,3 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik ken woorden met -b, -d 3 3 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als stoel en 
kast lezen 

3 3 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als voetbal 
lezen 

3 3 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als bank 
lezen 

3 3 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als licht en 
lach lezen 

3 3 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als ja, zo, nu 
lezen 

3 3 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als kwast 
lezen 

3 4 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan verkleinwoorden als 
huisje, boompje en koetje 
lezen 

3 4 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als hond en 
brood lezen 

3 4 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als strik en 
korst lezen 

3 4 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als maai, 
hooi, loei lezen 

3 4 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als plakband 
lezen 

3 4 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als moeder 
en harken lezen 

3 4 
 



Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als bakker, 
zitten en appel lezen 

3 4 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als betaal, 
gezicht en verzin lezen 

3 4 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als nieuw, 
ruw, sneeuw lezen 

3 5 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als vlieger, 
schommel en strijken lezen 

3 5 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als jaren, 
zomer, muren en leven 
lezen 

3 5 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als verse, 
vlugge en nare lezen 

3 5 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als slimste 
lezen 

3 5 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als sparen, 
breder en groter lezen 

3 5 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als moeilijk, 
dertig en honing lezen 

3 5 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden appelmoes 
en boekenkast lezen 

3 5 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als opzetten 
en inhalen lezen 

3 5 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als rekenen, 
wandelen en kinderen lezen 

3 5 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als 
gebeuren, bedoelen en 
verhalen lezen 

3 5 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als gelukkig, 
eindelijk en wandeling lezen 

3 5 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als ongeluk 
en ontbijten lezen 

3 5 
 

Aanvankelijk 
lezen 

Leren lezen ik kan woorden als appeltje, 
ringetje en spelletje lezen 

3 5 
 

 

 

 



Hoofdgebied Deelgebied Doel Niveau Semester Behaald 
Aanvankelijk 
lezen 

spelling Ik kan mkm km en mk woorden 
spellen 

3 1,2 
 

Aanvankelijk 
lezen 

spelling Ik kan mmkm en mkmm woorden 
spellen 

3 2,3 
 

Aanvankelijk 
lezen 

spelling Ik kan mmkmm woorden en 
samenstellingen spellen 

3 3 
 

Aanvankelijk 
lezen 

spelling Ik kan woorden met sch- spellen 3 3 
 

Aanvankelijk 
lezen 

spelling Ik kan woorden op -ng en -nk 
spellen 

3 3 
 

Aanvankelijk 
lezen 

spelling Ik kan woorden op -b en -d 
spellen 

3 3,4 
 

Aanvankelijk 
lezen 

spelling Ik kan woorden als ja, zo en n u 
spellen 

3 3,4 
 

Aanvankelijk 
lezen 

spelling Ik kan woorden op -ch(t) spellen 3 3,4 
 

Aanvankelijk 
lezen 

spelling Ik kan woorden op -aai, -ooi en - 
oei spellen 

3 4 
 

Aanvankelijk 
lezen 

spelling Ik kan woorden met ei/ij spellen 3 4 
 

Aanvankelijk 
lezen 

spelling Ik kan mmmkm en mkmmm 
spellen 

3 4 
 

Aanvankelijk 
lezen 

spelling Ik kan woorden op -eer, -oor en -
eur spellen 

3 5 
 

Aanvankelijk 
lezen 

spelling  Ik kan woorden op -eeuw, -ieuw 
en -uw spellen 

3 5 
 

Aanvankelijk 
lezen 

spelling Ik kan verkleinwoorden spellen 3 5 
 

Aanvankelijk 
lezen 

spelling Ik kan mkmm woorden met 
tussenklank spellen (wolf) 

3 5 
 

Aanvankelijk 
lezen 

spelling Ik kan au/ou woorden spellen 3 5 
 

 



Hoofdgebied Deelgebied Doel Niveau Semester Behaald 
Lezen Begrijpend 

lezen 
Ik kan verschillende soorten teksten 
herkennen ( informatief, verhalend 
of instructief) 

4 1,2 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan informatie halen uit 
informatieve teksten 

4 2 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan een open vraag stellen over 
een tekst (wie, wat, waar vragen) 

4 2 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan globaal lezen (Voor je de tekst 
helemaal doorleest, bekijk je eerst 
de opmaak van de tekst. Je kijkt 
naar de titel en tussentitels, de 
algemene lay-out (opbouw van de 
tekst met alinea's, afbeeldingen...) 
en de schuingedrukt of vetgedrukte 
woorden en zinnen.) 

4 1 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan voorspellen waar een tekst 
over gaat, mbv titel en plaatjes 

4 1 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan verwijswoorden herkennen 
en toepassen 

4 3 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan het onderwerp van een tekst 
herkennen mbv titel 

4 3 
 

lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan bedenken wat ik al weet over 
het onderwerp en dit weergeven in 
een woordveld 

4 3 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan de betekenis van een 
onbekend woord achterhalen, door 
teruglezen en verder lezen 

4 4 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan een conclusie trekken 4 4 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan de verschillende strategieën 
toepassen bij het lezen van teksten 
op AVI M3 en E3 niveau 

4 5 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan de signaalwoorden van tijd 
herkennen (toen, dan, eerst, daarna, 
enz.) 

4 5 
 

lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan verhalende, informatieve, 
instructieve en mening teksten 
herkennen 

5 1 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan voorspellen waar een tekst 
over gaat met behulp van de titels 
en tussenkopjes  

5 1 
 

lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan aan het uiterlijk van de tekst 
zien waarin hij staat (boek, krant, 
internet) 

5 1 
 

lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan de betekenis van moeilijke 
zin(nen) ontcijferen door terug- of 
verder te lezen 

5 2 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan alinea's herkennen 5 1 
 



Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan informatie achterhalen uit 
instructieve teksten 

5 2 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan informatie achterhalen uit de 
context van de zin 

5 2 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan de signaalwoorden van vraag 
/ antwoord herkennen in een tekst 

5 3 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan de volgorde aangeven in 
stukjes tekst mbv de 
signaalwoorden van tijd 

5 3 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan belangrijke woorden 
onderstrepen in de tekst 
(sleutelwoorden) 

5 3 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan vragen en antwoorden 
combineren 

5 3 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan de belangrijke woorden 
(sleutelwoorden) en zinnen 
onderstrepen 

5 4 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan een verband leggen tussen 
afbeelding en tekst (b.v. stripboek of 
verkeerssituaties) 

5 4 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan systematisch geordende 
bronnen hanteren (b.v. 
woordenboek of index van een 
atlas) 

5 4 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan oriënterend lezen. (Je bepaalt 
waar de tekst over gaat. Je gaat na 
wat voor een soort tekst je in 
handen hebt, wie de schrijver is, 
voor welk publiek de tekst bestemd 
is) 

5 1 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan intensief lezen (Je bekijkt 
eerst de opmaak van de tekst (zoals 
bij globaal lezen). Daarna lees je de 
tekst heel precies en aandachtig. Je 
gaat na waar de tekst over gaat. Je 
let op de structuur (inleiding, 
midden, slot), je gaat het onderwerp 
van elke alinea na, je onderscheidt 
hoofd- en bijzaken van elkaar) 

5 2 
 

lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan een tekst uittekenen in een 
schema of web 

5 4 
 

lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan de structuur van een 
verhalende tekst herkennen 
(inleiding, kern, slot) 

5 2 
 

lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan de verschillende strategieën 
toepassen bij het lezen van teksten 
op AVI M4 en E4 niveau 

5 5 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan de inleiding in een tekst 
herkennen en de opbouw in delen 

6 1 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan tegenstellingen en 
overeenkomsten vinden in een tekst 

6 2 
 



Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan informatie achterhalen uit 
schema’s en tabellen 

6 4 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan oorzaak en gevolg in een tekst 
vinden 

6 2 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan de hoofdgedachte van een 
alinea aangeven 

6 3 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan een alinea samenvatten mbv 
sleutelwoorden en hoofdgedachte 

6 4 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan zoekend lezen (Je leest de 
tekst om informatie te vinden. Je 
dwaalt met je ogen over de tekst en 
je leest nauwkeurig dat 
tekstgedeelte dat de informatie 
bevat die je zoekt.) 

6 1 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik herken de signaalwoorden van 
voorbeeld, middel / doel en oorzaak 
/ gevolg 

6 3 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan de verschillende strategieën 
toepassen bij het lezen van teksten 
op AVI M5 en E5 niveau 

6 5 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan met behulp van de titel, 
kopjes en eerste alinea de inhoud 
van een tekst voorspellen 

7 1 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik herken de structuur van 
verschillende soorten teksten 

7 2 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan feiten en meningen 
onderscheiden 

7 1 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan de belangrijke woorden en 
zinnen vinden in een informatieve 
tekst 

7 4 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik herken verschillende 
signaalwoorden (voorwaarde en 
vergelijking) en verbindingswoorden 
in zinnen 

7 3 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik herken verschillende 
verwijswoorden en weet waarna ze 
verwijzen 

7 3 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan een tekst samenvatten 7 3 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan conclusies trekken  7 4 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan betogende teksten, meningen 
en argumenten herkennen 

7 2 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan een moraal herkennen in een 
verhaal 

7 5 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan de verschillende strategieën 
toepassen bij het lezen van teksten 
op AVI >E6 

7 5 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan informatie uit verschillende 
teksten vergelijken en/of 
beoordelen  

8 1 
 



Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan kritisch lezen (Je vormt over 
de tekst je eigen oordeel. Je maakt 
een onderscheid tussen feiten en 
meningen, je kijkt of alles klopt en 
correct is.) 

8 2 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan de ideeën en de mening van 
de schrijver herkennen 

8 3 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan schema’s maken van de 
inhoud van de tekst 

8 4 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan informatie uit grafieken en 
tabellen uitleggen 

8 4 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan een uittreksel maken van een 
tekst 

8 1 
 

Lezen Begrijpend 
lezen 

Ik kan een verslag maken van een 
tekst 

8 2 
 

 



Hoofdgebied Deelgebied Doel Niveau Semester Behaald 
Taal Creatief 

schrijven 
Ik kan een mens beschrijven 4 1 

 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik leer een dier beschrijven 4 1 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan mijn persoonlijke gegevens 
opschrijven 

4 1 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan het eind van een verhaal 
schrijven 

4 1 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een schooldag beschrijven 4 2 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan het begin van een tekst 
schrijven 

4 2 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan uitleggen waarom ik iets 
vind 

4 2 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een verhaaltje schrijven 4 2 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan zinnen aan elkaar schrijven 
met het woord en  

4 3 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan het begin en einde van een 
bericht of brief schrijven 

4 3 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een bedankbriefje schrijven 4 3 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een stripverhaal schrijven 4 4 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan beschrijven wat ik graag 
doe 

4 4 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een gedicht schrijven 4 4 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een sprookje schrijven 4 5 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een opdracht schrijven 4 5 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een kort verhaal schrijven 4 5 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een woordweb maken om 
iets te beschrijven 

5 1 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een kort verhaal schrijven 5 1 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een stappenplan schrijven 5 1 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan mijn persoonlijke gegevens 
opschrijven 

5 1 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan schrijven waarom ik iets 
doe of wil 

5 2 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een kort verhaal schrijven 5 2 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan voor- en nadelen 
beschrijven 

5 2 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een folder schrijven 5 2 
 



Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan de inleiding en het slot van 
een verhaal schrijven 

5 3 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een instructie schrijven 5 3 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan duidelijk schrijven 5 3 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een stripverhaal maken 5 4 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan ideeёn verzamelen  5 4 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een tekst voor een website 
schrijven 

5 4 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan iemand beschrijven 5 4 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan iets beschrijven 5 5 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan advies geven 5 5 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan informatie vragen in een 
brief of e-mail 

5 5 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een uitnodiging schrijven 6 1 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan duidelijke zinnen schrijven 6 1 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan alinea's herkennen 6 1 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een inleiding en slot 
schrijven 

6 1 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan het middenstuk van een 
tekst schrijven 

6 2 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een flyer schrijven 6 2 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan informatie of een mening 
geven in een tekst 

6 2 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan iemand overhalen of iets 
uitleggen in een tekst 

6 3 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik leer wanneer je u of jij schrijft 6 3 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een e-mail schrijven aan 
een onbekende 

6 3 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik leer het verschil tussen 
spreektaal en schrijftaal 

6 4 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een tekst verbeteren 6 4 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan mijn mening geven 6 4 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan reageren op een stelling op 
een internetforum 

6 5 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan iemand begroeten in een e-
mail 

6 5 
 



Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een e-mail of kaartje 
schrijven 

6 5 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een tekst verduidelijken 
met verbindingswoorden 

7 1 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik leer overhalen met een tekst 7 1 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan argumenteren 7 1 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan het verschil herkennen 
tussen feiten en meningen 

7 1 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan verwijswoorden gebruiken 7 2 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een inleiding en een slot 
schrijven 

7 2 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan het middenstuk van een 
tekst schrijven 

7 2 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan korte en duidelijke zinnen 
maken  

7 3 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een flyer schrijven 7 3 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een advertentie op internet 
maken 

7 3 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan de volgorde van 
gebeurtenissen beschrijven 

7 4 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een verslag schrijven 7 4 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een voorwerp beschrijven 7 4 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan aantrekkelijk schrijven met 
rijm 

7 5 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een historisch verhaal 
schrijven 

7 5 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een sciencefiction verhaal 
schrijven 

7 5 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een duidelijke alinea 
schrijven 

8 1 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan verbanden tussen alinea's 
aangeven 

8 1 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een aantrekkelijke tekst 
schrijven 

8 1 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een recensie schrijven 8 1 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een brief of e-mail aan een 
volwassene schrijven 

8 2 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een nieuwsbericht schrijven 8 2 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een verhaal over mezelf 
schrijven 

8 2 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een formulier invullen  8 3 
 



Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan bronnen gebruiken in een 
tekst 

8 3 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een overtuigende tekst 
schrijven 

8 3 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan de vaste kenmerken van 
een brief gebruiken 

8 4 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een klachtenbrief schrijven 8 4 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een rap schrijven 8 4 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een verhaal met opbouw 
schrijven 

8 5 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan rekening houden met de 
lezer 

8 5 
 

Taal Creatief 
schrijven 

Ik kan een tekst opbouwen in 
alinea's 

8 5 
 

 



Hoofdgebied Deelgebied Doel Niveau Semester Behaald 
Lezen Leren lezen Ik kan woorden met specifieke 

klankpatronen spellen en lezen:, 
ieuw, eeuw, uw,  

4 3 
 

Lezen Leren lezen Ik beheers AVI- E4 4 5 
 

Lezen Leren lezen Ik kan een stuk tekst vlot en 
verstaanbaar voorlezen 

4 3 
 

Lezen Leren lezen Ik beheers AVI –E5 5 3 
 

Lezen Leren lezen Ik kan op kleur voorlezen ( boos, 
vrolijk, spannend) 

5 5 
 

Lezen Leren lezen Ik kan een rijmpje voordragen 5 3 
 

Lezen Leren lezen Ik beheers AVI – E6 6 5 
 

Lezen Leren lezen Ik kan op kleur voorlezen ( 
verdrietig, verliefd enz.) 

6 3 
 

Lezen Leren lezen Ik beheers AVI – E7 7 5 
 

Lezen Leren lezen Ik kan met voorlezen een rol ( stem) 
aannemen 

7 3 
 

Lezen Leren lezen Ik kan een gedicht voordragen 7 3 
 

Lezen Leren lezen Ik beheers AVI-E8 8 5 
 

Lezen Leren lezen Ik kan met voorlezen diverse rollen ( 
stemmetjes) aannemen. 

8 3 
 

 



Hoofdgebied Deelgebied Doel Niveau Semester Behaald  
Rekenen vbp Ik kan eenvoudige 

verhoudingssommen oplossen door 
een verhoudingstabel in te vullen 

5 1  

Rekenen vbp Ik kan vanuit een context een strook 
of cirkel in 2den, 3den, 4den, 5den 
en 6den verdelen 

5 2  

Rekenen vbp Ik begrijp de onderlinge relatie bij 
het verdelen in 2den, 3den, 4den, 
5den en 6 den 

5 3  

Rekenen vbp Ik weet wat een verhoudingstabel is 
en kan er mee rekenen 

6 1  

Rekenen vbp Ik kan breuken herkennen en 
benoemen 

6 1  

Rekenen vbp Ik kan breuken vergelijken; Wat is 
meer? 1/5 of 1/6? 

6 1  

Rekenen vbp Ik kan breuken vereenvoudigen (2/4 
= 1/2) 

6 2  

Rekenen vbp Ik kan een breuk aanvullen tot een 
heel getal 

6 2  

Rekenen vbp Ik kan breuken berekenen als deel 
van een aantal of hoeveelheid (1/4 
deel van 48) 

6 2  

Rekenen vbp Ik kan het resultaat van een 
verdeling benoemen met een breuk 
(1/3 deel van pizza) 

6 3  

Rekenen vbp Ik kan breuken plaatsen op 
getallenlijn en op volgorde zetten 

6 3  

Rekenen vbp Ik kan (vanuit de context) 
eenvoudige berekeningen maken 
met gelijknamige breuken 

6 3  

Rekenen vbp Ik ken het verband tussen een 
kommagetal en een breuk (1/5 = 0,2) 

7 1  

Rekenen vbp Ik kan (vanuit de context) 
eenvoudige berekeningen maken 
met ongelijknamige breuken 

7 2  

Rekenen vbp Ik kan breuken gelijknamig maken 7 1  
Rekenen vbp Ik kan breuken vergelijken en 

koppelen aan hoeveelheden 
7 1  

Rekenen vbp Ik kan breuken vermenigvuldigen en 
delen met een heel getal 

7 3  

Rekenen vbp Ik kan breuken vermenigvuldigen 
met breuken 

7 3  

Rekenen vbp Ik begrijp wat breuken, 
kommagetallen en procenten met 
elkaar te maken hebben 

7 1  

Rekenen vbp Ik kan in procenten aangeven hoe 
groot een bepaald deel in 
vergelijking is met een geheel 

7 1  



Rekenen vbp Ik kan verhaaltjessommen maken 
met daarin berekeningen over 
procenten 

7 2  

Rekenen vbp Ik kan eenvoudige percentages van 
een geheel berekenen 

7 2  

Rekenen vbp Ik kan moeilijkere percentages van 
een geheel berekenen (met 1 % 
regel) 

7 3  

Rekenen vbp Ik kan toe- en afnames met 
eenvoudige percentages berekenen 
(bv in de uitverkoop) 

7 4  

Rekenen vbp Ik kan verhoudingen zoals 5 op de 8 
kinderen schrijven als breuk en als 
percentage 

7 3  

Rekenen vbp Ik kan breuken omzetten naar 
percentages tot 100% (4/5 deel = 
80%) 

7 2  

Rekenen vbp Ik kan breuken/percentage omzetten 
naar een kommagetal en andersom 
(ook met rekenmachine) 

7 2  

Rekenen vbp Ik weet dat 'alles' 100% is, de helft is 
50%, kwart is 25% 

7 2  

Rekenen vbp Ik kan een verhoudingstabel maken 
bij het oplossen van een 
verhoudingsprobleem 

7 4  

Rekenen vbp Ik kan verhoudingsproblemen 
oplossen, waarbij de relatie niet 
direct te leggen is (6 voor €18,- = 5 
voor €….) 

7 4  

Rekenen vbp Ik kan eenvoudige breuken delen 
door een heel getal ( 3/5 : 3) 

8 1  

Rekenen vbp Ik kan eenvoudige breuken delen 
door een breuk ( 1/2 : 1/10) 

8 1  

Rekenen vbp Ik kan een samengestelde breuk 
delen door een heel getal (1 4/5 : 3) 

8 2  

Rekenen vbp Ik kan een breuk delen door een 
breuk via gelijknamig maken  

8 2  

Rekenen vbp Ik kan een breuk delen door een 
breuk via vermenigvuldigen met het 
omgekeerde 

8 2  

Rekenen vbp Ik kan 
breuken/percentages/verhoudingen
/kommagetallen in elkaar omzetten 
(ook met rekenmachine) 

8 3  

Rekenen vbp Ik kan toe- en afnames met hele en 
halve percentages berekenen 

8 3  

 



Hoofdgebied Deelgebied Doel Niveau Semester Behaald 
Rekenen G & G Ik kan de waarde van cijfers in 

getallen bepalen (1 bij 15 is 10) t/m 
20 

3 1 
 

Rekenen G & G Ik ken de getallen en de getallenrij 
t/m 20 heen en terug 

3 1 
 

Rekenen G & G Ik kan getallen ordenen, ook 
buurgetallen 

3 1 
 

Rekenen G & G Ik kan niet zichtbare hoeveelheden 
tellen 

3 2 
 

Rekenen G & G Ik kan aantallen turven, met vingers 
en / of fiches 

3 2 
 

Rekenen G & G Ik ken de vijf- en tienstructuur 3 2 
 

Rekenen G & G Ik kan getallen plaatsen op de 
getallenlijn t/m 20 

3 3 
 

Rekenen G & G ik kan getallen t/m 20 splitsen, 
verdubbelen en halveren 

3 3 
 

Rekenen G & G Ik kan verder en terugtellen met 
sprongen van 2, 5 en 10 

3 3 
 

Rekenen G & G Ik ken de even- en oneven getallen 3 4 
 

Rekenen G & G Ik kan hoeveelheden verdelen in 
gelijke delen 

3 4 
 

Rekenen G & G Ik kan vijf- en tientallen plaatsen op 
de getallenlijn t/m 100 

3 5 
 

Rekenen G & G Ik kan hoeveelheden tellen t/m 100 
in handige groepjes 

3 5 
 

Rekenen G & G Ik kan tellen t/m 100 vanaf een 
willekeurig getal (heen en terug) 

3 5 
 

Rekenen G & G Ik kan de waarde van cijfers in 
getallen bepalen(4 bij 45 is 40) t/m 
1000 

4 1 
 

Rekenen G & G Ik kan getallen plaatsen op de 
getallenlijn t/m 100 

4 1 
 

Rekenen G & G Ik kan verder en terugtellen met 
sprongen van 1, 2, 5, 10 en 15 

4 2 
 

Rekenen G & G Ik kan hoeveelheden verdelen in 
delen die al dan niet gelijk zijn 

4 2 
 

Rekenen G & G Ik kan structurerend tellen en 
samenstellen, gebruikmakend van 
bijv. 2, 5, 10, enz 

4 3 
 

Rekenen G & G Ik kan getallen en hoeveelheden 
vergelijken en ordenen 

4 4 
 

Rekenen G & G Ik kan van een aantal getallen 
aangeven welke het dichtst bij 50 / 
100 ligt 

4 5 
 

Rekenen G & G Ik kan de waarde van cijfers in 
driecijferige getallen bepalen (6 bij 
678 = 600) 

5 1 
 

Rekenen G & G Ik kan getallen plaatsen op de 
getallenlijn t/m 1100 

5 1 
 

Rekenen G & G Ik kan getallen aanvullen t/m 1000 5 2 
 



Rekenen G & G Ik kan getallen t/m 1000 uitspreken 
en uitschrijven in letters 

5 2 
 

Rekenen G & G Ik kan verder en terugtellen met 
sprongen van 1, 2, 5, 10, 25, 50 en 
100 

5 3 
 

Rekenen G & G Ik kan bepalen welk getal het dichtst 
bij een gegeven getal t/m 1000 ligt. 

5 3 
 

Rekenen G & G Ik kan getallen t/m 1000 op volgorde 
zetten van klein naar groot en 
andersom 

5 4 
 

Rekenen G & G Ik kan doortellen en terugtellen 
rondom een 100tal 

5 4 
 

Rekenen G & G Ik kan heen en terugtellen vanaf een 
willekeurig getal t/m 1000 

5 5 
 

Rekenen G & G Ik kan tellen door het maken van 
handige groepen (10, 100, 1000, 10 
000, enz) 

6 1 
 

Rekenen G & G Ik kan getallen uitspreken en 
opschrijven t/m 10 000 

6 1 
 

Rekenen G & G Ik ken de plaats van de getallen t/m 
100 000 op de getallenrij 

6 1 
 

Rekenen G & G Ik kan heen- en terugtellen met 
sprongen van 100, 200, 500 en 1000 

6 2 
 

Rekenen G & G Ik kan buurgetallen en tientalburen 
vinden 

6 2 
 

Rekenen G & G Ik kan getallen aanvullen tot een 
10tal, 100tal of 1000tal 

6 3 
 

Rekenen G & G Ik kan getallen tussen twee andere 
getallen plaatsen op de getallenlijn 

6 3 
 

Rekenen G & G Ik kan getallen op de goede volgorde 
zetten 

6 3 
 

Rekenen G & G Ik ken de waarde van de cijfers 
tussen de 10 000 en 100 000 (3 in 53 
000 = 3000) 

6 3 
 

Rekenen G & G Ik kan de (komma)getallen tussen de 
10 000 en 100 000 afronden op 
helen 10den en 100sten 

6 4 
 

Rekenen G & G Ik kan getallen uitspreken en 
opschrijven t/m een 1 000 000 

7 1 
 

Rekenen G & G Ik ken de waarde van cijfers van hele 
en kommagetallen t/m 1 000 000 en 
plaatsen op de getallenlijn 

7 2 
 

Rekenen G & G Ik kan de getallen t/m 1 000 000 van 
klein naar groot opschrijven 

7 3 
 

Rekenen G & G Ik kan kommagetallen tussen de 0 en 
1 en > 1 plaatsen op de getallenlijn  

7 4 
 

Rekenen G & G Ik ken de waarde van de cijfers in 
een kommagetal (de 3 in 0,3 = 3/10) 

7 5 
 

Rekenen G & G Ik kan getallen tot 1 000 000 000 op 
volgorde zetten van klein naar groot 
en andersom 

8 1 
 



Rekenen G & G Ik kan de getallen tot 1 000 000 000 
uitspreken, opschrijven en afronden 

8 2 
 

Rekenen G & G Ik kan getallen tot 1 000 000 000 
opschrijven als kommagetal en 
andersom 

8 3 
 

 



Hoofdgebied Deelgebied Doel Niveau Semester Behaald 
Rekenen keer en 

gedeeld door 
Ik kan tellen met vaste groepjes 3 1 

 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan verdubbelen en tellen met 
sprongen 

3 2 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan halveren en splitsen van 
een hoeveelheid in groepen 

3 3 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik ken de tafels van 1, 2, 5 en 10 4 1 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik ken de taels van 3 en 4 4 2 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik ken de tafels van 6, 7, 8 en 9 4 3 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan het X teken gebruiken 4 1 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan hoeveelheden verdelen met 
of zonder rest 

4 4 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik ken de deeltafels (met en 
zonder rest) van 1 t/ m 10 

5 1 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik ken de tafels van 6, 7, 8 en 9 5 1 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan keersommen uitrekenen 
door getallen te splitsen 

5 2 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan een 10tal vermenigvuldigen 
met een getal kleiner dan 10 of 
10tal (4x20) 

5 2 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan deelsommen oplossen door 
getallen te splitsen 

5 3 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan een 10tal delen door een 
getal kleiner dan 10 of 10tal (50:2) 

5 4 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan een vermenigvuldiging 
omzetten in een deling (met 
context) 

5 5 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan vermenigvuldigen en delen 
met 10, 100 en 1000 

5 3 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik ken de tafels t/m 10 6 1 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan keersommen uitrekenen 
door getallen te splitsen 

6 1 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan cijferend vermenigvuldigen 
(4 x 326) 

6 2 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan vermenigvuldigen met 10-, 
100- of 1000 tallen 

6 2 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan deelsommen oplossen door 
getallen te splitsen 

6 3 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan een 10-, 100- of 100tal 
delen door een getal kleiner dan 
10 

6 3 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan cijferend delen (120:8) 6 3 
 



Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan vermenigvuldigen en delen 
met kommagetallen 

6 4 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik ken de deeltafels met en zonder 
rest 

6 4 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan schattend vermenigvuldigen 
en delen bij sommen tot 1000 

6 5 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan eenvoudige 
verhaaltjessommen 
vermenigvuldigen en delen op de 
rekenmachine 

7 5 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan vermenigvuldigen en delen 
met getallen groter dan 10 (13 x 
57 en 156 :12) 

7 1 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan schattend vermenigvuldigen 
en delen met grote getallen (61 x 
298 en 3752 : 58) 

7 2 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan schattend vermenigvuldigen 
en delen met kommagetallen 

7 2 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan cijferend vermenigvuldigen 
(35 x 67) 

7 1 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan vermenigvuldigen en delen 
van kommagetallen met 10, 100 
en 1000 

7 3 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan cijferend delen (2635 : 31) 
met en zonder rest 

7 3 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan het gemiddelde berekenen 
van meerdere grote getallen 

7 4 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan schattend vermenigvuldigen 
en delen met kommagetallen 

7 5 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan vermenigvuldigen en delen 
met hele- en kommagetallen 
zonder uitrekenpapier 

7 5 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan vermenigvuldigen met grote 
getallen (123 x 145) 

8 1 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan delen met grote getallen 
(10375 : 25) 

8 1 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan vermenigvuldigen met en 
delen door 0,1; 0,01; 0,001 

8 2 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan een kommagetal 
vermenigvuldigen met een heel 
getal ( 2,2 x 3) 

8 3 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan een kommagetal delen door 
een heel getal (23,75 : 5) 

8 3 
 

Rekenen keer en 
gedeeld door 

Ik kan een heel getal delen door 
een kommagetal ( 735 : 0,35) 

8 3 
 

 



Hoofdgebied Deelgebied Doel Niveau Semester Behaald 
Rekenen meten tijd 

en geld 
Ik ken ruimtelijke begrippen als 
voor, achter, links en rechts 

3 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik ken meetkundige vormen zoals 
de driehoek, het vierkant, de 
rechthoek en de cirkel 

3 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan een blokkenbouwsel 
nabouwen, beschrijven en 
omzetten in plattegronden 

3 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan het aantal blokjes van een 
bouwwerk bepalen 

3 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan het aantal stukjes van een 
puzzel bepalen die slechts 
gedeeltelijk afgebouwd is 

3 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan de lengte van een bouwwerk 
bepalen als een deel van de lengte 
gegeven wordt 

3 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan de lengte meten met 
natuurlijke maten 

3 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan lengtes met elkaar 
vergelijken 

3 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan een hoeveelheid (bv appels) 
gelijk verdelen 

3 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan weegresultaten met elkaar 
vergelijken 

3 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik weet wat een wijzerklok en een 
digitale klok is 

3 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan klokkijken met hele en halve 
uren op een wijzer- en digitale klok 

3 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik ken de namen van de dagen 3 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik weet wat een kalender is 3 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik weet wat het dagritme met de 
kloktijden te maken heeft 

3 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik weet hoe lang iets duurt 
(tijdsbeleving) 

3 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik ken de waarde van de 
euromunten 

3 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik ken de biljetten van 5, 10 en 20 
euro 

3 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan optellen met geldbedragen 
tot € 20,00 

3 5  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan bedragen t/m € 10,00 op 
verschillende manieren betalen 
met munten en biljetten 

3 5  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik ken de ruimtelijke begrippen 
horizontaal, verticaal, veraf en 
dichtbij 

4 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan spiegelen met een spiegeltje 4 1  



Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan het aantal dozen van een 
stapel bepalen 

4 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan aangeven hoe een getekend 
gebouw er van bovenaf uitziet 

4 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan aangeven hoe je iets vanaf 
een bepaalde plaats ziet 

4 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan tegelpatronen maken 4 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan meten met een liniaal 
(centimeter en meter) 

4 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik weet wat een meter en 
centimeter met elkaar te maken 
hebben 

4 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan lengtes schatten en 
vergelijken 

4 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan meetresultaten afronden 4 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik weet wat inhoud en gewicht met 
elkaar te maken hebben 

4 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan gewichten schatten 4 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik weet wat een kilogram is 
(referentiemaat pak suiker) 

4 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan voorwerpen wegen in kilo's 4 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan klokkijken tot op de minuut 
nauwkeurig (digitaal en analoog) 

4 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik weet wat een maand, dag en uur 
met elkaar te maken hebben 

4 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik weet hoe de jaar- en 
maandkalender werkt 

4 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik ken de tijdsmaten (1 minuut is 60 
secondes) 

4 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik ken de namen van de dagen, 
maanden en seizoenen in goede 
volgorde 

4 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan gepast betalen met munten 
en biljetten 

4 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan aangeven welke munten 
men terugkrijgt 

4 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

ik kan munten en biljetten 
inwisselen tegen andere munten 
en biljetten 

4 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan optellen en aftrekken van 
geldbedragen t/m €100 

4 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan een eenvoudige tabel lezen 
en invullen 

4 5  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan een staafgrafiek aflezen en 
maken 

4 5  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan aangeven welke plattegrond 
bij het aangegeven bouwwerk past 

5 1  



Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan bepalen vanaf welk punt een 
foto is gemaakt 

5 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan een thermometer aflezen 5 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik ken de begrippen omtrek / 
oppervlakte(cm2) / inhoud 

5 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan meten met een liniaal 5 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik ken de maten millimeter(mm), 
centimeter(cm), decimeter(dm), 
meter(m) en kilometer(km) 

5 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan mm omzetten naar cm en 
cm omzetten naar dm 

5 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan een oppervlakte uitrekenen 
door bijvoorbeeld tegels als 
natuurlijke maat te nemen 

5 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik weet hoe liter(l), deciliter(dl), 
centiliter(cl) en mililiter(ml) zich tot 
elkaar verhouden 

5 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik ken de begrippen liter(l), 
deciliter(dl), centiliter(cl) en 
mililiter(ml) en kan ze aflezen op 
maatbeker 

5 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan schatten wat iets weegt en 
het resultaat van een weging 
aflezen 

5 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan een kilogram omzetten naar 
grammen en andersom 

5 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan wegen in grammen 
nauwkeurig 

5 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan analoog en digitaal 
klokkijken tot op de minuut 
nauwkeurig 

5 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan tijd omrekenen van minuten 
naar uren en omgekeerd 

5 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan digitale tijd omzetten naar 
analoog en omgekeerd 

5 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan de gegevens van een 
kalender gebruiken 

5 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan tijdsduur berekenen in 
dagen, weken, maanden en jaren 

5 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan tijdsduur berekenen tot op 5 
minuten. 

5 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan gepast betalen met munten 
en biljetten 

5 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan het wisselgeld berekenen 5 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan munten en biljetten 
inwisselen tegen andere munten 
en biljetten 

5 4  



Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan optellen en aftrekken van 
geldbedragen t/m 100 

5 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan een staafgrafiek aflezen 5 5  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik weet wat een beeldgrafiek is 5 5  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan een eenvoudige grafiek 
maken met de gegevens uit een 
tabel 

5 5  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik weet hoe ik lengte en gewicht 
van een voorwerp kan schatten en 
berekenen 

6 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan de lengte en omtrek meten 
met een liniaal 

6 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan de oppervlakte van een vlak 
uitrekenen en opschrijven (l x b) 

6 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan lengtematen omrekenen 
(1dm = 10 cm) 

6 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan de omtrek van een vierkant 
of rechthoek uitrekenen 
(eromheen optellen) 

6 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik ken de begrippen m2, dm2, cm2 
als maat voor oppervlakte 

6 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan werken met schaal en 
schaallijn 

6 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik ken het metriek stelsel: km-hm-
dam-m-dm-cm-mm 

6 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan de juiste maat kiezen en 
schatten 

6 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik ken de begrippen m3, dm3 en 
cm3 als maat voor inhoud 

6 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik ken de maten mililiter, centiliter, 
deciliter en liter 

6 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan inhoudsmaten omrekenen (1 
liter = 100 centiliter) 

6 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan wegen met een weegschaal 6 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik weet wat een gram en kilogram 
is en kan deze omrekenen (1kg = 
1000gram) 

6 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik weet wat een ton in gewicht is 6 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan schatten hoe zwaar 
voorwerpen ongeveer zijn 

6 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan tijdmaten omrekenen (uur, 
kwartier, minuut, seconde) 

6 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan de gegevens van een 
kalender aflezen en gebruiken 

6 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan tijdstip en tijdsduur bepalen 
in dagen, weken, maanden en jaren 

6 2  



Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan klokkijken en rekenen met 
24-uurstijd 

6 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik leer de digitale tijd met seconden 
lezen, berekenen en opschrijven 

6 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan een datum aflezen en 
opschrijven in cijfers (24 februari 
2018 = 24-02-18) 

6 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik weet wat een ton in geld is  6 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan het totaalbedrag bepalen 
van een aantal munten en biljetten 

6 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan aangeven welke munten 
men terugkrijgt 

6 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan routes tekenen op een kaart, 
rekening houdend met de schaal 

6 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan op een plattegrond 
standpunt en richting aangeven 

6 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan een plattegrond of kaart 
lezen en rekenen met de schaal 

6 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik ken verschillende meetkundige 
vormen 

6 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan aangeven hoe een 
vooraanzicht van een figuur er van 
bovenaf of zijkant uitziet 

6 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan aangeven welk figuur van 
gegeven stukjes kan worden 
gemaakt 

6 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan figuren omvormen en in 
gedachten bouwplaten 
reconstrueren 

6 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik ken de regels voor het afronden 
van geldbedragen op hele euro's 

6 5  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik weet wat een lijngrafiek, 
staafgrafiek en cirkeldiagram is en 
kan deze aflezen 

6 5  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan de legenda van een grafiek 
aflezen 

6 5  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik ken de maat miligram (1 gram = 
1000 mg) 

6 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan optellen en aftrekken met 
geldbedragen 

6 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan rekenen met het metriek 
stelsel, omzetten van de ene maat 
in de andere 

7 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan de omtrek uitrekenen 
(eromheen optellen) 

7 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan de inhoud berekenen via de 
formule l x b x h 

7 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik weet dat 1 dm3 = 1 liter 7 1  



Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan de oppervlakte van 
driehoeken bepalen 

7 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik ken de relatie tussen oppervlakte 
en omtrek 

7 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan informatie uit een rooster of 
dienstregeling aflezen en gebruiken 

7 3  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan een tabel maken en invullen 7 4  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik weet wat schrikkeljaar, tijdzones, 
zomer- en wintertijd zijn 

7 5  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik ken het hele metriek stelsel en 
kan hiermee rekenen 

8 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik weet wat een km2 en ha is en 
kan hiermee rekenen 

8 1  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan moeilijkere staaf- en 
lijngrafieken aflezen 

8 2  

Rekenen meten tijd 
en geld 

Ik kan verhoudingstabellen en 
grafieken aflezen, vergelijken en 
combineren 

8 2  

 



Hoofdgebied Deelgebied Doel Niveau Semester Behaald 
Rekenen plus en 

min 
Ik kan getallen t/m 10 splitsen 3 1 

 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan splitsen in tientallen en 
eenheden 

3 1 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan splitsingen opschrijven als 
optelsom 

3 2 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan optellen en aftrekken t/m 20 
(over het 10tal) 

3 2 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan aanvullen t/m 20 3 3 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan herhaald optellen 3 3 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan optel- en aftreksommen uit 
een verhaaltjessom maken 

3 4,5 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik begrijp het verband tussen 
optellen en aftrekken 

3 4,5 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan vlot optellen en aftrekken t/m 
10 (automatiseren) 

3 1,2,3,4,5 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan optellen en aftrekken t/m 100 
(over het 10tal), op de getallenlijn 

4 1 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan aanvullen tot een 10tal 4 2 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan optel- en aftreksommen uit 
een verhaaltjessom maken t/m 100 

4 3 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan vlot optellen en aftrekken t/m 
20 (automatiseren) 

4 1,2,3,4,5 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan handig optellen enaftrekken 
t/m 100 

4 4 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan optellen en aftrekken t/m 
1000 (over het 10tal) 

5 1 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan onder elkaar optellen en 
aftrekken met het DHTE-schema 
(cijferen) 

5 2 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan getallen splitsen in 100tallen, 
10tallen en eenheden. 

5 3 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan optellen en aftrekken t/m 10 
000 

6 1 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan een 10tal optellen of 
aftrekken bij een getal boven de 100 
(342 + 20) 

6 1 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan een getal boven de 10 
optellen of aftrekken bij een getal 
boven de 100 met overschrijding 
(378 + 5) 

6 1 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan een getal boven de 100 
optellen of aftrekken bij een getal 
boven de 100 met overschrijding 
(378 + 235) 

6 2 
 



Rekenen plus en 
min 

Ik kan een 10tal optellen en 
aftrekken bij een getal boven de 100 
(342 + 120) 

6 2 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan optellen en aftrekken met 0-
en (1500-800) 

6 2 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan cijferend optellen en 
aftrekken 

6 3 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan 3cijferige getallen onder 
elkaar optellen en aftrekken met het 
DHTE-schema 

6 3 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan sommen t/m 10 000 optellen 
of aftrekken door gebruik te maken 
van verschil bepalen, aanvullen of 
handig rekenen 

6 4 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan optellen en aftrekken met 
kommagetallen 

6 4 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan optellingen en aftrekkingen 
onder de 100 uit mijn hoofd 
uitrekenen 

6 5 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan schattend optellen en 
aftrekken bij sommen tot 1000 

6 5 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan optellen en aftrekken met 
grote getallen (95 680 + 2030) 

7 1 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan meerdere kommagetallen 
optellen 

7 1 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan kommagetallen optellen of 
aftrekken door gebruik te maken van 
verschil bepalen, aanvullen of handig 
rekenen 

7 2 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan optellen en aftrekken 
toepassen in verhaaltjessommen 

7 3 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan optellen en aftrekken met 
hele- en kommagetallen zonder 
uitrekenpapier 

7 4 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan eenvoudige 
verhaaltjessommen optellen en 
aftrekken met de rekenmachine 

7 5 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan cijferend optellen en 
aftrekken met zeer grote getallen 

8 1 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan cijferend optellen en 
aftrekken met kommagetallen 

8 2 
 

Rekenen plus en 
min 

Ik kan een ingewikkelde 
verhaaltjessom oplossen met de 
rekenmachine 

8 3 
 

 



Hoofdgebied Deelgebied Doel Niveau Semester Behaald 
Taal Schrijven en 

typen 
Ik maak op de juiste manier 
gebruik van een schrijfregel.  

3 3 
 

Taal Schrijven en 
typen 

Ik kan letters schrijven 
(blokschrift). 

3 1 
 

Taal Schrijven en 
typen 

Ik kan kleine letters schrijven met 
potlood (blokschrift). 

3 1 
 

Taal Schrijven en 
typen 

Ik kan kleine letters schrijven met 
pen (blokschrift). 

3 5 
 

Taal Schrijven en 
typen 

Ik kan hoofdletters schrijven 
(blokschrift). 

3 5 
 

Taal Schrijven en 
typen 

Ik kan duidelijk leesbaar schrijven. 3 4 
 

Taal Schrijven en 
typen 

Ik kan vlot schrijven. 4 5 
 

Taal Schrijven en 
typen 

Ik maak coorect gebruik van 
spaties tussen woorden. 

4 4 
 

Taal Schrijven en 
typen 

Ik kan zien of ik netjes en leesbaar 
schrijf, zodat een ander het kan 
lezen. 

4 4 
 

Taal Schrijven en 
typen 

Ik kan mijn eigen handschrift 
verbeteren. 

4 4 
 

 



Hoofdgebied Deelgebied Doel Niveau Semester Behaald 
Taal Spellen Ik kan woorden spellen als kip (korte 

klank), haas (lange klank) en poes 
(twee tekenklank) 

4 1  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als slak, hert 
en staart (woorden met 2 
medeklinkers vooraan en / of 
achteraan)  

4 1  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als wolf 
(woorden met een tussen -u) 

4 1  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als struik en 
worst (woorden met 3 medeklinkers 
vooraan of achteraan) 

4 1  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als schroef 
(woorden met sch of schr) 

4 2  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als slang 
(woorden met ng of nk) 

4 2  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als fiets 
(woorden met f/v en s/z) 

4 2  

Taal Spellen Ik kan samengestelde woorden 
spellen (stripboek) 

4 2  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als geit (ei/ij) 
en pauw (au / ou) 

4 2  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als haai (aai, 
ooi, oei) en beer (eer, oor, eur) 

4 3  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als eend 
(woorden op een t of een d) 

4 3  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als zwarte 
mieren (een e die klinkt als een u) en 
gebak (woorden die beginnen met 
be, ge, ver) 

4 4  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als meeuw 
(eeuw, ieuw, uw) 

4 4  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als specht 
(echt, acht, ucht, ocht, icht) en 
lachen (ch) 

4 4  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als mo-len 4 5  
Taal Spellen Ik kan woorden spellen als panda 

(lange klank achteraan) 
4 5  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als eend en 
rib (woorden met t / d en b / p) 

5 3  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als spinnetje 
(verkleinwoorden -(d)je, -etje, -pje, -
tje) 

5 3  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als 
knabbelen ( twee keer tussen /u/ ) 

5 4  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als mol-len 5 1  
Taal Spellen Ik kan woorden spellen als dertig (-ig 

klinkt als /ug/) en heerlijk (-lijk klinkt 
als /luk/) 

5 2  



Taal Spellen Ik kan woorden spellen als grijze 
muizen (s/z en f/v) 

5 4  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als gladheid 
(-heid), majesteit (-teit) 

6 4  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als dirigent ( 
de i klinkt als /ie/) 

6 1  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als circus (c 
klinkt als /s/ of /k/) 

6 2  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als auto's ( 
meervoud op 's) 

6 3  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als politie 
(tie klinkt als /tsie/ of /sie/) 

6 5  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als etalage (-
g klinkt als /zj/) 

6 5  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als 
chocolade (ch klinkt als /sj/) 

7 1  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als 
Nederland ( hoofdletters) 

7 2  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als 
thermometer (th klinkt als /t/) 

7 2  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als bureau 
(eau klinkt als /oo/) 

7 3  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als route (ou 
klinkt als /oe/) 

7 3  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als 
telefonisch ( isch klinkt als /ies/) 

7 3  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als spinnetje 
(verkleinwoorden) 

7 4  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als knieën 
(meervoud ë) 

7 3  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als café 
(Franse leenwoorden) 

7 4  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als team 
(Engelse leenwoorden) 

7 4  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als taxi ( x 
klinkt als / ks/) 

7 5  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als aquarium 
( q klinkt als /k/ of /kw/) 

7 5  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als knieën 
(meervoud ë) 

8 4  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als ruïne 
(botsende klinkers met trema) 

8 3  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als houten 
(stoffelijke bijv.naamwoorden) 

8 1  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als rugby (y 
klinkt als /ie/ /i/ /j/) 

8 2  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als 
bloemenvaas ( tussen -n of tussen -s) 

8 2  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als liniaal ( 
iaal,ueel,ieel) 

8 3  



Taal Spellen Ik kan woorden spellen als auto-
ongeluk ( botsende klinkers met 
koppelteken) 

8 3  

Taal Spellen Ik kan woorden spellen als t.v. 
(afkortingen ) 

8 4  

 



Hoofdgebied Deelgebied Doel Niveau Semester Behaald 
Taal Taalbeschouwing Ik kan een zin maken 4 1 

 

Taal Taalbeschouwing Ik kan een langere zin maken 4 1 
 

Taal Taalbeschouwing Ik leer tegenstellingen 4 1 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan samengestelde woorden 
maken 

4 1 
 

Taal Taalbeschouwing Ik maak kennis met 
werkwoorden 

4 2 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan zinnen maken met maar 4 2 
 

Taal Taalbeschouwing Ik oefen met het alfabet 4 3 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan verkleinwoorden maken 
met -je 

4 3 
 

Taal Taalbeschouwing Ik oefen met zelfstandige 
naamwoorden en lidwoorden 

4 3 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan gebeurtenissen op 
volgorde zetten 

4 4 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan woorden op alfabet 
zetten 

4 4 
 

Taal Taalbeschouwing Ik oefen met enkelvoud en 
meervoud  

4 4 
 

Taal Taalbeschouwing Ik oefen met hoofdletters, 
punten, vraagtekens en 
uitroeptekens 

4 5 
 

Taal Taalbeschouwing Ik herken werkwoorden, 
lidwoorden en zelfstandige 
naamwoorden 

4 5 
 

Taal Taalbeschouwing Ik oefen met klinkers en 
medeklinkers 

4 5 
 

Taal Taalbeschouwing Ik gebruik het alfabet om op te 
zoeken 

4 5 
 

Taal Taalbeschouwing Ik leer voorzetsels 5 1 
 

Taal Taalbeschouwing Ik leer bijvoeglijke 
naamwoorden 

5 1 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan woorden alfabetisch 
ordenen 

5 1 
 

Taal Taalbeschouwing Ik leer de tegenwoordige en 
verleden tijd van werkwoorden 

5 1 
 

Taal Taalbeschouwing Ik leer de stam van een 
werkwoord vinden 

5 2 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan komma's gebruiken 5 2 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan verkleinwoorden maken  5 2 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan van 2 zinnen 1 zin 
maken 

5 3 
 

Taal Taalbeschouwing Ik leer wat een taal is 5 3 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan dingen met elkaar 
vergelijken 

5 3 
 

Taal Taalbeschouwing Ik leer de persoonsvorm 5 4 
 

Taal Taalbeschouwing Ik leer zinsdelen 5 4 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan het onderwerp vinden 5 4 
 



Taal Taalbeschouwing Ik kan de persoonsvorm en het 
onderwerp vinden 

5 5 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan woorden in lettergrepen 
verdelen  

5 5 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan hoofdletters schrijven 5 5 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan de persoonsvorm en 
onderwerp herkennen 

6 1 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan het gezegde herkennen 6 1 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan sterke en zwakke 
werkwoorden vervoegen 

6 1 
 

Taal Taalbeschouwing Ik maak kennis met het 
aanwijzend voornaamwoord 

6 1 
 

Taal Taalbeschouwing Ik maak kennis met het 
persoonlijk voornaamwoord 

6 1 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan zinnen samenvoegen 
met voegwoorden 

6 2 
 

Taal Taalbeschouwing Ik leer meer voegwoorden 6 2 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan de persoonsvorm vinden 6 2 
 

Taal Taalbeschouwing Ik leer het voltooid deelwoord 6 3 
 

Taal Taalbeschouwing Ik leer wat afkortingen zijn  6 3 
 

Taal Taalbeschouwing Ik herken de voltooide en de 
onvoltooide tijd herkennen 

6 3 
 

Taal Taalbeschouwing Ik herken Engelse woorden in 
de Nederlandse taal 

6 4 
 

Taal Taalbeschouwing Ik herken telwoorden 6 4 
 

Taal Taalbeschouwing Ik leer de directe rede 
opschrijven 

6 4 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan de directe rede 
veranderen in indirecte rede 

6 5 
 

Taal Taalbeschouwing Ik maak kennis met 
samengestelde zinnen 

6 5 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan hoofdletters bij 
aardrijkskundige namen zetten 

6 5 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan het gezegde vinden 7 1 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan hoofdletters en 
leestekens gebruiken 

7 1 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan het persoonlijk 
voornaamwoord benoemen 

7 1 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan het bezittelijk 
voornaamwoord benoemen 

7 1 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan het lijdend voorwerp 
herkennen  

7 2 
 

Taal Taalbeschouwing Ik leer dat de volgorde van 
zinsdelen soms kan 
veranderen 

7 2 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan het gezegde vinden 7 2 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan het bijvoeglijk 
naamwoord herkennen 

7 3 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan van een werkwoord een 
bijvoeglijk naamwoord maken 

7 3 
 



Taal Taalbeschouwing Ik kan informatie zoeken op 
internet 

7 3 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan omgaan met informatie 
op internet 

7 3 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan een stoffelijk bijvoeglijk 
naamwoord maken 

7 4 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan het meewerkend 
voorwerp herkennen 

7 4 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan de opmaak en lay-out 
van teksten verzorgen 

7 5 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan zinsdelen benoemen 7 5 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan persoonlijke en 
bezittelijke voornaamwoorden 
gebruiken 

7 5 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan onderwerpen 
persoonsvorm bij elkaar laten 
passen 

8 1 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan woordsoorten 
benoemen 

8 1 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan de trappen van 
vergelijking gebruiken 

8 1 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan de gebiedende wijs 
herkennen en gebruiken 

8 2 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan standaardtaal en 
groepstaal herkennen 

8 2 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan citeren 8 3 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan het verschil herkennen 
tussen formeel en informeel 
taalgebruik 

8 3 
 

Taal Taalbeschouwing Ik kan alle woordsoorten 
benoemen 

8 4 
 

Taal Taalbeschouwing Ik weet het verschil tussen 
kennen-kunnen en liggen-
leggen 

8 4 
 

Taal Taalbeschouwing Ik leer hoe de Nederlandse taal 
verandert 

8 5 
 

 



Hoofdgebied Deelgebied Doel Niveau Semester Behaald 
Wereld topo Ik kan de 12 provincies van 

Nederland benoemen 
6 1 

 

Wereld topo Ik kan de belangrijkste gebieden van 
Nederland benoemen 

6 2 
 

Wereld topo Ik kan de belangrijkste plaatsen van 
Nederland benoemen 

6 3 
 

Wereld topo Ik kan de belangrijkste wateren van 
Nederland benoemen 

6 4 
 

Wereld topo Ik kan de provincies, gebieden, 
wateren en plaatsen van Nederland 
door elkaar benoemen 

6 5 
 

Wereld topo Ik kan de landen van Europa 
benoemen 

7 1 
 

Wereld topo Ik kan de belangrijkste plaatsen van 
Europa benoemen 

7 2 
 

Wereld topo Ik kan de belangrijkste gebieden van 
Europa benoemen 

7 3 
 

Wereld topo Ik kan de belangsrijkste wateren van 
Europa benoemen 

7 4 
 

Wereld topo Ik kan de landen, plaatsen, gebieden 
en wateren van Europa door elkaar 
benoemen 

7 5 
 

Wereld topo Ik kan de werelddelen benoemen 8 1 
 

Wereld topo Ik kan de belangrijkste landen van de 
wereld benoemen 

8 1 
 

Wereld topo Ik kan de belangrijkste plaatsen van 
de wereld benoemen 

8 2 
 

Wereld topo Ik kan de belangrijkste gebieden van 
de wereld benoemen 

8 3 
 

Wereld topo Ik kan de belangrijkste wateren van 
de wereld benoemen 

8 4 
 

Wereld topo Ik kan de belangrijkste landen, 
plaatsen, gebieden en wateren van 
de wereld benoemen 

8 5 
 

 



Hoofdgebied Deelgebied Doel Niveau Semester Behaald 
Wereld wo Ik kan het weer en het klimaat 

omschrijven mbv temperatuur, 
neerslag en wind 

3-4 1  

Wereld wo Ik weet dat de positie van de aarde 
tov de zon, seizoenen en dag en 
nacht veroorzaakt 

5-8 1  

Wereld wo Ik kan onderzoek doen aan 
materialen en natuurkundige 
verschijnselen zoals licht, geluid, 
elektriciteit, kracht, magnetisme en 
temperatuur 

3-8 1  

Wereld wo Ik kan oplossingen voor technische 
problemen ontwerpen, deze 
uitvoeren en evalueren 

3-8 1  

Wereld wo Ik kan de eigen woonomgeving 
omschrijven mbs de begrippen 
wonen, werken en leven 

3-4 2  

Wereld wo Ik kan de tijd en de kenmerkende 
aspecten van de jagers en boeren 
omschrijven mbv historische 
bronnen en deze tijd plaatsen op 
een tijdbalk 

5-6 2  

Wereld wo Ik kan de tijd en de kenmerkende 
aspecten van de Grieken en 
Romeinen omschrijven mbv 
historische bronnen en deze tijd 
plaatsen op een tijdbalk 

7-8 2  

Wereld wo Ik kan veel voorkomende dieren uit 
mijn eigen omgeving onderscheiden 
en benoemen en ik weet hoe ze 
functioneren in hun eigen 
leefomgeving 

3-4 3  

Wereld wo Ik kan veel voorkomende dieren en 
planten uit mijn eigen omgeving 
onderscheiden en benoemen en ik 
weet hoe ze functioneren in hun 
eigen leefomgeving 

5-8 3  

Wereld wo Ik weet hoe dieren zijn opgebouwd 
en ik weet wat de vorm en functie is 
van de onderdelen 

3-4 3  

Wereld wo Ik weet hoe planten, dieren en 
mensen zijn opgebouwd en ik weet 
wat de vorm en functie is van de 
onderdelen 

5-8 3  

Wereld wo Ik kan de tijd van mijn opa en oma 
plaatsen op een tijdbalk, 
kenmerkende aspecten benoemen 
mbv historische bronnen en weet 
welke historische personen en 

3-4 3  



gebeurtenissen in die tijd 
plaatsvonden 

Wereld wo Ik kan de tijd van ridders en 
monniken plaatsen op een tijdbalk, 
kenmerkende aspecten benoemen 
mbv historische bronnen en weet 
welke historische personen en 
gebeurtenissen in die tijd 
plaatsvonden 

5-6 3  

Wereld wo Ik kan de tijd van hervormers 
plaatsen op een tijdbalk, 
kenmerkende aspecten benoemen 
mbv historische bronnen en weet 
welke historische personen en 
gebeurtenissen in die tijd 
plaatsvonden 

7-8 3  

Wereld wo Ik kan de hoofdzaken benoemen van 
de geestelijke stromingen die in de 
Nederlandse samenleving een 
belangrijke rol spelen 

3-8 4  

Wereld wo Ik kan respectvol omgaan met 
seksualiteit en diversiteit binnen de 
samenleving 

3-8 4  

Wereld wo Ik kan de eigen omgeving vergelijken 
met een omgeving elders in 
Nederland en maak daarbij gebruik 
van de begrippen landschap, wonen, 
werken en recreatie  

3-4 4  

Wereld wo Ik kan de eigen omgeving vergelijken 
met een omgeving elders in Europa 
en maak daarbij gebruik van de 
begrippen landschap, wonen, 
werken, verkeer,  recreatie, cultuur 
en levensbeschouwing 

5-6 4  

 
wo Ik kan de tijd van de 2e wereldoorlog 

plaatsen op een tijdbalk, 
kenmerkende aspecten benoemen 
mbv historische bronnen en weet 
welke historische personen en 
gebeurtenissen in die tijd 
plaatsvonden 

7-8 4  

Wereld wo Ik kan de eigen omgeving vergelijken 
met een omgeving elders in de 
wereld en maak daarbij gebruik van 
de begrippen landschap, wonen, 
werken, bestuur, verkeer, welvaart, 
recreatie, cultuur en 
levensbeschouwing 

7-8 4  

Wereld wo Ik kan veel voorkomende planten uit 
mijn eigen omgeving onderscheiden 
en benoemen en ik weet hoe ze 

3-4 5  



functioneren in hun eigen 
leefomgeving 

Wereld wo Ik kan de tijd van regenten en 
vorsten plaatsen op een tijdbalk, 
kenmerkende aspecten benoemen 
mbv historische bronnen en weet 
welke historische personen en 
gebeurtenissen in die tijd 
plaatsvonden 

5-6 5  

Wereld wo Ik kan de tijd van pruiken en 
revoluties plaatsen op een tijdbalk, 
kenmerkende aspecten benoemen 
mbv historische bronnen en weet 
welke historische personen en 
gebeurtenissen in die tijd 
plaatsvonden 

7-8 5  

 



Hoofdgebied Deelgebied Doel Niveau Semester Behaald 
Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 

familie 
4 1 

 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
dieren 

4 1 
 

Taal Woordenschat Ik kan de betekenis van een 
woord vinden door te kijken naar 
een plaatje 

4 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
eten 

4 1 
 

Taal Woordenschat Ik ka een woord beter onthouden 
door het hardop uit te spreken 

4 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
ziek zijn 

4 1 
 

Taal Woordenschat Ik kan de betekenis van een 
woord vinden door te kijken naar 
een stukje van het woord 

4 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
school 

4 2 
 

Taal Woordenschat Ik kan woorden omschrijven 4 2 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
samen werken 

4 2 
 

Taal Woordenschat Ik kan een woordkast maken 4 2 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
beroepen 

4 2 
 

Taal Woordenschat Ik vraag om hulp en/of uitleg als 
ik een woord niet begrijp. 

4 2 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
winkelen 

4 3 
 

Taal Woordenschat Ik kan een woorweb maken 4 3 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
brieven en kaarten 

4 3 
 

Taal Woordenschat Ik kan een woordparaplu maken 4 3 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
lichaamstaal 

4 3 
 

Taal Woordenschat Ik kan iets zeggen zonder 
woorden 

4 3 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
afspraken maken 

4 4 
 

Taal Woordenschat Ik kan een woordtrap maken 4 4 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
lekker (buiten) spelen 

4 4 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden opschrijven om 
ze beter te onthouden 

4 4 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
dans en muziek 

4 4 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden onthouden door 
een zin te maken 

4 4 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
sprookjes 

4 5 
 



Taal Woordenschat Ik oefen met woorden die 
hetzelfde betekenen 

4 5 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema de 
speurtocht 

4 5 
 

Taal Woordenschat Ik kan woorden opzoeken in een 
woordenboek 

4 5 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema op 
stap 

4 5 
 

Taal Woordenschat Ik kan iets op verschillende 
manieren zeggen 

4 5 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
wonen 

5 1 
 

Taal Woordenschat Ik kan de betekenis van een 
woord vinden 

5 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
feest 

5 1 
 

Taal Woordenschat Ik kan woorden onthouden met 
een woordweb 

5 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
sport 

5 1 
 

Taal Woordenschat Ik kan woorden omschrijven met 
een synoniem 

5 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
dokter 

5 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer uitdrukkingen 5 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
vriendschap 

5 2 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
pesten en plagen 

5 2 
 

Taal Woordenschat Ik kan woorden onthouden met 
een woordkast 

5 2 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
geld 

5 2 
 

Taal Woordenschat Ik kan woorden opzoeken in het 
woordenboek 

5 2 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
droomberoepen 

5 3 
 

Taal Woordenschat Ik kan de betekenis van een 
woord vinden in het 
woordenboek 

5 3 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
(mis)communicatie 

5 3 
 

Taal Woordenschat Ik kan uitdrukkingen gebruiken 5 3 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
geheimtaal 

5 3 
 

Taal Woordenschat Ik kan woorden onthouden met 
een woordtrap 

5 3 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
creatief 

5 4 
 

Taal Woordenschat Ik kan een woord omschrijven  5 4 
 



Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
vervelen 

5 4 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
beeldende kunst 

5 4 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden kennen bij het 
thema museum 

5 5 
 

Taal Woordenschat Ik kan woorden onthouden met 
een woordparaplu 

5 5 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
schoolreis 

5 5 
 

Taal Woordenschat Ik kan woorden omschrijven met 
een tegenstelling 

5 5 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
vakantie 

5 5 
 

Taal Woordenschat Ik kan op verschillende manieren 
iets zeggen 

5 5 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
wonen 

6 1 
 

Taal Woordenschat Ik kan woorden onthouden door 
tekenen of opschrijven 

6 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
vervoer 

6 1 
 

Taal Woordenschat Ik kan de betekenis van een 
woord afleiden uit de context 

6 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
uiterlijke verzorging 

6 1 
 

Taal Woordenschat Ik kan de betekenis van een 
woord onthouden met 
synoniemen 

6 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
schoon, hygiëne 

6 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer wat figuurlijk taalgebruik is 6 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
goede doelen 

6 2 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
zorgen voor elkaar 

6 2 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
sparen 

6 2 
 

Taal Woordenschat Ik kan woorden onthouden door 
er een zin meet te maken 

6 2 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
helden en idolen 

6 3 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
post 

6 3 
 

Taal Woordenschat Ik leer de betekenis onthouden 
van nieuwe woorden 

6 3 
 

Taal Woordenschat Ik leer met verschillende 
strategieen de betekenis te 
vinden van een onbekend woord 

6 3 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
games en internet 

6 4 
 



Taal Woordenschat Ik leer de betekenis van een 
werkwoord op te zoeken in een 
woordenboek 

6 4 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
spelletjes 

6 4 
 

Taal Woordenschat Ik leer hoe ik de betekenis van 
uitdrukkingen in een 
woordenboek kan zoeken 

6 4 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
theater en film 

6 4 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
boeken 

6 5 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
pretpark 

6 5 
 

Taal Woordenschat Ik kan informatie uit een 
woordenboek halen 

6 5 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema reis 
om de wereld 

6 5 
 

Taal Woordenschat Ik leer spreekwoorden 6 5 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema de 
buurt 

7 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
buurtfeest 

7 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer dat woorden meer 
betekenissen hebben 
(homoniem) 

7 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
sport en beweging 

7 1 
 

Taal Woordenschat Ik kan de betekenis achterhalen 
met de strategie woorddelen 

7 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
buitenbeentje 

7 1 
 

Taal Woordenschat Ik maak kennis met het 
voorvoegsel -on 

7 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
regels en opvoeding  

7 2 
 

Taal Woordenschat Ik kan synoniemen herkennen  7 2 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
verliefd  

7 2 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
uitvinden 

7 2 
 

Taal Woordenschat Ik kan een woordbetekenis 
vinden door afleidingen ervan te 
herkennen 

7 2 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
kopen en verkopen 

7 3 
 

Taal Woordenschat Ik oefen met synoniemen en 
tegenstellingen 

7 3 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema tv 
en film 

7 3 
 



Taal Woordenschat Ik kan een woordweb gebruiken 
om een woord te omschrijven 

7 3 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
betrouwbaarheid van informatie 

7 3 
 

Taal Woordenschat Ik kan het lidwoord en het 
meervoud van een zelfstandig 
naamwoord opzoeken 

7 3 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
sport  

7 4 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
clubs en verenigingen  

7 4 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
architectuur  

7 4 
 

Taal Woordenschat Ik leer nieuwe uitdrukkingen 7 4 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
gedichten 

7 5 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
ontdekkingstocht 

7 5 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
tijdreis 

7 5 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
verhuizen 

8 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
zuinig zijn op je omgeving 

8 1 
 

Taal Woordenschat Ik kan voorvoegsels herkennen  8 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij thema 
voedingsmiddelen 

8 1 
 

Taal Woordenschat Ik kan leenwoorden herkennen 8 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
aan tafel 

8 1 
 

Taal Woordenschat Ik kan een woord omschrijven 
met een synoniem 

8 1 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
regels buitenshuis 

8 2 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema de 
burger krijgt hulp 

8 2 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
imago 

8 2 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
geld 

8 3 
 

Taal Woordenschat Ik ken uitdrukkingen met geld  8 3 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
nieuws en reclame 

8 3 
 

Taal Woordenschat Ik kan voor - en achtervoegsels 
herkennen 

8 3 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
nieuws en reclamemakers 

8 3 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
muziek 

8 4 
 

Taal Woordenschat Ik kan vergelijkingen herkennen 8 4 
 



Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
avondje uit 

8 4 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
straatkunst 

8 4 
 

Taal Woordenschat Ik kan andere woordvormen 
vinden in het woordenboek 

8 4 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
geschiedenisverhalen 

8 5 
 

Taal Woordenschat Ik ken de betekenis van de 
voorvoegsels her- en wan- 

8 5 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
brugklasintroductie  

8 5 
 

Taal Woordenschat Ik leer woorden bij het thema 
ruimtereizen 

8 5 
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