
Vandaag 
De school die zich ten doel stelt de talenten en interesses van elke leerling op een 
innovatieve manier te ontwikkelen. 

OBS De Steven is een school die werkt vanuit de interesses en talenten van zowel de 
leerling als de leerkracht. Wij leggen de lat voor iedere leerling op een hoogte die past bij 
zijn leerpotentieel. Met behulp van moderne technologie organiseren wij een leerproces 
waarbij de leerling op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo werkt aan zijn leerdoelen en 
hiermee invloed heeft op zijn eigen ontwikkeling. Wij stemmen didactiek, pedagogiek, 
curriculum en de leeromgeving, voor leerlingen en door leerlingen, af om zo tegemoet te 
komen aan hun verschillende leerbehoeftes, ambities en talenten. Hierbij staan de 
basisbehoeften competentie, relatie en autonomie centraal. Ondanks dat wij in een 
krimpregio zitten, zijn wij een groeischool (+25 leerlingen in 3 jaar tijd) en zien wij ons 
voedingsgebied groeien.


Visie 
Obs De Steven is een school die zich ten doel stelt de talenten en interesses van elke 
individuele leerling en leerkracht op een innovatieve manier te ontwikkelen en de 
leerlingen te ondersteunen en stimuleren daar waar nodig is. Wij willen de leerlingen in 
staat stellen goed te functioneren in de wereld 

van morgen en maken daarbij gebruik van 

de modernste leermiddelen, die volledig aansluiten bij de wereld, de ontwikkelingen 

en de kinderen van nu. 


Openheid in de leermiddelen, de lessen die de leerlingen volgen en in het gebouw is voor 
ons van groot belang. Ons lesprogramma en onze deuren staan letterlijk altijd open, ook 
voor de inbreng van derden. Wij hechten binnen onze school bijzonder aan onze drie 
waarden: Modern, Samen en Structuur.   


Demografie 

122 leerlingen


11 medewerkers


Openbare 
basisschool


Groep 1 t/m 8 


Apple 
producten en 
diensten 

1:1 vanaf groep 3


iPad Pro voor 
iedere medewerker


Apple TV 


MacBook en iMac 
voor management


100% Apple 
Teacher


Swift, Keynote, 
Pages, iMovie, 
Schoolwerk en 
veel veel meer


Tevredenheid  

Leerlingen: Ik ben 
tevreden over wat 
ik leer op school: 
cijfer 9.1


Rapportcijfer 8.8


De ouder(s)/
verzorger(s) 
beoordelen onze 
school met een 
gemiddelde van 
8.1


Met een dikke 9 
scoren onze 
medewerkers het 
hoogste van alle 
scholen binnen 
onze stichting.

 

GEPERSONALISEERD 
ONDERWIJS 

Iedere leerling heeft een eigen 
leerplan en een persoonlijk, 

door de leerling zelf gepland, 
rooster op de iPad. Voor ieder 

doel zijn de stappen die moeten 
worden gezet zichtbaar in het 

persoonlijke leerplan. 

EIGEN LEERLIJNEN       

                      
Wij werken met een zelf 

samengesteld aanbod van 
leerdoelen voor alle 

vakgebieden. De doelen worden 
zoveel mogelijk vakoverstijgend 

aangeboden waardoor het 
betekenisvol en toepasbaar 

wordt.

INNOVATIEF EN 
TOEKOMSTGERICHT 

Aandacht voor de 21th century 
skills. Een mix tussen papier en 

digitaal, vrijheid en 
gebondenheid en 

vooruitstrevendheid en 
herkenbaarheid. Wij zijn pioniers 

op onderwijs-gebied die de 
leerling centraal stellen.

OBS De Steven

Eigen talenten ontwikkelen Osmo Vanuit huis toch bij de les Mix tussen 'oud en nieuw'



 
   Onderwijs 

Obs De Steven maakt gebruik van de modernste methodieken en leermiddelen. 
Een van die middelen is de iPad, waarmee de leerlingen toegang hebben tot 
een schat aan kennis en bronnen die online beschikbaar zijn. De iPads worden 
uitgerust met de beste onderwijsapps en zijn zo een ideaal instrument om het 
onderwijs te individualiseren en te flexibiliseren. Leren is niet langer synoniem 
aan het aanwezig zijn op school, maar kan doorgaan buiten de fysieke school 
om.


Van leren binnen vaste kaders naar  
een avontuur van ontdekken en ontwikkelen. 

De kinderen leren vanaf groep 3 zelf hun rooster te plannen en te bekijken. De 
leerlingen gebruiken de iPad voor het bekijken van het rooster en hun 
persoonlijke leerplan. In dit rooster staat welke les ze moeten volgen, welk 
leerdoel er aan bod komt en welke stappen ze moeten doorlopen voor het 
behalen van dit leerdoel. Tijdens workshops wordt de iPad gebruikt als 
leermiddel waarop adaptief verder gewerkt kan worden aan leerdoelen. Ook 
wordt de iPad ingezet om buiten te school als leermiddel te fungeren, 
presentaties te maken, iets te filmen of te bewerken of om informatie op te 
zoeken.

Naast de wettelijk vastgestelde leerstof kunnen de leerlingen dagelijks kiezen 
uit een uitgebreid aanbod aan workshops. De workshops sluiten aan op de 
individuele behoeften van de leerling. Leerlingen die de materie van een 
workshop al beheersen, hoeven die niet meer te volgen en hebben dan meer 
tijd om hun talenten te ontwikkelen.


      Succes 
Voor zowel de leerkrachten als de leerlingen hebben wij op school zelf, in WMK-PO, 
een ADS-vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijsten worden jaarlijks afgenomen om 
inzichtelijk maken welke sterke punten en verbeterpunten er voor onze school zijn. 

Tweejaarlijks nemen wij via vensters PO tevredenheidsonderzoeken af bij ouder(s)/
verzorger(s), leerlingen en medewerkers (zichtbaar op onze pagina van scholen op de 
kaart). De scores die wij daar krijgen zijn onze graadmeter voor succes. Op ons verzoek 
zijn aanbod en kwaliteitscultuur, twee standaarden die voor onze innovatieve wijze van 
lesgeven essentieel zijn, door de inspectie beoordeeld. Voor beide hebben wij het 
oordeel ‘goed’ gekregen. Een bevestiging dat wij een gedegen gepersonaliseerd 
aanbod hebben voor onze kinderen en wij naar kwaliteit streven. 


  De volgende stappen 
๏ De technologie van Apple maakt het mogelijk om leerdoelen nog effectiever en 

beter te kunnen koppelen aan elkaar, en daardoor de vakgebieden meer thematisch 
aan te kunnen bieden. 


๏ Over drie jaar zal de leerlijn voor programmeren, digitale geletterdheid en techniek 
niet los staan maar volledig binnen de vakgebieden geïntegreerd zijn. 


๏ We hebben een specialist voor de metacognitieve vaardigheden binnen onze 
school die de leerlingen helpt het eigen denken, handelen en leren te organiseren, 
te sturen en te controleren waardoor zij een leertaak effectiever kunnen uitvoeren. 


๏ Het internationale netwerk rondom ADS biedt ons kansen om ook letterlijk over de 
grens te kijken met de kinderen. Wij willen jaarlijks uitwisselingen organiseren om 
ons onderwijsaanbod nog breder en rijker te kunnen maken.

Onderzoekend leren

Creatief met het   
greenscreen

Leerkrachten werken 
vanuit huis samen in 

de apps 

Onuitputtelijke 
kennisbronnen 

worden ingezet om te 
leren 

Programmeren Leerdoelen combineren Stilte-atelier

TEVREDENHEIDS-
ONDERZOEKEN SCHOOLGIDS INSPECTIEBEZOEK

https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/detail?id=911199&pseudocode=13LR%257CC1
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/franeker/25033/openbare-basisschool-de-steven/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/franeker/25033/openbare-basisschool-de-steven/
https://www.youtube.com/watch?v=sInxla1QblU
https://read.bookcreator.com/eAvTcUlhuVg5PrOVgXVjzDYSwg23/SXDokNVcRv2Kus3JwnDnAw
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/franeker/25033/openbare-basisschool-de-steven/tevredenheid/#PoIndicator15
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/franeker/25033/openbare-basisschool-de-steven/tevredenheid/#PoIndicator15
https://www.obsdesteven.nl
https://obsdesteven-live-9c1b7e79edee4f548d620b-67ce2ce.divio-media.net/filer_public/19/f9/19f9b13d-cf90-4ec3-ad55-8d90d1761748/schoolgids_20-21.pdf
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