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1 INLEIDING 

 

 

Voor u ligt het schoolplan van de christelijke basisschool de Reinbôge te Tjerkwerd voor de 

periode 2019-2023. Voor het tot stand komen van dit plan hebben in het schooljaar 2018-

2019 uitgebreide analyses en gesprekken plaatsgevonden binnen het team en MR over het 

huidige aanbod van de Reinbôge. Ook zijn ouders van de Reinbôge bevraagd over hun 

tevredenheid, wensen en verwachtingen van de school. De uitkomsten van deze 

gesprekken vormen de basis van dit plan. 

 

Met het schoolplan willen we : 

 

•  een korte beschrijving geven van het beleid; 

•  beleidsvoornemens formuleren voor een periode van vier jaar, die tevens dienen 

om het gesprek over de kwaliteit van de school op gang te houden; 

•  de afspraken weergeven, die wij hebben gemaakt; 

•  voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

 

Het schoolplan biedt een kader voor het gesprek tussen bestuur, directie, team, 

medezeggenschapsraad en ouders over het schoolbeleid. We zien het als een praktisch en 

dynamisch document dat ons richt en stuurt bij het behouden en verhogen van de 

kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast willen we ons met dit plan verantwoorden aan onze 

omgeving en aan de overheid. Op basis van nieuwe regelgeving of inzichten is het 

mogelijk om het beleid in het genoemde tijdvak aan te passen of te wijzigen (bijlage 3). 

 

Dit schoolplan is opgesteld in overleg met het personeel en de medezeggenschapsraad van 

de Reinbôge. In de vergadering van 2 juli 2019 is er instemming verleend (bijlage 1). 

 

Het bevoegd gezag, Bestuur te Exmorra, heeft het Schoolplan 2019-2023 vastgesteld in 

juli 2019 (bijlage 2) 

 

De volgende bronnen zijn gebruikt: 

 Sterkte-zwakte analyse de Reinbôge 

 Oudertevredenheidspeiling schooljaar 2018-2019 

 Leerkrachttevredenheidspeiling schooljaar 2018-2019 

 Leerlingenenquête schooljaar 2018-2019 

 Strategisch beleidsplan Bestuur de Greiden “Dorst naar kennis en ontwikkeling” 
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2  ALGEMENE SCHOOL- EN BESTUURSGEGEVENS 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we onze school aan de hand van een aantal kengetallen en 

gegevens.  

 

2.1: schoolgegevens 

2.2: de bestuursgegevens en in paragraaf  

2.3: de gegevens over de schoolleiding  

2.4: een aantal gegevens over het personeel 

2.5: beschrijven we onze leerlingenpopulatie  

2.6: van de lokale positie van onze school  

 

2.1 Schoolgegevens 

 

Naam Cbs de Reinbôge 

Adres Waltaweg 29 8765 LM  Tjerkwerd 

Telefoon 0515579813 

Email directie@reinboge.nl 

Website www.reinboge-tjerkwerd.nl 

 

2.2 Bestuursgegevens 

 

Ons bevoegd gezag is het Bestuur CBO de Greiden 

  

Naam CBO de Greiden 

Adres Postbus 100 8700 AC Bolsward 

Telefoon 0515577560 

Email info@cbodegreiden.nl 

Website www.cbodegreiden.nl 

  

Ons bevoegd gezag is aangesloten bij Stichting Geschillen Commissies Bijzonder 

Onderwijs (GCBO). 

 

Naam Stichting GCBO 

Adres Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

Telefoon 070 – 386 16 97 

 info@gcbo.nl 

  

2.3 Schoolleiding  

 

De leiding van de school is in handen van de directeur, mevr. Linda de Boer.  

 

  

mailto:directie@reinboge.nl
http://www.reinboge-tjerkwerd.nl/
mailto:info@cbodegreiden.nl
http://www.cbodegreiden.nl/
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2.4  Personeel 

 

Het team is een goede mix van jonge en oudere vrouwelijke leerkrachten. Het bezit zowel 

enthousiasme, bekwaamheid als ervaring. Aan de school is een IB-er voor één dagdeel 

verbonden.   

De verdeling is als volgt: 

 

Leeftijd   aantal  mannen       vrouwen 

20-30  1     1  

31-40  1       1  

41-50   2     2  

51-60+  3     3  

 

Het personeelsbestand omvat met ingang van 1 augustus 2019: 

- Leraren          wtf. 3,0 

- Interne Begeleider   wtf. 0,1 

- Onderwijsassistent  wtf. 0,2 

- Directeur   wtf. 0,5 

- Schoolschoonmaakster wtf. 0,2 

 

In het afgelopen jaar zijn vanuit het regeringsbeleid leerkrachten aangesteld in een hogere 

loonschaal (LB). Het betreft leerkrachten, die belast worden met een specifieke opdracht. 

Op CBO De Reinbôge is dat de intern begeleider. In totaal is dat wtf 0,1 per 1 augustus 

2019.  

 

2.5 Leerlingen  

De afgelopen jaren is het leerlingenaantal redelijk stabiel gebleven. Tjerkwerd ligt in een 

krimpregio. In onderstaande tabel is de prognose te zien van het aantal leerlingen voor de 

komende vier jaren. 

 totaal 

2018-2019 36 

2019-2020 39 

2020-2021 37 

2021-2022 34 

Figuur 1: Prognose leerlingenaantallen. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de werkelijke 

aantallen opgenomen  

2.6 Lokale positie van de school 

 

CBS de Reinbôge is een christelijke basisschool en de enige in het dorp.  

Vanaf augustus 2010 maakt onze school deel uit van de Brede School Tjerkwerd. Dat 

houdt in dat naast CBS “De Reinbôge” meer partners een vaste plek hebben in het 

gebouw. Onder één dak vinden we:  

 
 CBS “De Reinbôge” 

 Peuterspeelzaal “It Pjuttehonk” 

 De muziekschool die voor haar lessen in Tjerkwerd gebruik maakt van het gebouw.  
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De school heeft een prominente rol binnen het dorp. 

 

Het opleidingsniveau van de ouders is iets boven gemiddeld te noemen. De betrokkenheid 

van de ouders bij school is groot. Bij alle activiteiten kan het team bij binnen en 

buitenschoolse activiteiten een beroep op hen doen. Ook ontplooien ouders zelf initiatieven 

die de school ten goede komen. Ouders participeren in MR, OR en verschillende 

werkgroepen. 

 

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 

Friesland.  

Als basisschool zijn we primair verantwoordelijk voor het leveren van Passend Onderwijs 

aan iedere leerling die bij onze school wordt aangemeld (zorgplicht). Daarvoor ontvangt 

het bevoegd gezag het budget Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband Passend 

Onderwijs PO Friesland.  

Alle scholen van CBO De Greiden leveren in ieder geval de basisondersteuning. Deze 

basisondersteuning is voor onze school vastgelegd in het Schoolondersteuningsprofiel. 

Naast de basisondersteuning is er een inventarisatie waarin de 

ondersteuningsmogelijkheden en expertises van de verschillende scholen en leerkrachten 

binnen CBO De Greiden in beeld worden gebracht.  

Op CBS De Reinbôge zijn er op dit moment geen leerkrachten met een specialisme op het 

gebied van leer- of gedragsmoeilijkheden. 

Ook bezoeken er geen kinderen de school, waarvoor gelden vanuit het budget Passend 

Onderwijs beschikbaar worden gesteld. 
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3    MISSIE EN VISIE 

 

3.1 Missie en visie 

 

De missie voor de school is als volgt geformuleerd: 
“Zoveel kinderen zoveel verschillen…. als de kleuren van de regenboog. Op de 

Reinbôge zien we de mogelijkheden en kansen van elk kind en geven we vanuit een palet 

met aan te leren kennis en vaardigheden kleur aan de schoolloopbaan van onze leerlingen. 

We doen dat in een veilige en fijne sfeer waar je van je fouten mag leren en waarbij de 

kinderen gemotiveerd groeien in zelfkennis, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.  

 

De KLEUR die wij het onderwijs geven kenmerkt zich door: 

 

De K van KLEUR staat in ons onderwijsconcept voor Kansrijk onderwijs: 

 Klassikaal onderwijs met maximale differentiatie 

 Klassen doorbrekend , op  vaste momenten  werken de kinderen  in heterogene 

groepjes 

 Kansen benutten is ons uitgangspunt,  mogelijkheden en  kwaliteiten in kinderen 

benutten 

 Kennis en vaardigheden aanbieden, méér dan de kerndoelen, gericht op de 

toekomst 

 Keuzestof bieden waar de leerlingen zelfstandig of coöperatief samenwerkend aan 

mogen werken 

              

De L van KLEUR staat in ons onderwijsconcept voor Leerlinggericht onderwijs: 

 Leerlingen ontmoeten een leerkracht die  voorspelbaar is zodat zij precies weten 

waar ze aan  toe zijn 

 Leerlingen werken bij ons in een veilig en ontspannen school- en groepsklimaat 

waarbij de sociaal- emotionele ontwikkeling centraal staat 

 Leerlingen vertonen verschillen in  leerniveau en sociaal emotionele ontwikkeling , 

ons team speelt daar proactief op in 

 Leerlingen hebben keuze in hun dag– en weekprogramma en zijn intensief 

betrokken, waarbij we rekening houden met hun eigen mening 

 Leerlingen worden uitgedaagd net dat ene stapje meer te zetten 

 Leerlingen worden uitgedaagd actief antwoorden op eigen vragen te vinden 

 Leerlingen leren binnen onze school medeverantwoordelijk te dragen voor het eigen 

leer- en werkproces, dat van de groep en voor de gebruikte  materialen 

 Leerlingen waarbij het leren wat lastiger en waarbij het wat sneller gaat ontvangen 

passende planmatige leerlingenzorg 

  

Net dat ene stapje meer zetten om zelfstandig een oplossing voor een probleem te 

vinden…. 

 

De E van KLEUR staat in ons onderwijsconcept voor Effectieve instructie: 

 Een dagelijkse  terugblik aan het begin van de les 

 Elke les een concrete presentatie van het lesdoel  /instructie 

 Een begeleide inoefening  bieden voor wie dat nodig heeft 

 Een (begeleid) zelfstandige verwerking organiseren 

 Evaluatie met feedback, individueel en als klas leren wat je kunt verbeteren 
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De U van KLEUR staat in ons onderwijsconcept voor Uitdagend onderwijs: 

 Uitgedaagd worden door een rijke, overzichtelijke en opgeruimde leeromgeving 

 Uitgedaagd worden door het samen vieren van een feest, een gezamenlijke 

presentatie, activiteiten van kookles tot het maken van power point presentaties 

zijn onderdeel van ons aanbod  

 Uitgedaagd worden om goed  zelfstandig te werken en daardoor te groeien in 

zelfstandigheid en zelfvertrouwen 

 Uitgedaagd worden om zelfstandig, of samen met anderen, antwoorden op eigen 

vragen te zoeken en vinden 

    

De R van KLEUR staat in ons onderwijsconcept voor Resultaatgericht: 

 Richten op hoge verwachtingen, resultaatgericht zijn 

 Resultaten halen die voldoen aan de normen van de inspectie; 

 

Als kinderen voelen dat je gelooft in hun kunnen dan presteren ze beter! 

 

 

3.2 Organisatie en beleid 

 

De verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden is weergegeven in de volgende 

organogrammen: 

   
HULPLIJN           BESLISLIJN                ADVIESLIJN 
 

 
GMR   = Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
D.O.  = Directie overleg alle scholen CBO De Greiden 
M.R.   = Medezeggenschapsraad per school 
Stafbureau = Ondersteuning College van Bestuur 
A.C. Ouderraad = Activiteitencommissie of ouderraad per school 

 
Strategisch Beleidsplan (SBP) CBO De Greiden “DORST naar kennis en ontwikkeling” 

 

Naast het borgen van het basisniveau wordt in het SBP 2019-2023 ambities weergegeven, die 

gericht zijn op de brede ontwikkeling van onze leerlingen en onszelf in samenhang met de 

wereld in een lerende organisatie. De ambities zijn vormgegevens vanuit de 5 ‘DORST’- 

kernwaarden. 

 Duurzaamheid 

 Openheid 

 

            Raad van 
Toezicht 

 
 

   College van 
Bestuur 

 

Schooldirecteur 

Team 

GMR            D.O. 

Stafbureau 
Ouderraad 

M.R. 

 
Organogram Bestuur CBO De Greiden 
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 Ruimte gevend / Eigenaarschap 

 Samenwerking 

 Talentontwikkeling 

 

Met deze SBP kernwaarden in gedachten is op De Reinbôge vorm gegeven aan het 

schoolplan 2019-2023. 

 

 

4 ONDERWIJSKUNDIG BELEID 

 

In dit hoofdstuk staat het onderwijskundig beleid centraal. We beschrijven de volgende 

onderdelen: 

- Paragraaf 4.1 : Visie op onderwijs 

- Paragraaf 4.2 : Onderwijstijd 

- Paragraaf 4.3 : Leerstofaanbod 

- Paragraaf 4.4 : Didactisch handelen 

- Paragraaf 4.5 : Zorg en begeleiding  

- Paragraaf 4.6 : ICT 

- Paragraaf 4.7 : Leerresultaten 

 

 

4.1  Visie op onderwijs   

 

Zoals in hoofdstuk 3.1 beschreven, gaan we uit van de volgende visie op kinderen en 

onderwijs: 

- Op grond van Bijbelse normen en waarden willen we een school zijn waar iedereen 

zich thuis voelt maar waar ook ruimte is voor andere levensovertuigingen.     

- De drie psychologische basisbehoeften van kinderen worden serieus  

genomen: competentie, relatie en autonomie. Daarvoor scheppen we een veilige, 

stimulerende en uitdagende leeromgeving. 

- Elk kind heeft talenten. Onze school wil deze talenten helpen ontwikkelen; 

- Kinderen mogen verschillen. Wij sluiten in ons onderwijs daarbij aan. 

- Onderwijs en opvoeding moeten elkaar versterken en aanvullen. We zien dan ook 

daarin de ouders als partners. 

- Ons onderwijs bereidt kinderen voor op het voortgezet onderwijs en op een open 

en pluriforme samenleving, waarin respect voor elkaar en voor verscheidenheid 

centraal staat. 

  

Bij de vormgeving van ons onderwijs hanteren we de volgende algemene uitgangspunten: 

 

Kennisoverdracht 

De Reinbôge geeft maatschappelijk relevant onderwijs en gebruikt hiervoor zoveel 

mogelijk moderne methodes. De manier van lesgeven kan het best “modern, klassikaal” 

genoemd worden. Modern klassikaal betekent een centrale uitleg waarbij we de kinderen 

zoveel mogelijk bij de leerstof betrekken. Na de uitleg wordt de leerstof zelfstandig door 

de kinderen verwerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillen die er bestaan 

bij de leerlingen en is het afhankelijk van de leerling of verlengde instructie nodig is. 

 

Respect, sociale vaardigheden 

Om goed te kunnen samenleven zijn respect, goede communicatieve- en sociale- 

vaardigheden onmisbaar. We doen dit in de vorm van spel-, verslag-, boeken- en 

gesprekskringen. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs beter luisteren en omgaan met 
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anderen. Ook discussiëren en je eigen mening onder woorden brengen worden op deze 

manier geoefend. Daarnaast krijgen de kinderen lessen om de sociaal-emotionele 

ontwikkeling zo goed mogelijk te begeleiden. 

 

Coöperatief leren 

We besteden aandacht aan coöperatieve werkvormen. Hierin leren kinderen samen 

werken, samen problemen oplossen en elkaar helpen. 

 

Zelfstandigheid 

Zelfstandigheid betekent, dat kinderen leren hun eigen gedrag en activiteiten te sturen. 

Kinderen zijn doorgaans gewend dat de leerkracht zegt wat ze moeten doen. Ze hebben 

vaak een afwachtende houding. Zelfstandig worden vraagt echter om een actieve houding. 

Kinderen verwerven die alleen wanneer ze zich prettig en veilig voelen. De sfeer op school 

en in de groepen is dan ook heel belangrijk. 

 

Sociale veiligheid 

We willen dat onze school veilig is en dat onze leerlingen zich thuis voelen. We willen 

onveilig gedrag voorkomen door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag.  

 

Burgerschap en integratie 

De ontwikkeling in de maatschappij, zoals toenemende individualisering en een pluriformer 

wordende samenleving, vraagt van de school om actief burgerschap en sociale integratie 

te bevorderen. Daarnaast willen we het mogelijk maken dat elke leerling kennis heeft van 

verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Burgerschapsvorming zien 

we niet als een apart vak, maar als een geïntegreerd onderdeel in het onderwijs. Het beste 

resultaat wordt bereikt als het burgerschap verweven wordt met het handelen van zowel 

leerlingen als leerkrachten.  

 

Kwaliteitszorg 

De zorg voor de kwaliteit op school vergt voortdurend aandacht. Dat betekent steeds alert 

zijn op wat beter kan. Jaarlijks worden er doelen gesteld om de kwaliteit van het onderwijs 

te verbeteren. De Reinbôge werkt met de borgingsdocumenten die afgelopen jaren zijn 

ontwikkeld om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Deze documenten zijn 

onderdeel van de jaarplannen en worden cyclisch aangepast en geborgd.   

 

 

4.2 Onderwijstijd 

 

Huidige situatie 

We werken op school met een continurooster:  

  

 Groep 1-4 Groep 5-8 

Maandag 8.30 – 14.30   8.30 – 14.30   

Dinsdag 8.30 – 14.30   8.30 – 14.30   

Woensdag 8.30 – 12.15   8.30 – 12.15   

Donderdag 8.30 – 14.30   8.30 – 14.30   

Vrijdag 8.30 – 12.00 8.30 – 14.30   

         

Op jaarbasis voldoen we aan de wettelijk voorgeschreven onderwijstijd. Dat betekent dat 

onze leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen. 

 

Analyse 

De huidige situatie levert geen knelpunten op. De wettelijk toegekende formatie is 

minimaal toereikend voor de gewenste groepsindeling. Het grootste deel van de ouders en 

het team is tevreden over de huidige schooltijden. 
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Beleidsvoornemens: 

Geen 

 

4.3      Leerstofaanbod 

 

Huidige situatie 

Het leerstofaanbod is modern. 

 

Vakgebied Methode 

Beredeneerd leerstofaanbod groep 1-2 Schatkist - Rekenrijk 

Nederlandse Taal - Spelling Taal op Maat Spelling op maat 

Voorbereidend en aanvankelijk lezen Veilig leren lezen 

Voortgezet technisch lezen  “3-sporen lezen”  

Begrijpend Lezen Nieuwsbegrip 

Frysk Studio F, Spoar 8, Skoalle tv 

Rekenen/Wiskunde Alles Telt – Snappet 3.0 

Engels Take it easy 

Schrijven Pennenstreken 

Aardrijkskunde Wijzer! Aardrijkskunde 

Natuur & Techniek Wijzer! Natuur & techniek 

Geschiedenis Wijzer! Geschiedenis 

Tekenen en Handvaardigheid Uit de kunst 

Verkeer Wijzer op de weg, Op voeten en fietsen, 

Jeugdverkeerskrant 

Muziek 1,2,3-Zing 

Sociale-emotionele ontwikkeling Trefwoord  Kanjertraining 

Burgerschap en integratie Onderwerpen uit de diverse methoden 

 

Analyse 

De Reinbôge gebruikt methoden, die voldoen aan de kerndoelen. De methoden worden 

volledig gevolgd. Voor juli 2019 schaffen we de nieuwe methode van Veilig Leren Lezen, 

Pennenstreken en waarschijnlijk Onderbouwd aan. Deze methoden zijn meegenomen in de 

begroting van het schooljaar 2018-2019. 

Daarnaast is er wel behoefte aan het vervangen van de taal-spellingmethode. De invoering 

hiervan staat gepland voor het schooljaar 2019-2020. Tevens blijven wij gebruik maken 

van de expertise van de bibliotheek en is het contract “Bibliotheek op school” verlengd met 

drie jaar (t/m juli 2022). 

Het aanbod voor plus-leerlingen kan worden verbeterd. Binnen de stichting is er wel de 

mogelijkheid om leerlingen één dagdeel in de week naar de zgn. plusklas te verwijzen. 

Echter, hierbij moet worden opgemerkt dat alleen dan een aanvraag wordt gehonoreerd 

wanneer er, naast  meer- dan wel hoogbegaafdheid, sprake is van bijkomende 

problematiek. In alle gevallen moet ook de reguliere setting van de eigen school voldoende 

uitdaging kunnen bieden. Binnen de stichting start per schooljaar 2019-2020 de klusklas 

voor meer praktisch ingestelde leerlingen.  

In het rapport Taalplan Frysk (inventarisatie naar de stand van zaken m.b.t. het vak Fries 

in het primair en voortgezet onderwijs 2016) staan 6 profielen omschreven (A t/m F). Aan 

CBS de Reinbôge heeft men het C-profiel toegekend. Voor de Reinbôge houdt dat in dat de 

school het Fries aanbiedt als schoolvak vanwege de wettelijke verplichting, maar met 
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name ook vanwege de identiteit van de leerlingen. Dat aan de Reinbôge het C-profiel is 

toegekend, heeft te maken met kerndoel 20 (lezen in het Fries) en kerndoel 21 (schrijven 

in het Fries). Hieraan voldoet de school niet.  

Bij vakken waarvoor geen methode wordt gebruikt (bijv. Burgerschap en Integratie) zorgt 

de school voor een aanbod dat voldoet aan de kerndoelen. 

 

Sterke punten Ontwikkelpunten 

 Gebruik van tablets in het 

onderwijs 

 Gebruik methoden 

 Impulsregeling muziek 

 

 Leerlijn Voortgezet technisch lezen 

 Leerlijn Schrijven 

 Implementatie taalmethode 

 Meertaligheid Fries 

 Aanbod voor plusleerlingen 

 Klusklas 

 Vervolgtraject impulsregeling muziek 

Beleidsvoornemens 

4.3.1  Aanbod op schoolniveau voor meer – begaafde-kinderen en kinderen die meer 

praktisch zijn ingesteld. Het onderwijsaanbod aanpassen aan de behoeften en het 

niveau van deze kinderen. 

 

4.3.2 Het ontwikkelen van het vak Fries. Aandacht besteden aan lezen, woordenschat en 

schrijven o.a. d.m.v. Spoar 8. Het streven is om het A-profiel te behalen. 

 

4.3.3 Meerjarenplanning Methodevervanging: in de schoolplanperiode 2019-2023 staat 

gepland dat een aantal methodes / materialen kan worden vervangen.  

 

Het betreft:  

2019 OLP: Methode Schatkist 

2019 OLP: Methode Veilig leren lezen 

2019 OLP: Methode Pennenstreken 

2019 MEU: Bureaus en stoelen 

2019 ICT: Server 

2019 ICT: Pc ronde 1 

2019 OLP: Ontwikkelingsmateriaal Kleur en Vorm 

2020 OLP: 3 sporen lezen deel 1 

2020 OLP: Methode Taal op maat 

2021 MEU: leerlingensets 

2022 ICT: Beeldschermen 

2023 OLP: Groot bouwmateriaal 

2023 OLP: Take it Easy 

 

 

4.4  Didactisch handelen 

 

Huidige situatie 

De Reinbôge geeft klassikaal onderwijs, dat steeds meer afgestemd wordt op de 

verschillen in onderwijsbehoefte van de leerlingen. Gedifferentieerd werken en 

zelfstandigheid zijn pijlers waarop de school wil werken. Het werken met uitgestelde 

aandacht en het bevorderen van zelfstandigheid heeft in alle groepen bijzondere aandacht. 
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Analyse 

Toenemende verschillen tussen leerlingen maken differentiatie noodzakelijk. In alle 

groepen wordt het model directe instructie zoveel mogelijk gebruikt.  

Hoewel de jaargroepen niet groot zijn, is het belangrijk om in combinatiegroep van 3 

leerjaren, de kinderen zolang mogelijk binnen het leerstofjaarklas-systeem te houden. Er 

is voldoende educatieve software beschikbaar, maar de computer kan effectiever worden 

ingezet voor de verwerking van de lessen.  

Daarnaast  leven we in een maatschappij die voortdurend verandert. Dit vraagt om 

mensen die zich snel aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden en die snel 

de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om in de nieuwe omstandigheden te 

kunnen functioneren. De huidige samenleving heeft kortom mensen nodig die zich willen 

blijven ontwikkelen. Het is van belang dat kinderen op school al zelfsturend leren 

competenties op te doen. Kortom de leerlingen nemen regie over hun eigen leerproces. In 

onze school moet het ‘Eigenaarschap’ nog beduidend meer vorm krijgen. 

 
Fig.    Schematische weergave traject Eigenaarschap en Talentontwikkeling Zie bijlage 4 

 

Sterke punten Ontwikkelpunten 

 Directe instructie tijdens de lessen 

 Voorspelbaar leerkrachtgedrag 

 Positieve benadering van kinderen 

 Passend Klassenmanagement 

 Gebruik takenbord 

 Doorgaande lijn dagtaak – 

weektaak en meer differentiatie 

 Werkwijze meer-begaafde- kinderen 

en praktisch ingestelde kinderen 

 Begeleid zelfstandig werken  

 Eigenaarschap vergroten van de 

leerlingen 

Beleidsvoornemens 

4.4.1 Differentiëren 

- Vaststellen aanbod meer-begaafde-kinderen en praktisch ingestelde kinderen 

 

4.4.2  Leerlingen eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces 

Uitgangspunt is om vanuit een positieve, open houding het leren en de ontwikkeling van 

leerlingen centraal te stellen. Werken aan de 4 pijlers die een sterke relatie hebben met 

het leerlingen eigenaar laten zijn van het eigen leerproces: 

- doelgericht werken 

- samenwerken 

- denken in onderwijsbehoeften en  

- de leraar die ertoe doet  

 

Zie Bijlage 4. Talentontwikkeling en Eigenaarschap 
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4.5  Pedagogisch Klimaat  

 

Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben (onder meer) een vormende 

(opvoedende) taak: zij streven ernaar 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, waarbij we het volgende van belang vinden:  

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  

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 leren de leerlingen zelfstandig (samen) werken  

9. De leraren geven de leerlingen eigen verantwoordelijkheid  

 

Beoordeling   

De ambities worden jaarlijks beoordeeld m.b.v. de Kanjervragenlijsten en tweejaarlijks 

a.d.h.v. de resultaten van de leerlingenenquête van Scholen op de Kaart.  

 

Verbeterpunten (zie hoofdstuk 7.10)  

De resultaten van bovenstaande vragenlijsten zijn zeer positief. Er is nu geen aanleiding 

om acties te ondernemen m.b.t. het pedagogisch klimaat in het algemeen en het 

veiligheidsgevoel van de leerlingen in het bijzonder. Wel is het belangrijk dit met grote 

regelmaat te blijven monitoren. 

 

 

4.6  Zorg en begeleiding 

 

Huidige situatie 

In de afgelopen jaren heeft de school een positief inspectierapport gehad. De 

leerlingenzorg is enkele jaren geleden genoemd als aandachtspunt. Hierop is actie 

ondernomen door het zorgprofiel te herschrijven en de organisatie rondom de 

leerlingenzorg te verbeteren. Er is een gekwalificeerde IB-er in de school. Ongeveer 20% 

van de leerlingen heeft extra zorg nodig. 

 

De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de zorg aan de kinderen. De intern begeleider 

kan ingeschakeld worden wanneer er vragen en onduidelijkheden zijn rondom deze zorg. 

Waar nodig kunnen ze leerkrachten ondersteunen in gesprekken met ouders en andere 

relaties van de school. Daarnaast heeft de interne begeleider een controlerende functie als 

het gaat om handelingsplannen en verslaggeving.  

 

De registratie van de leerling gegevens, zoals resultaten uit methode-onafhankelijke 

toetsen, oudergesprekken en handelingsplannen vindt systematisch en gestructureerd 

plaats in het leerling administratie programma Parnassys. De resultaten uit methode-

onafhankelijke toetsen gebeurt in het CITO LOVS. Verslaglegging van toets scores en 

handelingsplannen vindt digitaal plaats.  
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Analyse 

De zorg heeft met de aanpak rond de analyses een positieve impuls gekregen, we zijn 

tevreden over de ontwikkelingen,  maar vinden dat dit ook in de komende planperiode nog 

aandacht verdient. Het verder ontwikkelen en borgen van de doorgaande lijn op gebied 

van zorg. 

 

Voor de meerbegaafde kinderen wordt gebruikt gemaakt van het protocol 

Hoogbegaafdheid en de plusklas binnen de Stichting.  

 

Sterke punten Ontwikkelpunten 

 Gesprekken IB-leerkracht 

 In gesprek met leerlingen 

 Werken met doelen 

vaardigheidsscore op leerling 

niveau 

 Veilige sfeer op school 

 We maken gebruik van de Dult 

koppeling. 

 Analyseren van toetsgegevens 

 Leerlijn voor meerbegaafde kinderen en 

praktisch ingestelde kinderen 

 Werken met doelen vaardigheidsscore op 

leerling niveau evalueren en verder 

ontwikkelen 

 Het in gesprek gaan met leerlingen verder 

ontwikkelen 

 

Beleidsvoornemens 

4.6.1.  Doorgaande lijn en borgen van het analyseren van toetsgegevens. 

 

4.6.2. Formuleren van een doorgaande leerlijn voor meer-intelligente-kinderen en meer 

praktisch ingestelde leerlingen. Zie bijlage 4 SBP Talentontwikkeling en 

Eigenaarschap.  

 

4.6.3. Evaluatie en verdere ontwikkeling van het traject:  “In gesprek met de Leerling 

(Eigenaarschap)”. 

 

 

4.7 ICT 

 

Huidige situatie 

De computers op school worden ingezet bij het verwerken van de leerstof. ICT is deels 

geïntegreerd in het onderwijs. Voor diverse onderdelen van het lesprogramma is passende 

software. Voor het onderdeel rekenen wordt er voor de verwerking gebruik gemaakt van 

tablets (Snappet). Ook worden computers ingezet bij het maken van werkstukken en 

spreekbeurten. In elke groep hangt een digitaal schoolbord. Alle leerkrachten hebben een 

basiscursus gevolgd. De diversiteit aan mogelijkheden wordt niet door alle leerkrachten 

benut. We maken op dit moment geen gebruik van digitale toetsen. 

 

Analyse 

Het is belangrijk om de software goed in te zetten. Computervaardigheden als Word en 

PowerPoint worden niet in een leerlijn aangeleerd, maar kunnen terugkomen in projecten. 

Verder kunnen kinderen beter voorbereid worden op de mogelijkheden en gevaren van 

internet (mediawijsheid).  
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Sterke punten Ontwikkelpunten 

 Computers in de lokalen 

 Software bij de methoden 

 Digiborden in alle groepen 

 Gebruik van tablets  

 Integratie van ICT binnen de dag- 

en weektaak 

 Aanbod mediawijsheid 

 Prowise 

 

Beleidsvoornemens 

 

4.7.1 Aanbod mediawijsheid 

 In het aanbod van een bovenbouwgroep komen lessen mediawijsheid. We maken 

gebruik van Mediawijsheid in november, maar ook komt dit terug onderwerp terug 

bij de bibliotheek op school. 

 

4.7.2 Scholing midden- en bovenbouw 

 Digitaal schoolbord Prowise. 

 

4.7.3 Evaluatie van ICT 

 Twee maal per jaar zal de voortgang worden bewaakt en door evaluatie worden 

bezien welke aanvullende maatregelen nodig zijn. 

 

 

4.8  Leerresultaten 

Huidige situatie 

De resultaten van de leerlingen worden vastgelegd in het CITO LOVS. Voor de vastlegging 

van overige toetsen en verslagen wordt gebruik gemaakt van het Parnassys 

administratiesysteem. 

Naast de landelijk genormeerde Cito-toetsen maken de leerlingen methode-gebonden 

toetsen. Beiden worden meegenomen in de rapportage naar de ouders. De methode-

onafhankelijke toetsen zijn vastgelegd in de toetskalender. 

Het is wettelijk verplicht dat basisscholen bij alle leerlingen uit groep 8 een eindtoets 

afnemen. De toetsen geven inzicht in de reken- en taalvaardigheid van een leerling aan 

het einde van de basisschool. Ze zijn een hulpmiddel voor leerkracht, leerlingen en ouders 

om na te gaan of het schooladvies klopt. Scholen zijn gebonden aan de gecertificeerde 

eindtoetsen. Uit de beschikbare toetsen heeft CBS De Reinbôge gekozen om de IEP (ICE 

Eindtoets Primair Onderwijs) van bureau ICE af te nemen. 

Analyse 

De eindtoetsgegevens van groep 8: 

 

Jaar: Eindtoets score 

2013-2014 544  

2014-2015 536,5 

2015-2016 86,4 

2016-2017 78,1 

2017-2018 72,7 

2018-2019 91,0 
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Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de 

inspectie Groengekleurde resultaten liggen op of boven de ondergrens van de inspectie 

(535,2 CITO Eindtoets; 80 IEP Toets)  

 

Analyse  

 3,5% van deze leerlingen is, vergeleken met het instroomniveau, in het derde jaar 

van het voortgezet onderwijs geplaatst op een lager niveau.  

 42% van deze leerlingen is, vergeleken met het instroomniveau, in het derde jaar 

van het voortgezet onderwijs geplaatst op een hoger niveau.  

 50% van deze leerlingen is, vergeleken met het instroomniveau, in het derde jaar 

van het voortgezet onderwijs geplaatst op hetzelfde niveau. 

 

Conclusie: De leerlingen van CBS De Reinbôge presteren in het voortgezet onderwijs over 

het algemeen naar verwachting. We zien dat de leerlingen dit opstromen vooral gestart 

zijn op HAVO-VWO niveau en doorstromen naar het VWO (4 van de 6 leerlingen). 

We kunnen concluderen dat het schooladvies voor de schoolverlaters in voldoende mate 

conform de mogelijkheden is.  

 

 

Beleidsvoornemens 

4.8.1. Het interpreteren van trendanalyses en uitvoeren van de daarbij behorende 

verbeteracties. 

 Er worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de school leerresultaten volgt, 

analyseert en op basis daarvan verbeteracties vaststelt. 

 

4.8.2. Parnassys registratie  

 Beleid vaststellen m.b.t. het gebruik van dit systeem.  Efficiënt administratie vorm 

geven in Parnassys 

 

 

 

  

Sterke punten Ontwikkelpunten 

 Uitstroom naar voortgezet 

onderwijs 

 Gebruik nieuwste Cito toetsen 

 

 Het interpreteren van trendanalyses op 

school-, groeps- en leerling niveau 

 Verder ontwikkelen van het gebruik van 

Parnassys. 
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4.9 Duurzaamheid 

 

Huidige situatie 

Het onderwijsveld wordt m.b.t. duurzaamheid  aangesproken op haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. 

In het Strategisch Beleidsplan van CBO De Greiden is Duurzaamheid derhalve aangemerkt 

als één van de speerpunten van beleid voor de komende schoolplanperiode. We 

onderscheiden twee sporen: 

 

1. Gebouwen- materialen-energiebeheer: 

Duurzaamheid met betrekking tot de schoolgebouwen (energiebeheer, isolatie, duurzaam 

bouwen, duurzaam inkopen, duurzaam gebruik materialen etc.) wordt activiteiten 

bovenschools opgezet en aangestuurd. 

 

2. Het onderwijs: 

Dat het onderwijsveld wordt aangesproken op haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, gaat samen met de hoop dat jonge mensen in opleiding, studenten 

en scholieren, de wereld van morgen nog beter maken dan die van vandaag. Voor een 

succesvolle duurzame wereld is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk mensen meewerken 

vanuit een kritische en actieve houding. Het opwekken en versterken van die houding kan 

niet vroeg genoeg beginnen. Daarom is het basisonderwijs ongelooflijk belangrijk voor 

duurzame ontwikkeling! 

 

Analyse 

Veel aspecten van duurzame ontwikkeling komen al aan bod in bestaande vakgebieden, in 

aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs, maar met een beetje creativiteit ook in 

andere vakgebieden. Nieuw is wel dat werkend aan een duurzame ontwikkeling alle 

aspecten van people, planet en profit geïntegreerd moeten worden. 

Concreet betekent dit: kinderen leren om een probleem van verschillende kanten te 

bekijken, daarbij te letten op sociale, ecologische en economische aspecten en daarin een 

eigen afweging en keuze te maken. Geheel in hun eigen belevingswereld en passend bij 

hun niveau. 

 

Beleidsvoornemens schoolplanperiode 2019-2023: 

Vaststellen leerlijn duurzame ontwikkeling met als basis de `mini notitie` Duurzame 

ontwikkeling in het basisonderwijs` gebaseerd op het gelijknamige document van de 

Duurzame Pabo en St. Veldwerk Nederland.  (zie bijlage 5) 

 

Sterke punten Ontwikkelpunten- ambities 

  Bewustmaking leerlingen m.b.v. 

aanpak “Duurzame ontwikkeling in 

het basisonderwijs”.  

 Scheiding Afval 
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5. PERSONEELSBELEID  

Volgens de Wet op het Primair Onderwijs worden in het hoofdstuk Personeelsbeleid van 

het schoolplan de volgende onderdelen opgenomen:  

 

 Het voldoen aan de eisen van bekwaamheid en de wijze waarop de bekwaamheid 

wordt onderhouden. 

 Het document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de 

schoolleiding, bedoeld in artikel 30 WPO 

 De maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling 

en de uitvoering van het onderwijskundig beleid; en 

 Het pedagogisch -didactisch handelen van het onderwijspersoneel 

 

5.1 Het voldoen aan de eisen van bekwaamheid en de wijze waarop de 

bekwaamheid wordt onderhouden. 

Het is voor de kwaliteit van de school van belang, dat de werknemers niet alleen 

beschikken over goede lesgevende capaciteiten. Op onze school wordt veel waarde 

gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een juiste 

beroepshouding.  

De vereiste competenties van de leerkrachten binnen onze organisatie zijn vastgelegd in 

het bovenschools personeelsbeleid. Deze competenties hebben een basis in de Wet BIO en 

komen grotendeels overeen met de competenties van de SBL (Stichting Beroepskwaliteit 

Leraren). 

 

In het beleid van het CBO staat vastgelegd dat de teamleden zich continue bewust zijn van 

het op peil houden competenties, vaardigheden en vakkennis. Daar wordt zowel vanuit de 

organisatie als vanuit de individuele leerkracht invulling aan gegeven.  

 

Onze school hanteert daarvoor diverse instrumenten. We zetten deze instrumenten in om 

de medewerkers te ontwikkelen (in de gewenste richting). De kernvraag bij ons 

personeelsbeleid is: hoe zorgen we ervoor, dat de medewerkers de geformuleerde 

ambities steeds beter gaan beheersen. Onze belangrijkste instrumenten zijn: het pop- 

gesprek, het functionerings- en beoordelingsgesprek (en de competentiescan als onderdeel 

van het beoordelingsgesprek) . Samengevat : de gesprekkencyclus.  

 

In dit kader speelt ook het nascholingsbeleid een belangrijke rol. Daar waar medewerkers 

bepaalde competenties en/of vaardigheden onvoldoende beheersen, kan naast 

afgesproken acties binnen een persoonlijk ontwikkelingsplan ook specifieke nascholing 

worden ingezet. 

Alle werknemers beschikken over een bekwaamheidsdossier; voor digitale opslag is You 

Force daartoe beschikbaar. Personeelsleden zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden 

van hun bekwaamheidsdossier. 

 

Analyse: De kwaliteit van het huidige personeelsbestand is dusdanig dat er geen 

specifieke individuele acties zijn of worden gepland. De focus van het nascholingsbeleid 

ligt daarom niet op de individuele scholing of persoonlijke ontwikkeling, maar op 

teamscholing en – ontwikkeling. Door (ambitieuze) doelen te stellen m.b.t. het 

onderwijskundig beleid en het pedagogisch didactisch handelen, en door hier gezamenlijk 

intensief aan te werken, wordt niet alleen de kwaliteit van het onderwijs op de school 

verbeterd, maar tegelijkertijd ook de bekwaamheid van de medewerkers. 

In dit schoolplan staan hiervan verschillende voorbeelden, waarvan het traject 

Talentontwikkeling en Eigenaarschap wel het meest sprekende voorbeeld is. 
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5.2 Het document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de 

schoolleiding, bedoeld in artikel 30 WPO 

Uit document “Vrouwen in ’t management”. 

Bij CBO De Greiden is de verhouding man/vrouw met een vaste betrekking per functie op 

dit ogenblik: 

Directeur   50 % man = 4 personen 

  50 % vrouw = 4 personen 

CVB 

Algemeen directeur 

Adjunct-directeur 100% man = 2 personen 

       

Voor zowel de functie ‘directeur’ als de functie ‘adjunct-directeur’ streven de stichting naar 

een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies. Voor wat 

betreft de verhouding van de functie ´directeur´ is er al een evenredige verdeling. Dat 

geldt niet voor de functies in het college van bestuur.  

Op korte termijn is in de huidige verdeling echter geen grote veranderingen te voorzien, 

dit vanwege de verplichtingen aan de zittende directeuren. 

   

 

5.3 De maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de 

ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid en het 

pedagogisch -didactisch handelen van het onderwijspersoneel 

 

1. De voortgang van vastgestelde onderwijskundige ontwikkelingen worden besproken 

en geëvalueerd tijdens teamvergaderingen. 

2. Daar waar nodig worden doorgevoerde onderwijskundige ontwikkelingen 

vastgelegd in (borgings-)documenten. 

3. Collegiale consulatie kan deel uitmaken van het invoeringstraject van een 

onderwijskundige ontwikkeling 

4. Klassenbezoeken door de directie kunnen onderdeel uitmaken van het 

evaluatieproces. 

5. Daar waar individuele medewerkers niet of onvoldoende participeren in de 

ontwikkeling van het onderwijskundig beleid, wordt dat in één (of meerdere ) van 

de gesprekken in de hierboven genoemde gesprekkencyclus aan de orde gesteld. 

Dit kan leiden tot pop- en / of scholingsafspraken. 

6. Daar waar individuele medewerkers niet of onvoldoende functioneren m.b.t. het 

pedagogisch didactisch handelen, wordt dat in één (of meerdere ) van de 

gesprekken in de hierboven genoemde gesprekkencyclus aan de orde gesteld. Dit 

kan leiden tot pop- en / of scholingsafspraken. De school neemt deel aan het 

bovenschools ingezet traject van beeldcoaching. 

 

Analyse: de school kent op deze gebieden geen knelpunten. Wel staat voor de komende 

schoolplanperiode een ambitieus traject gepland m.b.t. Talentontwikkeling en 

Eigenaarschap. Dit vraagt zowel op het gebied van het volgen van de inhoudelijke 

onderwijskundige ontwikkeling als het monitoren van het pedagogisch didactisch handelen 

nauwgezet en accuraat handelen van team en directie. 

 

Teamleden voelen zich thuis op onze school en willen samen de schouders zetten onder 

een duidelijk omschreven schoolbeleid. Er is aandacht voor elkaar. We luisteren goed en 

oordelen niet meteen. We spreken elkaar op positieve wijze aan op ieders bijdrage aan het 

realiseren van het schoolbeleid. Daarbij houden we rekening met mogelijkheden en 

onmogelijkheden. 

Het nascholingsbeleid m.b.t. de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid 

is niet (alleen ) gericht op de persoonlijke ontwikkeling maar juist (ook) op de ontwikkeling 

van het team als geheel. 
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De kwaliteitsenquête (schooljaar 2018-2019) onder het personeel van CBS de Reinbôge 

leverde de volgende resultaten (op een schaal van 1-10) op: 

 

Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)      

  Gemiddeld  

Hoe tevreden bent u over de sfeer op school?       8,7  

Hoe veilig voelt u zich op school?        9,1  

Hoe tevreden bent u over de onderlinge samenwerking met uw collega’s?  8,7   

Hoe tevreden bent u over uw contacten met leerlingen?     9,1  

Hoe tevreden bent u over uw contacten met ouders?     9,1  

   

Onderwijsleerproces         Gemiddeld  

In hoeverre worden leerlingen uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?  7,6   

Hoe tevreden bent u over de methodes en methodieken op school?   7,6   

Hoe tevreden bent u over de afstemming van het onderwijs       

op de specifieke leerbehoeften van ‘meer begaafde’ leerlingen?   7,0   

Hoe tevreden bent u over de afstemming van het onderwijs  

op de specifieke leerbehoeften van ‘zwakkere’ leerlingen?     8,2  

  

Informatie en communicatie       Gemiddeld  

Hoe tevreden bent u over de communicatie binnen de school?    8,3  

  

Arbeidsomstandigheden        Gemiddeld  

Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden tot persoonlijke     

ontwikkeling en scholing?         7,9  

Hoe tevreden bent u over de taakverdeling?       7,9  

   

Rapportcijfer          Gemiddeld  

Welk rapportcijfer geeft u de school?       8,1  
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6 KWALITEITSZORG 

 

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de kwaliteitszorg. In paragraaf 6.1 beschrijven 

we onze visie. Vervolgens beschrijven en analyseren we in paragraaf 6.2 de huidige 

situatie. We sluiten het hoofdstuk af in paragraaf 6.3 met onze beleidsvoornemens.  

 

6.1 Visie op kwaliteitszorg 

 

De kwaliteitszorg in onze school is gericht op het welbevinden, functioneren en de 

resultaten van alle geledingen en op de stapsgewijze verbetering ervan. De waardering 

door het personeel, door de ouders, de leerlingen en door de maatschappij zijn indicatoren 

voor het beleid van kwaliteitsverbetering, evenals de resultaten van de leerlingen.  

 

Belangrijkste doelstelling van het kwaliteitsbeleid van CBO De Greiden is de verbetering 

van de kwaliteit van onderwijs. Daarbij gaat het zowel om de opbrengsten als om de 

processen die ervoor zorgen dat de opbrengsten bereikt worden.  

 

 Kwaliteitsbeleid is van belang in het kader van verantwoording naar bestuur, 

inspectie en ouders. 

 Het kwaliteitsbeleid van de school sluit aan bij het bestuurlijk kwaliteitsbeleid. 

 Het kwaliteitsbeleid van de school sluit aan bij de eisen die de inspectie stelt 

(toezichtskader). 

 Bij het verzamelen van informatie gaat het zowel om ‘zelfevaluatie’ als om de 

waardering door externen (bijvoorbeeld ouders). 

 Het is van belang dat het hele team doordrongen is van datgene wat de school 

onder kwalitatief goed onderwijs verstaat en wat dat voor het handelen in de 

schoolpraktijk betekent.  

  

6.2 Huidige situatie en analyse 

 

Het opstellen van het schoolplan beschouwen we als een onderdeel van ons 

kwaliteitszorgsysteem. Ons kwaliteitszorgsysteem kent een cyclus van 4 jaar, gelijk lopend 

met de schoolplanperiode. Start van de kwaliteitscyclus is de in 2014/2015 gemaakte 

sterkte-zwakte analyse (steeds schematisch in dit schoolplan opgenomen: Sterke punten- 

ontwikkelpunten). Verder hebben we ook gebruik gemaakt van uitkomsten van de 

onderzoeken door de inspectie. Daarnaast zijn  een ouder-, kinder- en 

leerkrachttevredenheidspeiling uitgevoerd. De uitkomsten hiervan vormen de basis van dit 

schoolplan. De geformuleerde beleidsvoornemens worden uitgewerkt in het meerjarenplan 

2015-2019 en daarna in de schooljaarplannen. 

 

Het kwaliteitsbeleid krijgt vorm in drie documenten: schoolgids, schoolplan en 

klachtenregeling. De klachtenregeling staat in de schoolgids beschreven. Het bevoegd 

gezag stelt de verschillende kwaliteitsdocumenten vast. 

 

Na vier jaar, voorafgaand aan het opstellen van het volgende schoolplan, voeren we 

nogmaals een integrale kwaliteitsbepaling uit. Ter discussie stellen en zo nodig bijstellen:  

 Doen we de goede dingen?  

 Doen we die dingen goed?  

 Hoe weten we dat?  

 Vinden anderen dat ook?  
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 Wat doen we met die wetenschap? 

 

Volgens de Wet op het Primair Onderwijs hoort het bevoegd gezag in het Schoolplan de 

volgende zaken aan te geven:  

 

 de wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat de kwaliteit van het onderwijs 

wordt gerealiseerd,  

 de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering 

van de kwaliteit nodig zijn, en 

 de maatregelen en instrumenten die het hanteert om te waarborgen dat het 

personeel zijn bekwaamheid onderhoudt.  

 

Bij CBO De Greiden houdt het bestuur door middel van onderstaande zaken de vinger aan 

de pols: 

 

1. Schoolplan 

Het bestuur beoordeelt of het document aan de wettelijke eisen voldoet en kijkt of de 

school daarin planmatig de kwaliteit van het onderwijs verbetert. 

 

2. Schooljaarplan 

Het bestuur beoordeelt of het document de door CBO De Greiden aangegeven onderdelen 

(format) en ingrediënten (vanuit de Stichting-Jaarplannen)  bevat en beoordeelt of de 
school daarmee planmatig de kwaliteit van het onderwijs verbetert. 

 

3. Enquêtes 

Het bestuur organiseert de tweejaarlijkse enquêtes onder leerkrachten, leerlingen en 

ouders en zorgt voor benchmarking binnen de groep scholen van CBO De Greiden. Die 

uitkomsten die voor het bestuur aanleiding geven tot zorg, krijgen een plek in de planning 

van de school (zie de beide punten hiervoor) en als Stichting breed een onderwerp moet 

worden aangepakt, dan krijgt dat een plek in het strategisch beleidsplan en de jaarlijks 

daarvan afgeleide Stichting-Jaarplannen . 

 

4. Schoolbezoek/Schoolmonitor 

Het bestuur komt jaarlijks op school en bespreekt met de schooldirecteur de kwaliteit van 

de opbrengsten aan de hand van het CITO LVS en de eindopbrengsten. 

 

5. Bekwaamheid personeel 

CBO De Greiden heeft een gesprekkencyclus voor zowel leerkrachten als schooldirecteuren 

waarin om de een of twee jaar een beoordeling plaatsvindt door de direct leidinggevende. 

De uitkomsten worden gebruikt bij het opstellen van de persoonlijke ontwikkelingsplannen 

(bij leerkrachten) en de managementcontracten (bij de schooldirecteuren).  

Het bestuur krijgt overzichten van de aantallen gesprekken die zijn gevoerd met 

leerkrachten, voert zelf de gesprekken met de schooldirecteuren en stelt na consultatie 

van de schooldirecteuren het jaarlijkse nascholingsoverzicht op stichtingsniveau vast. 

 

Sterke punten Ontwikkelpunten 

 Evaluatie- en jaarplan per schooljaar 

 Duidelijk zicht op resultaten 

 Jaarkalender voor ontwikkelactiviteiten 

 Borgingsdocumenten worden toegepast 

in een cyclus van 4 jaar 

 

 Kanjertraining een goede plaats 

geven binnen de school 

 Het ontwikkelen van nieuwe 

borgingsdocumenten 
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6.3 Beleidsvoornemens 

 

6.3.1 Voor de uitvoering van het schoolplan, de schooljaarplannen en het borgen van de 

schoolontwikkeling wordt PDCA-cyclus (plan – do – check -act) gevolgd. 

 

6.3.2 Waardering door klanten onderzoeken middels: 

 Oudertevredenheidspeiling  : 2018, 2020 en 2022 

 Leerlingenenquête   : 2018, 2020 en 2022 

 Terugkoppeling van resultaten voortgezet onderwijs: jaarlijks. 

 

6.3.3   Waardering door het personeel onderzoeken middels: 

 Leerkrachttevredenheidspeiling : 2018 en 2020 

 Functionerings- en/of  beoordelingsgesprekken: jaarlijks 

 

6.3.4  Waardering door maatschappij: 

 Onderzoeken door inspectie  : volgens waarderingskader 

 

6.3.5 Evalueren resultaten en opbrengsten: 

 Cito leerlingvolgsysteem  : 2 x per jaar 

 Sociale competentie lijst (Kanjer) : 2 x per jaar 
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7 Financieel beleid (algemene paragraaf, aangeleverd door CVB) 

 

Financieel beleid is niets anders dan het maken van afspraken over geld. Net zoals er afspraken worden 

gemaakt over de inrichting van het onderwijs (onderwijsbeleid) en personeel (personeelsbeleid), worden er 

ook afspraken gemaakt op het gebied van financiën.  

 

Financieel beleid heeft drie belangrijke doelen: 

1. beheren van risico’s 

2. borgen van financiële continuïteit (lange termijn) 

3. beheren van de financiële ruimte (korte termijn) 

7.1: Risicobeheer 

Risicobeheer is het in kaart brengen van de mogelijke risico’s die zich kunnen voordoen, met daarbij 

maatregelen hoe we met deze risico’s omgaan. Als deze risico’s zich voordoen, dan kan in het uiterste 

geval de financiële continuïteit van de school in gevaar komen. Het risicobeheer vormt dan ook een 

belangrijk onderdeel van financieel beleid. Bij de schoolfinanciën zijn het vooral huisvestingslasten die voor 

risico’s zorgen vanwege de mogelijke omvang. Om de huisvestingslasten te beheersen worden daarom 

minimaal eens per drie jaar twintigjarige MeerJarenOnderhoudsPlannen (MOP’s) opgesteld door 

onderhoudsdeskundigen. Hiermee wordt voorkomen dat de school voor grote onverwachte (financiële) 

tegenvallers komt te staan. Door jaarlijks begrotingen op te stellen voor de scholen en de formatie, met 

een doorkijk naar de jaren die volgen, worden risico’s tot een minimum beperkt. Alle scholen van De 

Greiden en de stichting houden reserves aan om geplande uitgaven te kunnen bekostigen. Daarnaast 

wordt 40% van de middelen als standaardreserve aangehouden voor niet begrote (onverwachte) uitgaven. 

Ook op stichtingsniveau wordt die 40% als standaardreserve aangehouden als streefniveau, bijvoorbeeld 

bij de formatiebegroting. Zie ook BestuursFormatiePlan en MOP. Deze zijn terug te vinden in de directie 

documenten in de map. 

 
7.2: Financiële continuïteit 

Financieel beleid is vooral van belang om te voorkomen dat de financiële continuïteit van 

de school in gevaar komt. De school moet immers te allen tijde aan haar financiële 

verplichtingen (bijv. salarissen, schoonmaakkosten) kunnen voldoen, ook als ze te maken 

krijgt met (onverwachte) tegenvallers. Financieel beleid draagt dus bij aan het 

voortbestaan van de school. Daarnaast geeft financieel beleid sturing aan de inzet van het 

geld van de school voor (ambitieuze) plannen om de kwaliteit van het onderwijs te 

verbeteren. Deze plannen kosten geld. Zowel in de schoolbegrotingen en dan met name 

de inventarislijsten die daar onderdeel van uitmaken, als in het BestuursFormatiePlan zijn 

de ambities verwerkt als toekomstige uitgaven. Zie de inventarisatielijsten in de 

schoolbegroting en de meerjaarlijkse formatieprognoses in het BestuursFormatiePlan. 

Deze zijn terug te vinden in de directie documenten. 

 

7.3: Financiële ruimte 

De beschikbare middelen bepalen de financiële ruimte van de school. Doordat deze 

middelen beperkt zijn, moet de school keuzes maken hoe zij deze middelen gaat inzetten. 

Door deze keuzes vast te leggen in financieel beleid, wordt voorkomen dat de school 

uitgaven doet terwijl hier geen middelen voor beschikbaar zijn. Bij het doen van 

investeringen moet dus goed worden gekeken of deze kunnen worden uitgevoerd zonder 

dat de financiële positie hiermee in gevaar komt. Soms zal een school haar ambitieniveau 

dus tijdelijk moeten bijstellen, omdat de financiële middelen simpelweg ontbreken. Elke 

school streeft immers naar (financiële) continuïteit van haar onderwijstaken en maakt 

keuzes over de besteding van de financiële middelen. Deze keuzes vormen het financieel 

beleid van de school. Door op een post te bezuinigen, kan er geld beschikbaar komen om 

aan (andere) ambities te werken. De schooldirecteur treedt hierover jaarlijks in overleg 

met het bestuur. Overigens: Als de reserves voor de geplande aanschaffen voldoende zijn 

en de reserves ook de 40% voor onverwachte zaken bevatten, dan kan het ‘overschot’ in 

de begroting worden opgenomen voor een bestedingsdoel. Zie voor detailinformatie het 

Bestuursformatieplan, de formatieprognoses, het Meerjaren Onderhoudsplan  en de schoolbegroting. 

 



26 
CBS De Reinbôge Schoolplan 2019-2023 

8 Communicatiebeleid 

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van ons communicatiebeleid. In paragraaf 8.1 

beschrijven we onze visie op het communicatiebeleid. Vervolgens beschrijven en 

analyseren we in paragraaf 8.2 de huidige situatie. We sluiten het hoofdstuk af in 

paragraaf 8.3 met onze beleidsvoornemens. 

 

8.1 Visie op communicatie 

 

CBS De Reinbôge ziet de ouders als partners in de ontwikkeling en opvoeding van hun 

kinderen en onze leerlingen: 

- Wij willen ons op de hoogte stellen van de opvattingen en verwachtingen van 

ouders over de school 

- Wij laten ons informeren over de opvattingen en bevindingen van ouders over 

de ontwikkeling van hun kind op school en thuis 

- Wij informeren ouders tijdig en regelmatig over de voortgang in de ontwikkeling 

van hun kind(eren) 

- Wij betrekken ouders bij activiteiten 

- Wij stimuleren onderwijsondersteunend gedrag van ouders in de thuissituatie 

- Wij willen open en transparant zijn. We doen dat door de schoolgids,    

Jaarkalender, nieuwsbrieven en website 

- Wij willen dat leerlingen binnen en buiten de school in aanraking komen met 

     de maatschappij. 

 

8.2 Huidige situatie en analyse 

 

Interne communicatie: 

De school beschikt over een adequate overlegstructuur.  

De meeste leerkrachten werken in een duo-constructie. Nadeel hiervan is dat bij reguliere 

onderwijsinhoudelijke teamvergaderingen niet altijd iedereen van het team aanwezig is 

(kan zijn), vandaar dat we viermaal per jaar een avondvergadering organiseren waar 

iedereen wordt verwacht. 

 Er is regelmatig overleg met het team 

 We houden 4x per jaar een leerlingbespreking 

 Er is regelmatig overleg tussen de ib’er en de directeur 

 De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar 

 De OR (in de structuur van een oudervereniging) vergadert ongeveer zes keer per 

jaar 

 De groepsmappen functioneren (ook) als effectief communicatiemiddel bij  

duo-partners en voor invalleerkrachten 

 Maandelijks wordt er een nieuwsbrief aan de ouders gestuurd. 

 

Externe communicatie: 

De Reinbôge heeft aandacht voor de omgeving. Onderwijs maak je samen. Met relevante 

betrokkenen als medewerkers en ouders wordt gecommuniceerd door middel van diverse 

communicatiemiddelen: ouderavond, nieuwsbrief, de schoolgids, jaarkalender en de 

website. 

 

 

 



27 
CBS De Reinbôge Schoolplan 2019-2023 

De school onderhoudt functionele contacten met externe instanties en instellingen:  

-  Peuterspeelzaal (Pjuttehonk): via Brede School 

-  Scholen voor Voortgezet Onderwijs: regelmatig op leerkracht- en 

directieniveau 

-  GGD Fryslân 

-  Samenwerkingsverband en andere netwerken in de regio : regelmatig op 

intern begeleiders- en directieniveau 

- Schoolbibliotheek 

-  Opleidingen en nascholingsinstituten: vier tot zes keer per jaar 

-  Sportverenigingen : af en toe 

-  Kunst- en cultuurinstellingen: 1 á 2 keer per jaar 

 

De externe contacten verlopen naar tevredenheid. Door de terugloop van het aantal 

peuters in het dorp is het voortbestaan van drie ochtenden PSZ niet meer gegarandeerd.  

 

Sterke punten Ontwikkelpunten 

 Nieuwsbrief 

 Schoolgids  

 Jaarkalender 

 Website 

 Intern overleg structuur 

 

8.3 Beleidsvoornemens 

 

8.3.1 Aanpassing van het beleid teamvergaderingen (met in achtneming van taakbeleid  

en taakbelasting beleid) zodat een zo groot mogelijk aantal teamleden aanwezig kan zijn. 

Dat houdt in dat marge-uren (deels) worden ingezet om vaker in het schooljaar een 

dag(deel) vrij te roosteren voor intern overleg / werkvergaderingen. 

 

8.3.2  Op de website is veel informatie te vinden. Met de invoering van de nieuwe AVG 

wetgeving, voldoet de website niet meer aan de gestelde normen. Voor alle scholen van 

CBO De Greiden zal een nieuwe website worden ontwikkeld. Dit traject wordt 

bovenschools aangestuurd. 

 

8.3.3 Voortgang contacten PSZ. De aanwezigheid van een PSZ is van belang.  

Hoewel het bestuur van CBO De Greiden en de directie van CBS De Reinbôge geen directe 

invloed hebben op de besluitvorming rond het wel / niet openhouden van de 

PSZ, zullen zij alles in het werk moeten stellen zodat de opvang van peuters binnen het 

dorp (de school) gehandhaafd blijft. 
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Bijlage 1: FORMULIER 'INSTEMMING MET SCHOOLPLAN  MR  

 

 

 

 

 

FORMULIER ‘Instemming met schoolplan’ 

 

 

 School:  CBS De Reinbôge 

 

Adres:   Waltaweg 29 

 

 Postcode/plaats:  8765 LM Tjerkwerd 

 

 

VERKLARING 

 

 

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van CBS De Reinbôge in te stemmen met het 

 

 

 

SCHOOLPLAN 2019-2023 van CBS De Reinbôge 

 

 

 

 

 Namens de Medezeggenschapsraad, 

 

 

      Tjerkwerd     

 

 

         
  

  

 functie     Voorzitter 

      

 

 

 

 

 *) maximaal vier jaar 
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Bijlage 2: FORMULIER 'VASTSTELLING VAN SCHOOLPLAN BEVOEGD GEZAG' 

 

 

 

 

 

FORMULIER ‘Instemming met schoolplan’ 

 

School:  CBS De Reinbôge 

 

 Adres:   Waltaweg 29 

 

 Postcode/plaats:  8765 LM Tjerkwerd 

 

 

 

      VERKLARING 

 

 

Hierbij verklaart het bevoegd gezag, zijnde CBO De Greiden, in te stemmen met het 

 

 

 SCHOOLPLAN 2019-2023 van CBS De Reinbôge 

 

 

 

       

Namens het bevoegd gezag, 

 

 

      Exmorra 

 

 

      Juli 2019 

 

 

 handtekening     in opdracht van:  

 

 

  

naam     dhr. A. Faber      

 

  

functie     Algemeen directeur      

 

  

 

*) maximaal vier jaar 
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BIJLAGE 3:  OVERZICHT BELEIDSVOORNEMENS (deze worden uitgewerkt in de afzonderlijke jaarplannen) 
 

Beleidsvoornemen 2019 - 

2020 

2020-

2021 

 2021-

2022 

2022-

2023 

      

AVG proof maken van de school X     

Aanpassen van de website X     

Gezonde school: ontwikkelen doorgaande lijn X X T   

Ontwikkelingen-doorgaande lijn  PSZ X X U   

   S   

Kwaliteitsenquête ouders  X S  X 

Kwaliteitsenquête leerlingen  X E  X 

Kwaliteitsenquête Personeel  X N  X 

   E   

Talentontwikkeling en Eigenaarschap X X V X X 

Onderwijsaanbod Meerbegaafde leerlingen  X X A   

Onderwijsaanbod BB KB X X L   

Mediawijsheid, doorgaande lijn (schoolbibliotheek) X X U X X 

Bibliotheek op School X X A X X 

Prowise toepassen in de lessen (midden- en bovenbouw) X  T   

   I   

Meerjaren vervanging schema  methodes vaststellen X  E   

Invoering Nieuwe Taalmethode X     

Doorgaande lijn Kanjertraining borgen X     

      

PDCA (vervolg traject 2015-2019) X X    

Leerstofaanbod Fries en Engels X     

Duurzame ontwikkeling in vakgebieden en thema’s X X  X X 

      

Zorg en begeleiding gericht op analyseren X X    

Onderzoeken Ander onderwijs X X    

Muziekimpuls afronden X     

 
In de jaarplannen worden de genoemde beleidsvoornemens nader gespecificeerd en indien nodig nader uitgewerkt in een werkplan voor dat betreffende schooljaar.  
De evaluatie van dit jaarplan is weer de basis van het jaarplan van het daaropvolgende schooljaar, aangevuld met beleidsvoornemens uit bovenstaand schema. 
Na de tussenevaluatie wordt de beleidsvoornemens voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 definitief vastgesteld. Naast de voortgang van de reeds in gang gezette 
beleidsvoornemens, kan dan ook bekeken worden of er ruimte is voor ontwikkelingen – activiteiten waarvan we het bestaan nu nog niet weten. 
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Bijlage 4 
 
Talentontwikkeling staat in nauwe relatie met: 
 

Eigenaarschap. 

Luc Stevens zegt over eigenaarschap o.a. het volgende: 

De kwaliteit van het onderwijsproces  is af te meten aan de mate van betrokkenheid (motivatie) 

en zelfstandigheid die een leerling tijdens het werk laat blijken. Ook voor leerlingen die niet vlot 

meekomen, die meer dan anderen op onderwijs zijn aangewezen, zal de leraar met haar aanpak 

zo dicht mogelijk blijven bij wat wij de aard van ontwikkeling en leren hebben genoemd: de 

leerlingen willen het zelf en kunnen het zelf.  

Leraren maken met dit uitgangspunt de beste kans om erin te slagen de leerling tot een actieve 

deelname aan het onderwijsproces te brengen. Zij zullen dit stimuleren door de leerling met 

eigen voorstellen te laten komen voor de doelen die hij denkt te kunnen halen, voor de tijd en 

de middelen die hij denkt nodig te hebben en voor de beoordelingscriteria die hij aan wil 

leggen. Op deze wijze krijgt een leerling de gelegenheid zich 'eigenaar' van het 

onderwijsleerproces te voelen, misschien wel de krachtigste motivatie om mee te doen. 

      

Binnen CBS De Reinbôge willen we “eigenaarschap” de komende jaren een grote(re) plaats 

geven. Dit geldt voor zowel leerkrachten als leerlingen.  

 

Kernwaarden 

De Reinbôge gaat dus uit van het ontwikkelen van twee kernwaarden: Talentontwikkeling en 

Eigenaarschap.  Om te komen tot deze kernwaarden stellen we ons tot doel dat de volgende 

vaardigheden bij leerkrachten en leerlingen aanwezig zijn: 

 

Doelen 

- Leerlingen en leraren hebben een onderzoekende houding. 

- Leerlingen en leraren kunnen coöperatief leren en gebruiken coöperatieve werkvormen. 

- Leerlingen en leraren kunnen systematisch reflecteren op hun eigen leerproces. 

- Leerlingen en leraren geven ruimte aan verschillende leerstijlen. 

 
Eigenaarschap 
De visie op eigenaarschap 

 
We leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dit vraagt om mensen die zich snel 

aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden en die snel de kennis en vaardigheden 

verwerven die nodig zijn om in nieuwe omstandigheden te kunnen functioneren. De huidige 

samenleving heeft kortom mensen nodig die zich blijven ontwikkelen. Het is van belang dat 

kinderen op school, zelfsturend lerend,  de bijbehorende competenties opdoen. De kern van 

zelfsturend leren is namelijk dat de leerling regie neemt over zijn eigen leerproces, kan 

reflecteren, leerstrategieën kan toepassen en in staat is samenwerkend te leren. 

 

De leerling, die zelfverantwoordelijk is voor zijn leerproces en zijn eigen doelen en leerstrategie 

kan bepalen, kortom: de leerling die zelfgestuurd kan leren, weet hoe hij leert. 

Dit proces gaat niet vanzelf en moet door de school ondersteund worden en de leerkracht biedt 

hiertoe Richting, Ruimte en Ruggensteun.  

- Richting. Houdt in dat de leerkracht de leerling duidelijk maakt wat van hem 

verwacht wordt.  

- Ruimte. Houdt in dat de leerling de mogelijkheid krijgt om zich op zijn manier te 

ontwikkelen en dat de leerling toegang heeft tot alle middelen die hij daarbij nodig 

heeft.  

- Ruggensteun. Houdt in dat herkend en erkend wordt dat de leerling zijn best doet en 

dat niet alleen de resultaten worden gewaardeerd, maar ook de inzet en de 

vooruitgang.  
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Leerlingen eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces 

Het denkkader van opbrengst-  en handelingsgericht werken geeft ons richting om vanuit een 

positieve, open houding het leren en de ontwikkeling van leerlingen centraal te stellen.  

Vier pijlers die een sterke relatie hebben met het leerlingen eigenaar laten zijn van het eigen 

leerproces zijn:  doelgericht werken, samenwerken, denken in onderwijsbehoeften en de leraar 

die ertoe doet. 

 

Missie 

Op CBS De Reinbôge  zijn leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. 

 

Kenmerken 

 

 Doelgericht werken geeft richting en betekenis aan het leren 

Doelgericht werken geeft inzage in de bedoeling van de les en geeft betekenis aan de 

kleine stap waar we vandaag aan werken. Om het eigenaarschap te vergroten moeten 

we: 

A) de doelen kind eigen maken en aandacht schenken aan de reden om dat te leren 

B) de doelen aanvullen met eigen succescriteria (wanneer ben ik tevreden) 

C) de voortgang van de doelen systematisch bespreken aan de hand van de succescriteria 

D) leerlingen betrekken bij het opstellen van regels en afspraken 

 
 

 Samenwerken: Leerlingen betrekken bij het onderwijs 

Samenwerken met leerlingen geeft inzicht in de wensen van leerlingen en leidt tot het samen 

bedenken van oplossingen voor het tegemoet komen aan de wensen. Leerlingen betrekken bij het 

onderwijs door te vragen wat zij willen leren en laten meebeslissen over regels en routines in de 

groep zorgt voor  verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen. De leerkracht bepaalt het 

lesprogramma en de inhoud en de leerling kan daarnaast bepalen op welke vragen hij antwoord wil 

hebben. 

 

 Denken in onderwijsbehoeften: Wat heeft de leerling nodig om te leren? 

Het denken in onderwijsbehoeften betekent redeneren vanuit datgeen wat de leerling van de 

leerkracht nodig heeft om te kunnen leren. De leerkracht  versterkt het eigenaarschap van de 

leerling als hij samen met de leerling bespreekt wat hij of zij nodig heeft om te leren en dit ook 

evalueert. De evaluatie is een moment van bezinning om te kijken of het leerproces gevorderd is, of 

de onderwijsbehoeften voldoende ondersteund zijn en wat de eventueel nieuwe of aanvullende 

onderwijsbehoeften zijn. 

 

 De leerkracht die er toe doet: Zonder de leerkracht kan de leerling niet leren 

De leerkracht begeleidt de leerlingen in het leerproces en geeft gelegenheid tot leren, zonder de 

leerkracht kan de leerling niet leren, eigenaar of niet. De rol van leraar verschuift. De leraar moet 

durven loslaten, vanuit een meer begeleidende en bevragende rol lesgeven en faciliteren. Niet alleen 

gelegenheid bieden om te leren, ook leerlingen helpen doelen te formuleren, succescriteria te 

benoemen en plannen te maken om te werken aan de leerdoelen. Het werken aan eigenaarschap 

van leerlingen biedt de leerkracht ruimte de  methodes los te laten en weer terug te gaan naar het 

vakmanschap; de leerkracht doet ertoe. 

 

Leerlingen eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces betekent niet dat leerlingen zelf bepalen wat 

en wanneer zij willen leren, maar we moeten ons voortdurend de vraag stellen  in hoeverre de 

leerlingen het onderwijs ondergaan of dat ze naar school gaan om te leren! 
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Bijlage 5: Duurzame ontwikkeling in het basisonderwijs 

 

Het onderwijsveld wordt ook in kader van ‘ duurzame ontwikkeling’ aangesproken op haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Dit gaat samen met de hoop dat jonge mensen in opleiding, studenten en scholieren, de wereld van 

morgen nog beter maken dan die van vandaag. Voor een succesvolle duurzame wereld is het 

noodzakelijk dat zoveel mogelijk mensen meewerken vanuit een kritische en actieve houding. Het 

opwekken en versterken van die houding kan niet vroeg genoeg beginnen.  

 

 

 

 

 

Duurzaam, heeft vooral betrekking op de toekomst . De mensheid pleegt systematisch roofbouw op 

de natuur en het milieu, en veroorzaakt daarmee problemen die worden afgewenteld op toekomstige 

generaties. Het klimaat wordt verstoord en grondstoffen worden opgemaakt. Tegelijkertijd groeit de 

wereldbevolking en stijgt de welvaart en hierdoor stijgt het ‘milieugebruik’ in de rijke landen. Dat alles 

is niet duurzaam: onze huidige leefstijl, waarbij we een te grote ‘ecologische voetafdruk’ hebben, kan 

onmogelijk op de lange duur worden volgehouden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 PPP-driehoek van duurzame ontwikkeling  

 

Ontwikkeling gaat vooral over mensen (people). Duurzaam heeft te maken met de toekomst van 

onze leefwereld: planet. Samen vormen ze twee hoekpunten van de driehoek die vaak wordt gebruikt 

om duurzame ontwikkeling uit te leggen, namelijk: people - planet - profit (of prosperity). De derde 

term heeft betrekking op de economische kant van duurzame ontwikkeling: geld, winstgevendheid, 

inkomens. In veel besluitvormingsprocessen wegen economische argumenten zwaarder mee dan de 

ecologische of de sociale. De driehoek is dan niet in balans. Maar een sterke economie is een 

voorwaarde om tot oplossingen te komen van de ecologische en sociale problemen. Deze lastige 

tegenstelling maakt van duurzame ontwikkeling een ingewikkeld én boeiend programma. 

 

 

 

 

 

 

 

Is dit weer iets nieuws waar de basisscholen wat mee moeten? Nee en ja! Nee, want veel aspecten van 

duurzame ontwikkeling komen al aan bod in bestaande vakgebieden. In aardrijkskunde, geschiedenis 

en natuuronderwijs, maar met een beetje creativiteit ook in andere vakgebieden. En ja, want het 

nieuwe aan duurzame ontwikkeling is om alle aspecten van people, planet en profit te integreren. 

Concreet betekent dit: kinderen leren om een probleem van verschillende kanten te bekijken, daarbij 

te letten op sociale, ecologische en economische aspecten en daarin een eigen afweging en keuze te 

maken. Geheel in hun eigen belevingswereld en passend bij hun niveau. 

 

Wil je dat leerlingen op de basisschool gaan nadenken over duurzame ontwikkeling dan zul je met hen 

moeten werken aan de volgende punten: 

• Kennis en inzicht verwerven over samenhang en gevolgen vanuit verschillende invalshoeken. Het 

gaat erom dat kinderen zaken van alle kanten leren bekijken. Bij een dilemma of vraagstuk kijken ze 

People 

Planet Profit 

Duurzame ontwikkeling leidt ertoe dat alle huidige mensen in hun 
behoeften kunnen voorzien, zonder het vermogen van toekomstige 
generaties aan te tasten om datzelfde te doen. 
 

Daarom is het basisonderwijs ongelooflijk 
belangrijk voor duurzame ontwikkeling! 
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naar gevolgen voor people, planet en profit en voor hier en nu, daar en later. Hier ligt een relatie met 

de enquiry approach vanuit geschiedenis (lessen uit het verleden) en het multiperspectivisch kijken 

vanuit aardrijkskunde (hier en daar ). 

 

• Betrokkenheid creëren door beleving. Je wilt dat kinderen een gevoel van zorg krijgen voor 

zichzelf, de ander en de omgeving. Daarom is het belangrijk dat ze een band krijgen met die ander of 

met die omgeving. Het gaat om de beleving van kinderen.  

 

• Waardenontwikkeling en keuzes maken. Je wilt kinderen leren om een afweging te maken die 

gebaseerd is op kennis en beleving (ofwel de voorgaande stappen). Het gaat erom leerlingen bewust te 

maken van de eigen waarden of ze te stimuleren eigen waarden te vormen. Sommigen noemen deze 

stap het echte ‘leren voor duurzame ontwikkeling’. Dat wil niet zeggen dat de andere stappen niet 

bijdragen. 

Maar volgens hen is deze stap typerend voor duurzame ontwikkeling en onderscheidt het zich daarmee 

van bijvoorbeeld natuur- en milieueducatie. Hier ligt een relatie met de didactiek van keuzes maken 

vanuit natuuronderwijs en burgerschapsvorming  

 

• Handelingsperspectieven. Je wilt kinderen leren zorg dragen voor zichzelf, de ander en de 

omgeving. Het gaat erom dat kinderen hun keuzes kunnen toepassen in de praktijk en dat ze niet 

geconfronteerd worden met problemen waar ze zelf niets mee kunnen. We kiezen daarom 

onderwerpen die dichtbij kinderen liggen, zoals voeding, kleding en de eigen buurt.  

 

 

We kiezen dus voor een benadering van ‘ Hoofd-Hart en Handen’.  

Doelen Hoofd - kennis en inzicht 

Leerlingen weten wat een duurzame samenleving inhoudt: zó omgaan met 

de eigen omgeving dat ook in de toekomst en aan de andere kant van de 

wereld een leefbare wereld mogelijk is. Hierbij zijn ze zich bewust van de 

verschillende invullingen en belangen die mensen kunnen hebben bij duurzaamheid. 

 

Doelen Hart - attitude 

Leerlingen hebben waardering en zorg voor hun eigen omgeving en de omgeving wereldwijd. Ze 

hebben een gevoel van zorg voor mensen hier, in andere landen en in de toekomst. Ze staan open en 

hebben respect voor opvattingen van anderen, maar durven ook op te komen voor hun eigen mening 

en eigen keuzes te maken. 

 

Doelen Handen - vaardigheden en gedrag 

Leerlingen gaan met zorg om met zichzelf, de ander en de omgeving. Ze doen dit vanuit algemeen 

aanvaarde waarden en normen en vanuit eigen bewuste keuzes. Deze keuzes maken ze door aan de 

hand van verzamelde informatie een afweging te maken tussen sociale, ecologische en economische 

aspecten. 

 

 

Dit creëert de volgende inzichten bij de leerlingen:  

 

Basisinzicht 1: afhankelijkheid van de natuur 

Een groot gedeelte van wat in en op de aarde en in de atmosfeer voorkomt aan leven en dode stof (in 

het vervolg: natuur) is noodzakelijk voor het menselijke leven. Mensen maken deel uit van de natuur. 

Ze hebben de natuur nodig om zich te voeden, zichzelf en anderen te beschermen, en te wonen. 

Natuurlijke processen van ontstaan en vergaan zorgen ervoor dat wat zich in de natuur bevindt 

weliswaar steeds verandert (evolueert), maar niet vermindert. 

 

Basisinzicht 2: gebruik en verbruik van de natuur. 

Om te kunnen overleven en om welvarender te worden, gebruiken en verbruiken steeds meer mensen 

steeds meer van wat er in de natuur voorkomt. Dit gebeurt in rijke en in arme gebieden op de wereld 

op verschillende manieren. Mensen doen er goed aan: 

• de natuur zo te gebruiken dat haar mogelijkheden om zich te herstellen intact blijven en 

• onherstelbaar gebruik van de natuur te verminderen en zo mogelijk te vermijden. 

Als dat lukt, spreken we van duurzaamheid. 

 

Basisinzicht 3: rechtvaardige verdeling 

We kiezen dus voor een 
benadering van ‘ Hoofd-
Hart en Handen’.  
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Economische en technische ontwikkelingen bevorderen tot nu toe in sommige delen van de wereld 

maatschappelijke processen waardoor de welvaart toeneemt. In andere delen gebeurt dat niet of 

neemt de welvaart zelfs af. De welvaart in de wereld is daardoor ongelijk verdeeld. Dit roept vragen op 

over de rechtvaardigheid hiervan. 

In het licht van intermenselijke relaties en mensenrechten wordt gezocht naar maatregelen om de 

ongelijkheid te verkleinen. Mensen hebben het recht op een menswaardig bestaan, zoals iedere dag 

voldoende voedsel, goede relaties met anderen, scholing, gezondheidszorg, vrijheid en menswaardig 

werk. 

 

Basisinzicht 4: duurzame ontwikkeling 

We spreken van duurzame ontwikkeling wanneer in productie en consumptie duurzaamheid (zoals 

geformuleerd in basisinzicht 2) voorop staat, en als bij die consumptie en productie bovendien de 

lusten en lasten daarvan rechtvaardig verdeeld worden over de mensen. 

 

 

Duurzame ontwikkeling in vakgebieden en in projecten.  

 

En hoe ga we nu met duurzame ontwikkeling op de basisschool aan de slag? Hoe geef je het een plek? 

Zet je een apart duurzaamheidsproject op? Of komt het vanzelf aan bod in de methode 

natuuronderwijs?  

 

In de domeinbeschrijving duurzame ontwikkeling (Cito 2007) valt te lezen 

dat veel aspecten van duurzame ontwikkeling in bestaande vakgebieden 

aan bod komen. Zelfs als duurzame ontwikkeling niet direct aan bod komt 

kun je het met enige creativiteit inbouwen. Een combinatie van duurzame 

ontwikkeling in vakken en duurzame ontwikkeling in projecten is aan te 

bevelen. Hoewel duurzame ontwikkeling dus in alle vakken aan bod kan komen, ligt het leergebied 

‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ het meest voor de hand. Duurzame ontwikkeling wordt in de 

kerndoelen hier letterlijk genoemd.  

 

Waar natuuronderwijs en techniek volop mogelijkheden bieden om op praktische wijze met duurzame 

ontwikkeling aan de slag te gaan, is aardrijkskunde bij uitstek geschikt om in te gaan op de mondiale 

aspecten van duurzame ontwikkeling: kinderen bewust maken van de relatie tussen het eigen leven, 

de directe omgeving en de rest van de wereld. De verschillen en overeenkomstentussen het leven hier 

en daar en de gevolgen van onze leefwijze voor mens en milieu in andere landen. 

Bij geschiedenis kun je goed ingaan op de sociale, economische en ecologische aspecten. Je kunt 

kinderen bewust maken dat deze aspecten bij elke gebeurtenis of elk dilemma terug komen. Het 

verleden heeft hierbij het voordeel dat het een afgerond geheel is waarin de gevolgen van de 

verschillende keuzes vaak zichtbaar(te maken) zijn. Bovendien zijn lessen uit het verleden te 

gebruiken om na te denken over de toekomst. Waar aardrijkskunde gelegenheid geeft voor aandacht 

aan ‘hier en daar’, helpt geschiedenis om na te denken over de andere kant van duurzame 

ontwikkeling: ‘nu en later’. 

 

Dat vele aspecten van duurzame ontwikkeling aan de orde kunnen komen in projecten, behoeft hier 

geen nadere uitleg.  

 

En hoe ga we nu met 
duurzame ontwikkeling 
op de basisschool aan 
de slag? 
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