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1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING
Korte biografie:

Voorjaar 2015, het moment waarop het nieuwe schoolplan vorm krijgt. We kijken nu als Togtemaarschool vooruit
naar de komende 4 jaar onderwijs in Bedum.
Samenwerken met de partners zou wellicht aangetrokken kunnen worden in Bedum.
Maar er is ook KRIMP. Een begrip wat zo langzamerhand in elk gesprek over onderwijs aan de orde komt.
Deze ontwikkelingen willen we gebruiken als kans om ons onderwijs te vernieuwen. De krachten bundelen om
samen voor de leerlingen van Bedum een zo breed mogelijk aanbod te hebben.
Dit plan is een leidraad om er voor te zorgen dat al deze plannen ook gerealiseerd kunnen worden. We zetten een
goed tijdspad uit waar langs we samen de komende 4 jaar gaan lopen.
Dit schoolplan zal uitgewerkt worden in het schooljaarplan. Ieder jaar volgt er ook een evaluatie. We zullen u dus
jaarlijks op de hoogte houden van de opbrengsten en ontwikkelingen. We willen op die manier ook de
betrokkenheid van u en alle andere partners bij de ontwikkeling van ons onderwijs vergroten.
Dit alles onder het Motto:

“Word Wie Je Wilt Zijn”.
Mark van der Made (directeur obs Togtemaarschool - Bedum).

1.1 Context en aanleiding
Artikel 16 van de Wet Primair Onderwijs (WPO) geeft aan dat ons schoolbestuur tenminste één maal in de 4 jaar
het schoolplan vaststelt en het na vaststelling aan de inspecteur toezendt. Het schoolplan is derhalve een wettelijk
verplicht document en daarmee een bekostigingsvoorwaarde. In de vierjarige schoolplancyclus die gestart is in
1999 vormt de periode 2011-2015 de vierde planperiode in successie. Ons schoolplan voldoet aan de wettelijke
eisen die aan het schoolplan worden gesteld.
1.2 Doel en functie
Het schoolplan 2015-2019 is ons beleidsplan voor de komende planperiode. Het geeft antwoord op onze
positiebepaling, waar staan we momenteel als school en onze schoolontwikkeling, waar willen naar toe met onze
school.
Daarmee is duidelijk dat ons schoolplan het beleidsdocument bij uitstek is voor de sturing van onze
schoolontwikkeling op de middellange termijn.

1.3 Ons Bestuursbeleid
Het schoolplan is geheel in lijn met het strategisch beleidsplan van Marenland, ons bestuur. Waar dat nodig is
geeft ons schoolplan op school specifieke wijze uitvoering aan de strategische doelen zoals die zijn geformuleerd in
het strategisch beleidsplan 2010-2014 ‘Marenland biedt basis’









Onderwijs;
Organisatie;
Identiteit;
Kwaliteitsbeleid;
Veiligheidsbeleid;
Personeel;
Huisvesting/materiële zaken;
Financiën.

1.4 Totstandkoming en tijdpad
Ons schoolplan komt tot stand, steeds in goed overleg met het team, de MR en het bestuur. Wij zorgen ervoor dat
ons schoolplan 1 juli klaar is en is opgestuurd naar ons schoolbestuur en Rijksinspectie.
1.5 Vaststelling en instemming
Het schoolplan 2015-2019 is vastgesteld door het bevoegd gezag, conform de bepalingen in art. 16 van de Wet op
het Primair Onderwijs (WPO) met instemming van de medezeggenschapsraad, conform art. 10b van de wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS).
De formulieren “Vaststelling Schoolplan” en “Instemming Schoolplan” zijn als bijlage toegevoegd.
1.6 Positionering schoolplan t.o.v. Kwaliteitszorg.
Systematisch en planmatig werken wij aan onze kwaliteitszorg, in een voortdurende opeenvolging van plannen,
uitvoeren, evalueren en bijstellen. Onze doelstellingen en beleidsvoornemens zoals verwoord in dit schoolplan
zullen we in de komende jaren voortdurend tegen het licht houden.
1.7 Integraliteit en samenhang
Dit schoolplan geeft de kaders en het perspectief aan waarbinnen onze school werkt aan schoolontwikkeling en
schoolverbetering. Het geeft daarbij ook zicht op de samenhang tussen de verschillende beleidsvoornemens.
Ons onderwijskundig beleid heeft altijd samenhang met kwaliteits-, onderwijskundig-, financieel- en
personeelsbeleid zodat we ons onderwijs als geheel zien en ontwikkelen.
In hoofdstuk 6 geven we de samenhang in beleidsvoornemens expliciet weer. Het gaat ons daarbij met name om
de samenhang tussen de 3 beleidsaspecten die de wetgever (artikel 12 WPO) beschreven wil zien in het
schoolplan:
A. Onderwijskundig beleid
B. Personeelsbeleid
C. Kwaliteitsbeleid

1.8 Op hoofdlijnen
In ons schoolplan geven we aan:





Waar onze school voor staat (schoolprofilering);
Waar onze school naar toe wil (collectieve ambitie);
Hoe onze school dat wil bereiken (beleidsvoornemens);
Welke middelen onze school daarvoor kan inzetten (facilitering).

Ons schoolplan is een richtinggevend document. Voor gedetailleerde uitwerking van activiteiten en een minutieuze
planning stellen we aan het begin van ieder cursusjaar een schooljaarplan op. Daarin vindt de vertaalslag plaats
van de beleidsvoornemens uit ons schoolplan.
1.9 Verwijzing
Onze school beschikt reeds over diverse beleidsdocumenten. Daar waar sprake is van reeds geformuleerd beleid in
bestaande documenten zullen we in dit schoolplan volstaan met verwijzing naar deze documenten. Voor een
overzicht van deze documenten: zie hoofdstuk 7: Verwijzingen.
Deze documenten zijn een nadere uitwerking van onderdelen van dit schoolplan. Desgewenst zijn deze
documenten in te zien op school en opvraagbaar door bevoegde instanties als bestuur en inspectie.
1.10 Beleidsconsequenties
Per hoofdstuk noteren we beleidsconsequenties, nieuw beleid of om voortzetting van ingezet beleid. In hoofdstuk 5
en 6 verzamelen we deze beleidsconsequenties en worden ondergebracht in een meerjarenplanning.

Waar staat de school?
Openbaar onderwijs
De Togtemaarschool is een openbare basisschool. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de
leerlingen met aandacht voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die in ons land
voorkomen. De school staat open voor iedereen ongeacht achtergrond, overtuiging of levensbeschouwing.

De ideeën van verdraagzaamheid en respect voor de mening van anderen worden op onze school uitgedragen. Op
deze manier creëren we een sfeer, waarin de kinderen met plezier naar school kunnen gaan, zodat zij zich volledig
kunnen ontplooien, maar ook leren om rekening met elkaar te houden.
Naamgeving
De naam Togtemaar is een samenvoeging van de woorden “togt” en “maar”. Het woord “togt” betekent sloot en
een “maar” is een brede sloot. Vroeger kwamen precies op de plaats waar nu de school staat een “togt” en een
“maar” bij elkaar. Dat verklaart ook de kikker in ons schoollogo. De naam van onze school is bedacht door dhr.
A.S. (AB) Goossen.
WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT
2.1. Onze identiteit
De identiteit:
We zijn een openbare school. Dat houdt in dat iedereen welkom is in onze school, ongeacht
levensovertuiging, geloof, politieke voorkeur, ras of sekse. Dit geldt zowel voor de leerlingen en hun
ouders als voor de leerkrachten. Juist de ontmoeting tussen mensen met verschillende achtergronden
vinden wij belangrijk, aangezien dit ook in het dagelijkse leven zo “werkt”. Als openbare school nemen
wij niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt. Juist niet! Wij leggen de nadruk op
diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn. De openbare
school stelt geen enkele beperking aan het recht op medezeggenschap; deze doelstelling wordt immers
wettelijk door de overheid bewaakt!
Uitgangspunten voor ons handelen zijn:
* ieder mens is uniek
* alle mensen zijn verschillend
* alle mensen zijn gelijkwaardig
* ieder mens is medeverantwoordelijk voor de gemeenschap

2.2 Onze missie
Waar de school voor staat, onze missie:
Onze missie is “Word wie je wilt zijn” . Wij bieden een krachtige leeromgeving voor de harmonieuze
ontwikkeling van kinderen met aandacht voor hoofd, hart en handen.
2.3 Onze visie
Wat is onze visie?
Voor ons zijn respect, openheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid centrale waarden.
Wij;
 … willen onze leerlingen een stimulerende, uitdagende leeromgeving bieden;
 … willen dat onze leerlingen in die omgeving zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale
mensen die met een positief zelfbeeld de wereld tegemoet treden;
 … willen een veilig, ondersteunend en stimulerend schoolklimaat waarin we de individuele
ontwikkeling van kinderen en leerkrachten stimuleren;
 … willen dat de leertijd effectief is;
 … willen een duidelijke doorgaande lijn in ons onderwijsleerproces.







In de Togtemaarschool;
… zijn we er voor alle kinderen;
… willen we dat kinderen zich op hun gemak kunnen voelen;
… streven we naar goede leerprestaties;
… volgen we de kinderen scherp in hun ontwikkeling;
… hebben we een ruim opgezet schoolgebouw en een veilige, ruime buitenruimte;
… werken we met een gedreven schoolteam en betrokken ouders;

Bevoegd gezag
Onze school maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. Stichting Marenland heeft 24
openbare scholen verdeeld over de gemeente Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Ten Boer en Bedum. Ongeveer
3000 leerlingen gaan naar een school van Marenland.
De Stichting Marenland heeft krachtige doelen beschreven in het Strategisch beleidsplan.
- Goed onderwijs
- Goed werkgeverschap
- Goed beheer
- Goed bestuur en management
- Een sterke positie in het centrum van de samenleving
- School zo lang mogelijk handhaven in het dorp
Deze doelen zijn vastgelegd in “het strategisch beleidsplan 2010-2015, Marenland biedt basis.
Voor de ondersteuning van de scholen beschikt Marenland over een eigen onderwijsbureau onder leiding van de
algemeen directeur, de heer Dick Henderikse en de adjunct algemeen directeur mevr. Leonie Korteweg)
Behalve te zorgen voor ondersteuning, coördineert en helpt het
onderwijsbureau bij het maken van plannen om de kwaliteit van het onderwijs op de scholen te versterken en
personele zaken te regelen.
Onderwijsbureau Marenland
Wijmersweg 43
Postbus 5
9919 ZG Loppersum
0596-583320
De algemene directie coördineert de samenwerking tussen de scholen binnen de stichting zodat elke school goed
en sterk functioneert. Scholen kunnen zich op eigen wijze en passend in de eigen omgeving ontwikkelen, altijd in
samenspraak met de algemene directie van Marenland.

UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR.
Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2015-2019 heeft het bestuur samen met medewerkers volgens een vooraf
vastgesteld traject de strategische keuzes op bestuursniveau bepaald voor de komende schoolplanperiode. Deze keuzes zijn
kader stellend voor de schoolplannen van de afzonderlijke scholen.
De strategische keuzes geven voldoende ruimte te om als school eigen specifieke invullingen te geven afgestemd op
bijzondere omstandigheden of op vormgeving van een specifiek concept.
Alvorens het strategisch beleid definitief vast te stellen is hierover uitvoerig overlegd met het directieberaad en hebben
teams de gelegenheid gehad adviezen uit te brengen. De GMR heeft instemming verleend aan dit strategisch beleidsplan voor
de periode 2015-2019.
Uitdagend Onderwijs.
Omdat kinderen een flink stap vooruit zetten als het onderwijs uitdagend is en aansluit bij verschillen.
In ons onderwijs hebben we te maken met kinderen die bovengemiddeld presteren. We vinden dat er met name voor deze
doelgroep nog veel winst te halen is. De komende jaren gaan we hierin grote stappen zetten. Onder andere door het
aanbieden van verdiepings- en verbredingsstof in onze lessen. En door het verzorgen van een uitdagend onderwijsaanbod
dat past bij hun mogelijkheden. Op school, maar ook in naschoolse activiteiten.
Op het gebied van talentontwikkeling gaan we forse stappen maken. Door meer gericht talenten aan te spreken. We geven
vakken als cultuur, ICT, wetenschap en techniek een vaste plaats in ons onderwijs. En we zorgen voor een aantrekkelijk
naschools aanbod, waar voor ieder kind iets te halen is. We maken kinderen bewust van hun talenten door ze meer te gaan
benoemen en ze uit te dagen eens iets nieuws uit te proberen. Om een kwalitatief goed en breed aanbod te kunnen bieden,
maken we gebruik van elkaars talenten en talenten van ouders, en gaan we de samenwerking met externe partners, zoals
clubs en verenigingen, versterken.
We ervaren dat ieder kind op een andere manier intelligent is en op een andere manier leert. De één leert bijvoorbeeld door
te lezen, terwijl de ander het eerst ‘voor zich moet zien’. Ook met deze verschillen in intelligentievormen en leerstijlen
houden we de komende jaren rekening. Bijvoorbeeld door structureel onze werkvormen erop aan te passen.

Ruimte voor talent van leerkrachten.
Omdat kinderen een flinke stap vooruit zetten wanneer ze worden begeleid door bekwame en gemotiveerde
professionals.
De afgelopen jaren hebben we een grote sprong gemaakt op het gebied van professionalisering. Om de ontwikkeling van de
medewerkers en de scholen op elkaar af te stemmen, voeren we functionerings-, loopbaan- en beoordelingsgesprekken. Via
de Marenland Academie bieden we op maat gerichte opleidingen en cursussen aan. Ook op schoolniveau hebben we stappen
gezet door gericht aan de slag te gaan met het verbeteren van onze onderwijsopbrengsten. Onze inspanningen op het gebied
van professionalisering hebben succes gehad. De resultaten zijn sterk verbeterd. Alle scholen bieden voldoende kwaliteit. De
komende jaren gaan we de lat hoger leggen door te werken aan het kwalificatieniveau ‘goed’ van de onderwijsinspectie. Om
dit te bereiken zijn verdere stappen op het gebied van professionalisering noodzakelijk.
Onze medewerkers zijn de afgelopen jaren gericht aan de slag geweest met het analyseren en verbeteren van de
onderwijsopbrengsten. Om de stap van analyse naar verbeteraanpak nog beter te kunnen maken, zijn
onderzoeksvaardigheden nodig. We moeten resultaten van wetenschappelijk onderzoek goed kunnen toepassen. Daarom
gaan we ons verder ontwikkelen naar HBO+ of academisch werkniveau. Belangrijk in dit kader is ook dat we werken met
bewezen effectieve leermiddelen.
Om een goed en breed onderwijsaanbod aan te kunnen bieden, zorgen we ervoor dat de talenten van leerkrachten doelmatig
worden ingezet. En net zoals bij onze kinderen, willen we ook dat onze medewerkers de kans krijgen hun talenten verder te
ontwikkelen. Want dat zorgt voor meer motivatie en werkplezier, en dus voor betere onderwijsresultaten. Om medewerkers
zich meer bewust te maken van hun talenten en deze beter te kunnen benutten, gaan we inzetten op een cultuur waar
‘gewoon’ is om elkaars talent te benoemen. Vanuit de Marenland Academie gaan we medewerkers op talent gerichte
opleidingen aanbieden die passen bij wat de organisatie nodig heeft. De komende jaren gaan we ook elkaars kennis meer
benutten. Het toewijzen van een collega-maatje aan jonge startende leerkrachten continueren we. Waar gewenst rollen we
soortgelijke aanpakken verder uit. Voor directeuren die wisselen van school zorgen we bijvoorbeeld voor een
directeurenmaatje, die hen ondersteunt.
Om een grote stap vooruit te maken in professionalisering, werken we aan sterke teams die zelf het initiatief en de
verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de school. De rol van de schooldirecteur is
hierbij essentieel. Hij of zij vormt een belangrijke schakel tussen het schoolbestuur en het team, en zorgt ervoor dat het
strategisch beleidsplan een plek krijgt in de school.

Ondernemerschap en hoge ambitie.
Omdat kinderen een flinke stap vooruit zetten wanneer we slim samenwerken met onze omgeving.
Grote stappen zetten we op het gebied van samenwerking met onze externe partners. Bijvoorbeeld met peuterspeelzalen,
kinderopvang, organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, sport en cultuur, gemeenten, ondernemers, ouders en
Dorpsbelangen. Met instellingen en verenigingen kijken we hoe we een goed en breed naschools aanbod kunnen realiseren.
Met peuterspeelzalen, kinderopvang en voortgezet onderwijs kijken we hoe we ons onderwijs nog beter met elkaar kunnen
verbinden. Om voorzieningen voor kinderen in de regio te behouden, gaan we op zoek naar slimme samenwerkingsvormen
met andere kindorganisaties. Waar mogelijk vestigen we ons in aantrekkelijke gebouwen, onder één dak samen.
Schoolbestuur Marenland blijft bijvoorbeeld onderzoeken hoe de (bestuurlijke) samenwerking met andere schoolbesturen
verder kan worden vormgegeven.
Essentieel bij ondernemen is dat we, naast het benutten van externe expertise, ook onze eigen professionaliteit uitdragen.
Omdat wij ook iets te bieden hebben. Dat vraagt om een goede profilering van onze (openbare) identiteit en koers, zowel op
bestuurs- als op schoolniveau. Van belang daarbij is dat we als scholen gezamenlijkheid uitstralen. Op dit gebied gaan we
daarom forse stappen zetten.
Ouderbetrokkenheid.
Omdat kinderen een flinke stap vooruit zetten wanneer leerkrachten en ouders goed contact met elkaar hebben
en met elkaar samenwerken.
Op onze scholen worden ouders op verschillende gebieden en in verschillende vormen bij het onderwijs betrokken. Iedere
school doet dit op zijn eigen manier. Tijdens informatieavonden worden ouders op de hoogte gehouden van wat er op school
gebeurt. Via de medezeggenschapsraad of tijdens thema-avonden praten ouders mee over het beleid van de school. En
daarnaast worden ouders, bijvoorbeeld via oudercommissies, ingezet om de school te helpen bij het organiseren van
activiteiten. Meer interactie en samenwerking tussen school en ouders, zodat er een wisselwerking ontstaat tussen de
ontwikkeling van het kind thuis en op school.
De komende jaren gaan we stappen zetten door elkaar goed op de hoogte te houden van wat er op school en thuis gebeurt,
meer gebruik te maken van elkaars kennis en, wanneer nodig, samen dingen op te pakken of op elkaar af te stemmen. Om
dit te bereiken gaan we allereerst aan ouders duidelijk maken wat we onder ouderbetrokkenheid verstaan en waarom we het
belangrijk vinden. Om ouderbetrokkenheid te stimuleren, spreken we onze verwachtingen naar elkaar uit en kijken we samen
hoe we ouderbetrokkenheid nog beter kunnen invullen. Een voorwaarde voor een optimale samenwerking is dat we elkaar
kennen en dat er een sfeer is waarin we gemakkelijk op elkaar afstappen. Dit gaan we bereiken door ook gezellige
activiteiten met en voor ouders te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een koffieochtend, open dag of schoolfeest.

Leerlingenpopulatie
De school heeft de kenmerken van hun leerlingenpopulatie in kaart gebracht, door middel van de beantwoording van de
volgende vragen:
1. Welke onderwijskundige mogelijkheden hebben de leerlingen?
2. Hoe heterogeen is de populatie?
3. Is de samenstelling van de populatie stabiel of is er sprake van verandering?
1. Welke onderwijskundige mogelijkheden hebben de leerlingen?
1. De educatieve thuisomgeving is niet in alle opzichten gunstig: een lidmaatschap van de bibliotheek, een abonnement
op kindertijdschrift, bezoeken aan musea, theater of andere culturele instellingen komen weinig frequent voor. Een
rijke leescultuur, waarin leerlingen op jonge leeftijd veelvuldig worden voorgelezen, ontbreekt in het algemeen.
2. De meeste leerlingen hebben voor aanvang van de basisschool op de peuterzaal gezeten. De peuterspeelzaal werkt
(nog) niet op structurele basis met samenhangende educatieve programma’s samen met school. Beide instellingen
nemen wel de PRAVOO toets af. ‘Opvallende’ kinderen worden wel besproken in een overdracht van de
peuterspeelzaal.
3. Het gemeentelijke beleid op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie is nog weinig tot ontwikkeling gekomen.
4. De meeste leerlingen zijn eentalig. Het Nederlands is bij veel leerlingen voldoende aan het begin van de basisschool.
Taalproblemen worden in de onderbouw zichtbaar in tegenvallende resultaten op toetsen in de kleuterperiode en in
groep 3. Veel leerlingen beschikken later in het schooltraject over een dyslexieverklaring (6 % van de populatie).
5. In studies over onderwijs aan leerlingen in plattelandsgebieden vormt het verwachtingspatroon bij ouders een school
een belangrijk onderwerp. De verwachtingen ten aanzien van leerprestaties en de schoolloopbaan zijn wisselend
gestemd, terwijl uit onderzoek bekend is dat het verwoorden van positieve verwachtingen door opvoeders een
doorslaggevende factor kan zijn bij schoolsucces. De situatie bij Marenland wijkt niet af van dit beeld. Scholen kennen
te weinig ambitieuze streefdoelen die de verwachtingen sturen, en niet zelden wordt het ontwikkelingsperspectief dat
men bij leerlingen veronderstelt, sterk ingekleurd door eerdere ervaringen met leden van het gezin, ook in negatieve
zin.
6. Het aantal leerlingen met een leerlinggebonden financiering is vier.
7. De ouders hebben voor het merendeel een positieve houding ten opzichte van de school. Ze geven blijk van
vertrouwen in directie en team, en waarderen de sfeer en het pedagogisch klimaat op school. Hun betrokkenheid blijkt
duidelijk wanneer er een beroep gedaan wordt op ondersteuning bij de organisatie of bij de uitvoering van klussen.

Zelden is het beroep op ouders bij het verrichten van hand-en-spandiensten tevergeefs. Deze sterke betrokkenheid
bevordert de attitude van de leerlingen ten opzichte van school en leren.
2. Hoe heterogeen is de populatie?
De meerderheid van de ouders op de school heeft een opleiding genoten op MBO-niveau of lager. De beroepen van ouders
bevinden zich vooral aan de onderkant en het middengebied van de beroepskolom. Hoewel de leerlingen overwegend
afkomstig zijn uit sociaal bescheiden milieus, is de sociale situatie in de gezinnen doorgaans sterk.
3. Is de samenstelling van de populatie stabiel of is er sprake van verandering?
De samenstelling van de populatie blijft naar alle waarschijnlijkheid niet stabiel. Er komen meer lager opgeleide ouders
vanuit de buitenwijken van de stad Groningen.
Verder zijn er veel huishoudens die hun kind bewust naar deze school sturen (openbaar). Zij wonen verspreid in Bedum.

Bevolking
Aantal inwoners
Man / vrouw
Bevolkingsdichtheid
Aantal huishoudens
Gemiddelde gezinsgrootte
Alleenstaanden
Paar zonder kinderen
Gezin met kinderen
0 - 15 jaar oud
15 - 25 jaar oud
25 - 45 jaar oud
45 - 65 jaar oud

Bedum
8.050
50,1% / 49,9%
2.616 inwoners per
km2
3.240
2,4
28%
34%
38%

65 jaar en ouder

Aantal geboortes
Aantal sterftes
Aantal inkomenontvangers
Gem. besteedbaar ink. per
ontvanger
Gem. besteedbaar ink.
algemeen
Lage inkomens
Hoge inkomens
Oppervlakte totaal
Land / water
Aantal woningen
Gemiddelde woningwaarde
(WOZ)
Auto's totaal
Auto's per huishouden
Motoren totaal

65 (8 per 1.000)
55 (7 per 1.000)
5.600 (70%)
€ 17.200
€ 12.100
41%
16%
3,08 km2
98,4% / 1,6%
3.325
€ 170.000
3.385
1,0
305

Bron: CBS
4. Hoe vertalen we deze veranderingen naar ons onderwijs?
Wij hebben gekozen voor methodes waar duidelijke verdieping van de leerstof aanwezig is. Bij rekenen is de Flijn voor de meeste ‘zorg’ leerlingen voldoende. Is dit niet voldoende worden er Handelingsplannen opgesteld.

De lessen worden m.b.v. het directe instructiemodel gegeven waardoor ieder kind de zorg krijgt die het nog
heeft.
Bij begrijpend lezen hebben we voor de groepen 4 t/m 6 Grip op lezen aangeschaft waarin voldoende
differentiatie mogelijk is. Voor de groepen 7 en 8 zijn we groep doorbrekend aan het werk gegaan met de
methode Nieuwsbegrip XL.
Voor de zomervakantie 2015 hebben we een nieuwe taalmethode uitgekozen waarbij de differentiatie
mogelijkheden voor onze populatie voldoende zal zijn.

Resultaten in 2019
Uitdagend onderwijs
We gaan de begeleiding en ondersteuning voor kinderen die bovengemiddeld presteren uitbouwen en inbedden
in ons onderwijsprogramma.
Aanpak: Alle Marenlandscholen zorgen voor verdiepings- en verbredingsstof voor kinderen die bovengemiddeld presteren en
stemmen ook het naschools onderwijsaanbod af op de behoefte van deze doelgroep.
Resultaat: In 2019 hebben de Marenlandscholen in het schoolplan beschreven hoe kinderen die bovengemiddeld presteren
worden begeleid en ondersteund in de klas. In het ondernemingsplan (zie bij ‘ondernemerschap’) is aangegeven op welke
wijze het naschools aanbod wordt afgestemd op de behoefte van deze doelgroep.
Om talentontwikkeling bij kinderen te stimuleren zorgen we voor een breed en passend onderwijsaanbod, ook
na schooltijd.
Aanpak: De Marenlandscholen brengen in kaart op welke wijze vakken als ICT, cultuur, wetenschap en techniek een plaats
krijgen in het onderwijs. Daarnaast geven ze aan welke talenten/expertises ze daarvoor ‘van buitenaf’ nodig hebben en met
welke talenten/expertises ze andere scholen kunnen ondersteunen. Ook brengen ze in kaart hoe ervoor gezorgd wordt dat er
in het naschoolse aanbod voor elk kind iets te halen is (zie ook bij ‘ondernemerschap’).

Resultaat: In 2019 hebben de scholen in hun schoolplannen/ondernemingsplannen duidelijk gemaakt op welke wijze vakken
als ICT, cultuur, wetenschap en techniek een plaats krijgen in het onderwijs. In het ondernemingsplan is beschreven hoe
ervoor gezorgd wordt dat er in het naschoolse aanbod voor elk kind iets te halen is.
We maken kinderen meer bewust van hun talenten door ze te benoemen en door kinderen uit te dagen eens iets
nieuws te proberen.
Aanpak: De scholen van Marenland ontwikkelen voor alle groepen beleid op dit gebied.
Resultaat: In 2019 hebben alle scholen in het schoolplan aangegeven op welke wijze leerkrachten ervoor zorgen dat kinderen
zich bewust worden van hun talenten.
Om kinderen competent te maken in de 21e eeuwse vaardigheden gaan we het onderwijs op dit gebied inbedden
in het onderwijsprogramma.
Aanpak: De scholen gaan het onderwijs met betrekking tot de 21e eeuwse vaardigheden inbedden in het
onderwijsprogramma. Wanneer mogelijk met behulp van een beschikbare leerlijn op dit gebied.
Resultaat: In 2019 hebben alle scholen in hun schoolplannen uitgewerkt op welke manier zij aandacht besteden aan de 21e
eeuwse vaardigheden en hebben leerkrachten deze vaardigheden aantoonbaar in hun lessen verwerkt.
We houden in ons onderwijs rekening met verschillende manieren van leren.
Aanpak: Leerkrachten bieden de leerstof op verschillende manieren aan. Ze houden daarbij rekening met meervoudige
intelligentie en verschillende leerstijlen.
Resultaat: In 2019 hebben alle Marenlandscholen in hun schoolplan beschreven op welke wijze er in de klas rekening wordt
gehouden met meervoudige intelligentie en verschillende leerstijlen.

Ouderbetrokkenheid
We zorgen voor meer interactie en samenwerking tussen school en ouders, zodat er een wisselwerking ontstaat
tussen de ontwikkeling van het kind thuis en op school.
Aanpak: De scholen van Marenland geven duidelijk aan ouders aan wat ouderbetrokkenheid is en waarom zij het belangrijk
vinden. Om ouderbetrokkenheid te stimuleren, spreken school en ouders hun wederzijdse verwachtingen naar elkaar uit en
maken ze samen een plan dat zorgt voor meer interactie en samenwerking.
Resultaat: In 2019 hebben alle scholen, in samenspraak met ouders, een plan gemaakt voor meer interactie en
samenwerking tussen school en ouders. Ouders en leerkrachten zijn aantoonbaar tevreden over de invulling en uitvoering
ervan. In de schoolgids (en eventueel in andere communicatiekanalen) is verwoord waarom de school ouderbetrokkenheid
belangrijk vindt en hoe dit concreet wordt ingevuld.
We gaan onderzoeken of we het webbased ouderportaal gaan inzetten als communicatiemiddel naar ouders.
Aanpak: De ICT-werkgroep doet onderzoek naar mogelijkheden en wensen op dit gebied.
Resultaat: In 2017 is het onderzoek naar de mogelijkheden en wensen afgerond en ligt er een advies. In 2019 hebben
scholen (waar gewenst) een ouderportaal in gebruik.
Om de interactie tussen ouders en school op beleidsmatig gebied te versterken gaan medezeggenschapsraden
en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad meer naar ouders communiceren.
Aanpak: De scholen zorgen ervoor dat de structuur en de rol van de medezeggenschapsraden en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad helder naar ouders wordt gecommuniceerd en dat ouders op de hoogte worden gehouden van wat er
in de medezeggenschapsraad vergaderingen wordt besproken.
Resultaat: In 2016 kunnen ouders via de schoolgids en website van de school gemakkelijk heldere informatie vinden over de
structuur en rol van de medezeggenschapsraden en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Via de nieuwsbrief
en/of website van de school worden ‘highlights’ van vergaderingen/activiteiten van de medezeggenschapsraad. onder de
aandacht gebracht.

We geven ouders, in de vorm van oudercafé’s, de gelegenheid mee te denken over de invulling en evaluatie van
ons onderwijs. Dit wordt Marenlandbreed georganiseerd.
Aanpak: Oudercafé’s zijn open avonden waarin we samen met ouders ons onderwijs bespreken en evalueren. Telkens staat
er een ander thema centraal. Doel is ook om ‘gelijkgestemden’ bij elkaar te brengen en hen de mogelijkheid te geven
onderling ervaringen uit te wisselen. Denk bijvoorbeeld aan ouders met kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
Resultaat: Vanaf 2016 organiseert Marenland twee keer per jaar een oudercafé.
Om te zorgen voor een cultuur/sfeer waarin ouders en medewerkers gemakkelijk op elkaar afstappen gaan we
informele activiteiten voor en met ouders organiseren.
Aanpak: Zowel het bestuur als de Marenlandscholen organiseren gezellige festiviteiten voor ouders.
Resultaat: Vanaf 2016 organiseert iedere school jaarlijks een feestelijke activiteit voor ouders. In 2019 heeft Stichting
Marenland een feestelijke activiteit voor ouders georganiseerd.

Ondernemerschap
We gaan de talenten van onze medewerkers doelmatig inzetten. Marenland zorgt ervoor dat vraag en aanbod
van talent breed gemanaged wordt.
Aanpak: Marenland brengt in kaart aan welke talenten en expertises de organisatie de komende jaren behoefte heeft. Er zal
onder andere behoefte zijn aan specifieke vakleerkrachten en aan taal- en rekencoördinatoren. Medewerkers/scholen geven
aan wat zij in dit kader voor de organisatie kunnen betekenen.
Resultaat: In 2017 heeft Marenland in kaart gebracht aan welke talenten/expertises de organisatie de komende jaren
behoefte heeft. In 2019 zijn reizende vakleerkrachten en reken- en taalcoördinatoren aangesteld. Alle scholen maken gebruik
van een taal- en rekencoördinator.

Waar mogelijk organiseren we ons onderwijs anders. Bijvoorbeeld door het school- of Marenlandbreed
groeperen van kinderen met dezelfde onderwijsbehoefte.
Aanpak: Alle scholen brengen in kaart op welke gebieden ze hun onderwijs anders zouden willen organiseren. Directeuren
stemmen hun plannen af met het bestuur en andere Marenlandscholen. De plannen worden in de vorm van pilots opgezet en
geëvalueerd.
Resultaat: In 2019 zijn er twee pilots ‘anders organiseren’ opgezet en geëvalueerd.

Met externe partners, zoals instellingen en verenigingen, kijken we hoe we een passend en breed naschools
aanbod kunnen realiseren.
Aanpak: De scholen van Marenland gaan voor een breed naschools onderwijsaanbod dat past bij de talenten van hun
leerlingen, actief op zoek naar externe samenwerkingspartners (denk aan: muziekvereniging, sportvereniging, techniekclub).
Marenland ondersteunt en faciliteert de scholen in het zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden.
Resultaat: In 2019 bieden alle scholen een breed naschools aanbod aan, waar voor ieder kind iets te halen is. In het
ondernemingsplan is aangegeven met welke externe partners er wordt samengewerkt en hoe deze samenwerking is
vormgegeven.
Met peuterspeelzalen, kinderopvang en voortgezet onderwijs kijken we hoe we doorgaande leerlijnen kunnen
versterken.
Aanpak: Alle scholen van Marenland gaan samen met de lokale kindorganisaties (peuterspeelzaal, kinderopvang) en het
voortgezet onderwijs kijken hoe zij de doorgaande leerlijnen kunnen versterken.
Resultaat: In 2019 hebben alle scholen van Marenland in hun schoolplan/ondernemingsplan aangegeven hoe zij zorgen voor
een doorgaande leerlijn tussen peuterspeelzaal, kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
We gaan we op zoek naar slimme samenwerkingsvormen met andere kindorganisaties. Waar mogelijk vestigen
we ons onder één dak.
Aanpak: Scholen van Marenland die nog geen onderdeel zijn van een Kindcentrum onderzoeken op welke manier zij met
andere kindorganisaties een Kindcentrum kunnen vormen. Scholen die al wel deel uitmaken van een Kindcentrum bekijken

hoe zij de samenwerking met de andere kindorganisaties kunnen versterken. Marenland ondersteunt en faciliteert de scholen
in het zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden.
Schoolbestuur Marenland gaat onderzoeken hoe de bestuurlijke samenwerking met schoolbestuur Noordkwartier kan worden
vormgegeven.
Resultaat: In 2019 hebben scholen die nog geen deel uitmaken van een Kindcentrum, een plan ontwikkeld voor het vormen
van een Kindcentrum. Scholen die al wel deel uitmaken van een Kindcentrum hebben de samenwerking (waar mogelijk)
versterkt. De schoolbesturen Marenland en Noordkwartier hebben in 2019 een passende bestuurlijke samenwerkingsvorm
gerealiseerd.
We zorgen voor aantrekkelijke gebouwen die er mooi, toegankelijk en verzorgd uitzien.
Aanpak: De scholen en kindcentra stellen jaarlijks een plan op voor onderhoud en verbetering van het gebouw. De gebouwen
mogen bouwkundig geen gebreken vertonen.
Resultaat: Uit tevredenheidsonderzoeken blijkt dat het schoolgebouw door 60% van de ouders, leerkrachten en leerlingen
wordt gewaardeerd.
We zorgen voor een goede profilering van onze (openbare) identiteit en koers, zowel op bestuurs- als op
schoolniveau.
Aanpak: Er wordt een heldere boodschap ontwikkeld en een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd over de wijze waarop
het merk Marenland op bestuurs- en schoolniveau zichtbaar is.
Resultaat: In 2019 zijn de Marenlandscholen in hun voedingsgebied duidelijk herkenbaar en stralen ze trots en
saamhorigheid uit. Marenland heeft met haar nieuwe koers een brede naamsbekendheid in de provincie Groningen.

Professionalisering
We werken aan het kwalificatieniveau ‘goed’ van de onderwijsinspectie.
Aanpak: Alle scholen werken aan de criteria die behoren bij het kwalificatieniveau ‘goed’ van de onderwijsinspectie.
Resultaat: In 2019 heeft minimaal 50% van onze scholen van de onderwijsinspectie het kwalificatieniveau ‘goed’ gekregen.

We gaan ons verder ontwikkelen naar HBO+ of academisch werkniveau.
Aanpak: Via de Marenland Academie worden HBO+/academische opleidingen aangeboden. Deze worden afgestemd op wat de
organisatie nodig heeft. Dit zijn onder andere opleidingen tot taal- en rekencoördinator. Marenland faciliteert medewerkers
om zich verder te ontwikkelen. Medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.
Resultaat: In 2019 functioneert 50% van de medewerkers op HBO+ of academisch werkniveau.
We gaan werken met een wetenschappelijk onderbouwde methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Aanpak: De scholen van Marenland gaan in gezamenlijkheid op zoek naar een geschikte wetenschappelijk onderbouwde
methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Hiervoor wordt een werkgroep samengesteld.
Resultaat: In 2019 hebben alle scholen een wetenschappelijk onderbouwde methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
geïmplementeerd.
We zorgen ervoor dat de talenten van leerkrachten doelmatig worden ingezet en dat zij zich hierin verder
kunnen ontwikkelen.
Aanpak: Het onderwijsaanbod van de Marenland Academie wordt aangepast aan de talenten die de organisatie nodig heeft.
Voor elke medewerker wordt het aanbod op maat gesneden. Marenland faciliteert medewerkers om hun talenten verder te
ontwikkelen. Medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun talenten.
Resultaat: In 2017 is het aanbod van de Marenland Academie aangepast aan de talenten die de organisatie de komende
jaren nodig heeft. In 2019 hebben medewerkers deze talenten verder ontwikkeld en passen ze deze toe binnen de
organisatie.
We gaan naar een cultuur waar het ‘gewoon’ is om elkaars talent te benoemen.
Aanpak: Binnen Marenland gaan we elkaar stimuleren om talenten van onszelf en anderen te benoemen.
Resultaat: In 2019 is er binnen Marenland een cultuur waarin het ‘gewoon’ is om elkaars talenten te benoemen.

We gaan onszelf ontwikkelen in het aanleren van de 21e eeuwse vaardigheden bij kinderen.
Aanpak: Marenland biedt scholing aan leerkrachten aan op het gebied van 21e eeuwse vaardigheden (samenwerken,
creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, en sociale en culturele
vaardigheden).
Resultaat: In 2019 heeft 80% van de leerkrachten van de Marenlandscholen scholing gevolgd op het gebied van 21e eeuwse
vaardigheden.

We gaan meer gebruik maken van elkaars kennis.
Aanpak: Voor directeuren die wisselen van school, zorgen we voor een directeurenmaatje die hen ondersteunt. Daarnaast
brengen alle scholen in kaart op welke gebieden soortgelijke aanpakken gewenst zijn. Directeuren stemmen hun plannen af
met het bestuur en andere Marenlandscholen. De plannen worden in de vorm van pilots opgezet en geëvalueerd.
Resultaat: Vanaf 2015 krijgen alle directeuren die van school wisselen een directeurenmaatje. In 2019 zijn er twee nieuwe
pilots ‘kennis delen’ opgezet en geëvalueerd.
We werken aan sterke teams die zelf het initiatief en de verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling
en de ontwikkeling van de school.
Aanpak: De schooldirecteur stuurt aan op een sterk zelfverantwoordelijk team door regelmatig in verschillende overleggen
hierover in gesprek te gaan en samen met het team stappen te zetten op dit gebied. Hij/zij zorgt er daarnaast voor dat het
strategisch beleidsplan een plek krijgt in de school.
Resultaat: In 2019 zijn er aanwijsbare stappen gezet naar een sterk en zelfverantwoordelijk team.

3. ONS SCHOOLCONCEPT
Onze missie, onze visie en de vertaling in kernwaarden/kernwoorden.
De doelen die we de komende vier jaar willen bereiken.

Onze missie, onze visie en de vertaling in kernwaarden/kernwoorden.
Keuzeverantwoording:
We willen een kind bagage meegeven voor de algemene ontwikkeling, nu en later. Er is een noodzaak om extra in te zetten
op het ontwikkelen van sociale vaardigheden want het belang is groot. De Togtemaarschool staat nu al bekend bij ouders als
school die hier veel aandacht voor heeft en dat is voor enkele ouders een criterium voor schoolkeuze. De school doet al veel
op dit gebied, maar grijpt deze keuze voor schoolprofilering aan om het verder uit te bouwen en te verdiepen.
Algemene missie:
In een steeds groter wordende, veranderlijke wereld is het van belang dat je als mens in die wereld met jezelf en met
anderen kunt leven. Een kind moet zich vertrouwd en veilig voelen, alleen dan komt het tot leren. We vinden het van groot
belang dat we samen met kinderen een prettig pedagogisch klimaat maken, waarin een ieder tot zijn/haar recht komt. We
bieden de kinderen een breed aanbod aan sociale vaardigheden en een omgeving waarin je dat mag en moet laten zien.
Leerkrachtkwaliteiten
Op de Togtemaarschool vinden wij het belangrijk dat de leerkrachten de sociale talenten van kinderen zien en deze positief
stimuleren.
Wij besteden veel aandacht aan omgangsvormen. We hebben duidelijke verwachtingen van het gedrag en omgangsvormen
gebaseerd op wederzijds respect. De leerkrachten zien de kwaliteiten van elk kind en kunnen deze positief stimuleren. Het
herkennen en oefenen van sociaal gedrag is een vaste waarde in onze school. De leerkrachten werken op coachende wijze
met de kinderen en zijn in staat gesprekken met kinderen te voeren.
Hoogtepunten
Op de Togtemaarschool ontwikkelen we het zelfvertrouwen van de kinderen door het meedoen aan talentenjachten,
demonstraties, uitvoeringen, sport- en cultuurevenementen. Wij doen dit aan de hand van projecten. Goed gedrag is een
uitgangspunt.
Inrichting
Als je onze school binnenkomt dan zie je aan de hand van foto’s, posters en zelfgemaakte spullen wat voor gedrag wij van
onze leerlingen verwachten. Wij vinden een rustige omgeving belangrijk, dit kenmerkt zich door een weldoordachte klassenen schoolinrichting.

Schoolcultuur
In gezamenlijkheid en vertrouwen werken wij aan structuur en hebben wij hoge verwachtingen. Wij vinden het belangrijk dat
kinderen zich bij ons op school gezien, erkend en gewaardeerd voelen. Hiervoor bieden wij handvatten gedurende het
scholjaar, te denken valt aan Rots en Water, (individuele) coaching en lessen sociale vaardigheden.
Eindprofiel van de leerling
Ons streven is dat een leerling die aan het eind van groep 8 de school verlaat sterk sociaal en emotioneel ontwikkeld is. Dat
houdt in dat hij kennis heeft van zijn eigen talenten en kwaliteiten en weet hoe hij deze kennis kan inzetten. Ook kan hij
goed voor zichzelf opkomen, is sociaal weerbaar en heeft empathisch vermogen, heeft zelfvertrouwen, is zelfstandig en houdt
rekening met anderen.
De doelen die we de komende vier jaar willen bereiken.
Wat
1. Alle groepen krijgen een rots en
water training o.i.d.
2. Brede talentontwikkeling
3. Gedragsplan is geschreven en
ingevoerd
4. Coachende leerkracht
5. Schoolinrichting
6. Opbrengstgericht werken in de
brede zin
met een hoog ambitieniveau
7. Ouderbetrokkenheid vergroten door
partnerschap aan te gaan

Hoe
We volgen een teamtraining
We bieden een breed aanbod en koppelen
dit met externen
Uitvoering van het gedragsplan door de
gedragscoördinatoren.
Teamtraining coachen en gesprekken met
leerlingen. Door intervisie
De werkgroep gedrag gaat de school
beredeneerd inrichten
Hoge opbrengsten voor ieder kind

Ouderbeleidsplan van Marenland uitvoeren

Resultaat in 2019
Iedere leerling krijgt een sociaal
weerbaarheid certificaat (bijv.rots en
water)
Breed aanbod is gerealiseerd
Het gedragsplan is breed geïmplementeerd
Alle leerkrachten zijn hierin geschoold
Een doordachte schoolinrichting die onze
visie zichtbaar maakt
Passend onderwijs voor elke leerling ( ook
voor de meerbegaafden)
Partnerschap met ouders

Om bovenstaande te realiseren hebben we u als ouders nodig, Daarnaast kunnen we gebruik met de volgende externe
instanties:
 Rots en Water/Kiva/Leefstijl/……..
 Het Regionaal Expertise Team ( RET) van de stichting Marenland
 Specialisten vanuit diverse disciplines en organisaties als CJG, Cedin, NLP-trainers, GGD enz.

DE KUNST VAN HET LEREN
Op de Togtemaarschool gaan we de komende schoolplanperiode bewuster om met ‘leren leren’. Dit voor zowel de leerkracht
als de leerling. Bij leren kun je jezelf vier vragen stellen;
 Wat kun je?
 Wie ben je?
 Wat doe je?
 Welk doel heb je?
Leren doe je in vier stappen

De vraag gesteld bij ieder van de vier vragen geeft wat meer duidelijkheid over dit model.
Zelfbeoordeling:
Zelfbeoordeling is een erg belangrijke factor. Om leren tot een kunst te verheffen is het noodzakelijk dat je weet wat je kan
en wat je niet kunt. Als je geen wiskundeknobbel hebt kun je je misschien beter toe leggen op talen. Als je een niet bepaald
technisch bent zoek dan iets dat niet technisch is en als je geen noot kunt zingen, is het niet verstandig om muzikant te
willen worden.
Antwoord op de vraag: wat kun je?

Inzicht
Inzicht in de materie moet je krijgen als je aan iets nieuw begint. Je moet structuur in je leerstof brengen en zorgen dat je de
stof in onderdelen verdeeld. Als je door de bomen het bos niet meer ziet, is er geen beginnen aan.
Antwoord op de vraag: wie ben je?
Actief
Actief leren is geen boekentaal. Weet welke dingen voor jou het beste werken: zien of horen. Heb je een fotografisch
geheugen, schrijf dan veel op. Heb je meer aanleg om te luisteren lees dan hard op. Nog sterker: soms helpt een geur je om
gemakkelijk een bepaald object te onthouden. Iemand die in de buurt van een bakkerij heeft gewoond herinnerd zich dingen
gemakkelijker bij vers gebakken brood, dit komt door onbewuste training, biologisch gezien ook wel conditionering. Zorg er
in elk geval voor dat je actief bezig bent bij het leren. Mensen die tekenen en krabbelen terwijl ze luisteren, steken meer en
sneller op.
Antwoord op de vraag: wat doe je?
Doel
Zorg voor een doel als je wilt leren. Denk er aan dat je je doel beantwoord aan het letterwoord:
SMART
−
S: je doel moet specifiek en goed gedefinieerd zijn.
−
M: het moet meetbaar zijn.
−
A: het moet acceptabel zijn.
−
R: zorg dat het realiseerbaar is.
−
T: zorg dat je een deadline hebt.

Ook willen we op de Togtemaarschool het ‘leren leren’ bevorderen door de kunstzinnige-/cultureel maar ook sportgerichte
vakken op bepaalde periodes in het schooljaar sterk op te pakken. Dit doen we d.m.v.:









Project: in het voorjaar zijn er drie weken waarin een thema vooral creatief flink wordt uitgediept.
Pop-dag: M.b.v. onder andere ‘de Rijdende Popschool’ krijgen de kinderen (pop) muziekles, maar ook les in andere
musische onderdelen met een Togtemaar Muziek Festival als climax.
In samenwerking met het cultuureducatie netwerk Bedum en Kunststation C uit Winsum, vinden er ieder jaar een
aantal activiteiten plaats voor alle groepen. In het kader van de nieuwe regeling “Cultuureducatie met Kwaliteit” is er
vanuit Muziekschool Hunsingo aanbod op het gebied van muziek. De muziekschool biedt AMV en Instrumentale
Oriëntatie om de week aan de groepen 3 en 4.
Schoolplein 14; Een door de Cruyff Foundation geïnitieerd sportplein, waarin het sproten met elkaar en bijbehorende
gedragsregels zorgen voor een mooie uitdaging in de pauzes.
Twee keer in de week gymonderwijs, zoveel mogelijk gegeven door een vakleerkracht voor de groepen 3 t/m 8.
Participeren bij sporttoernooien in de gemeente Bedum, georganiseerd door de sportcoach Bedum.
Sportdag 1x per jaar.

De Kunst van het Leren is een mix van bewust leerstof aanbieden en het bewust aanbieden van kunstzinnig-/cultureel en
sportgerichte vakken, om een kind te laten groeien tot een slimmer, sterker, zelfverzekerder en ‘rijker’ bedeelde leerling die
voorbereid is op een even uitdagende grote wereld.

4. WETTELIJKE OPDRACHTEN
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit en de inrichting van het
onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen kwaliteitszorg, inhoud van het onderwijs en de leerlingenzorg
aangegeven hoe de obs de Togtemaar hieraan voldoet.
4.1 Context en aanleiding
Artikel 16 van de Wet Primair Onderwijs (WPO) geeft aan dat het bevoegd gezag tenminste één maal in de vier jaar het
schoolplan vaststelt en het na vaststelling aan de inspecteur toezendt. Het schoolplan is derhalve een wettelijk verplicht
document en daarmee een bekostigingsvoorwaarde. In de vierjarige schoolplancyclus, die gestart is in 1999, vormt de
periode 2015-2019 de vijfde planperiode. Ons schoolplan voldoet aan de wettelijke eisen die aan het schoolplan worden
gesteld.
4.2 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking

Kwaliteitszorg is
voor ons

1.
2.
3.
4.

zeggen wat we doen en dat goed en systematisch borgen.
doen wat we zeggen dat we doen en dat laten zien.
systematisch evalueren van onze kwaliteit.
ons voortdurend verbeteren met gerichte verbeteractiviteiten.

Onze kwaliteit
Kwaliteitszorg is de basis van waaruit het onderwijs op onze school vorm gegeven wordt.
In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze wij onze kwaliteit bewaken, borgen en verbeteren. Binnen kwaliteitszorg is
het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs:
“Doen wij de goede dingen” en “doen wij de dingen goed”? Belangrijk hierbij is dat we ons samen verantwoordelijk voelen
voor de resultaten en dat stappen, die worden genomen om de kwaliteit te verbeteren, door iedere betrokkene worden
gedragen. Eerst geven we aan welke aspecten deel uitmaken van onze zorg voor kwaliteit. Vervolgens wordt uiteengezet op
welke wijze we ervoor te zorgen dat deze aspecten in onderlinge samenhang een compleet en evenwichtig kwaliteitssysteem
vormen.

Kwaliteitszorg: onze uitgangspunten
1

Wettelijk kader

2
3
4

Collectief proces
Rol directie
Schoolverbetering

5

Cyclische werkwijze

6

Systematische
evaluatie

7

Toezichtkader inspectie

Artikel 12 lid 4 van de Wet Primair Onderwijs (beleid met betrekking tot de bewaking
en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs) vormt voor ons het uitgangspunt
voor onze zorg voor kwaliteit.
Bij kwaliteitszorg zijn alle professionals in de school betrokken (directie en teamleden).
De directeur heeft de regierol bij de uitvoering van kwaliteitszorg.
Kwaliteitszorg is bij ons steeds een combinatie van
 positiebepaling (waar staan we, zelfevaluatie, nulmeting, zo zijn onze manieren)
en
 schoolverbetering (waar willen we naar toe, ambitieniveau, planmatig
uitvoering).
Wij werken cyclisch aan kwaliteitszorg door middel van het continue en bewust
doorlopen van de pdca-cirkel. (het instrument dat wij hanteren is Kwintoo)
Wij evalueren jaarlijks systematisch:
 onze opbrengsten;
 het leren en onderwijzen op onze school.
 Het kwaliteitszorgbeleid
Deze evaluaties vormen de input voor schoolverbetering.
Wij evalueren per planperiode de ouder en leerlingentevredenheid.
De leerkrachttevredenheid wordt per planperiode door externen onderzocht.

Wij betrekken de kwaliteitsaspecten en indicatoren van het onderwijstoezicht
nadrukkelijk bij de inrichting van onze kwaliteitszorg.
8
Professioneel handelen Bij de kwaliteitsborging en -verbetering is het professionele gedrag en het
professioneel handelen het uitgangspunt.
9
Visie als ijkpunt
De kwaliteitszorg spiegelen wij structureel aan onze missie/visie zoals geformuleerd in
het schoolplan.
10 Het
De directeur bespreekt twee keer per jaar de relevante ontwikkelingen op schoolniveau
schoolontwikkelgesprek met de algemene directie
11 Planning en
verantwoording

Via schooljaarplan en schooljaarverslag

Systematische kwaliteitszorg: onze inrichting

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10
11
12
13

Instrument / systeem
Analyseren van de opbrengsten:
Tussenopbrengsten
eindopbrengsten
De interne afspraken rond toetsen en
afname toetsen zijn vastgelegd;
toetskalender, trendanalyse.
Elk jaar behandelen wij meerdere
aspecten m.b.v. kwintoo kwaliteitszorg
De directeur evalueert het onderwijs en
verwerkt dit in het jaarverslag.
De school werkt volgens een
jaarplanning waarbij kwaliteit en
ontwikkeling centraal staat.
De schooldirecteur bezoekt jaarlijks de
leerkracht in de groep en evalueert dit.
De school heeft een vaste cyclus in haar
personeelsbeleid, gesprekken,
beoordelingen.
Klassenbezoeken
- Regulier
- Gericht op zorg in de klas
- Gericht op verbeterplannen
Schooljaarverslag
Schooljaarplan
Tevredenheidsonderzoek of swot
Collegiale consultatie
Interne of externe Audit

Betrokkenen
Directie
Internbegeleider
Team
Directie
Internbegeleider
Team
Directie en team

Frequentie / systematiek
Twee keer per jaar

Directie en team

Jaarlijks

Directie

Jaarlijks

Leerkrachten

Twee keer per jaar

Directie en
Leerkrachten

Twee gesprekken per jaar

Directie en leerkrachten

Minimaal twee keer per jaar

Directeur + team
Directie team
Team, ouders, leerlingen
team
Schoolteam en intern
(bestuurlijk) of extern
(provinciale audit of
andere partij) auditteam

jaarlijks
Jaarlijks
Eens per twee jaar ( 2016 – 2018)
jaarlijks
1 keer in de vier jaar
In de planning rekening houdend met
arrangement van de onderwijsinspectie.

Jaarlijkse evaluatie en eventuele
aanpassing
Jaarlijks minstens 2 kaarten

14 Verbeterplannen

Op basis van de
analyses stelt het school
verbeterplannen op en
evalueert deze.
Eventuele acties worden
opgenomen in het
schooljaarplan

Een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet:
Groep

1

2

3

4

5

6

7

8

Cito TvK
+
Pravoo

Cito TvK
+
Pravoo

Technisch lezen /
begrijpend lezen

-

-

Spelling

-

-

Cito TvK
+
Pravoo
Cito RvK
+
Pravoo

Cito TvK
+
Pravoo
Cito RvK
+
Pravoo

Methodegebonden
toetsen
DMT
+
CITO 3.0
+
Methodegebonden
toetsen
+
AVI
CITO 3.0
+
Methodegebonden
toetsen
Methodegebonden
toetsen
CITO 3.0
+

Methodegebonden
toetsen
DMT
+
CITO 3.0
+
Methodegebonden
toetsen
+
AVI
CITO 3.0
+
Methodegebonden
toetsen
Methodegebonden
toetsen
CITO 3.0
+

Methodegebonden
toetsen
DMT
+
CITO lovs
+
Methodegebonden
toetsen
+
AVI
CITO lovs
+
Methodegebonden
toetsen
Methodegebonden
toetsen
CITO lovs
+

Methodegebonden
toetsen
DMT
+
CITO lovs
+
Methodegebonden
toetsen
+
AVI
CITO lovs
+
Methodegebonden
toetsen
Methodegebonden
toetsen
CITO lovs
+

Methodegebonden
toetsen
DMT
+
CITO lovs
+
Methodegebonden
toetsen
+
AVI
CITO lovs
+
Methodegebonden
toetsen
Methodegebonden
toetsen
CITO lovs
+

Methodegebonden
toetsen
DMT
+
CITO lovs
+
Methodegebonden
toetsen
+
AVI
CITO lovs
+
Methodegebonden
toetsen
Methodegebonden
toetsen
CITO lovs
+

Taal

Woordenschat
Rekenen

SEO

SCOLL

SCOLL

Methodegebonden
toetsen
SCOLL

WO

-

-

-

Verklaring van de afkortingen:
SEO = sociaal-emotionele ontwikkeling
WO = wereldoriëntatie

Methodegebonden
toetsen
SCOLL
-

Methodegebonden
toetsen
SCOLL
Methodegebonden
toetsen

Methodegebonden
toetsen
SCOLL
Methodegebonden
toetsen

Methodegebonden
toetsen
SCOLL
Methodegebonden
toetsen

Methodegebonden
toetsen
SCOLL
Methodegebonden
toetsen

4.3 De resultaten van ons onderwijs

Totaaloverzicht analyses opbrengsten 14-15
(op basis van de trendanalyses)
Groep
Groep 8

Eindtoets
Eindresultaten

12-13
532,7

13-14
536,6

14-15
531,2

Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie, Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm, Groengekleurde
resultaten liggen op of boven de eigen norm, Blauwgekleurde resultaten liggen boven de bovengrens van de inspectie.

Groep

LVS toetsen

12-13

13-14

14-15

Groep 1

Taal voor Kleuters

54,2

55,4

56,0

Rekenen voor Kleuters

68,3

Sociaal emotionele ontwikkeling
Groep 2

Taal voor Kleuters

59,6

Rekenen voor Kleuters

79,5

Sociaal emotionele ontwikkeling
Groep 3

Technisch lezen
Begrijpend luisteren
Rekenen en wiskunde
Spelling

21,6

64,8

64,2

80,1

78,0

Vold.

Vold.

24,3

21,2

-

-

-

36,8
108,8

135 (3.0)
186

Vold.

Vold.

Technisch lezen

57,1

54,8

44,4

Begrijpend lezen

16,2

12,3

11,2

Rekenen en wiskunde
Spelling

59,0

57,6

55,5

124,9

123,7

123,5

Vold.

Vold.

Sociaal emotionele ontwikkeling
Groep 5

71,5
n.v.t.

33,2
107,3

Sociaal emotionele ontwikkeling
Groep 4

73,3
Vold.

Technisch lezen

73,7

72,8

72,1

Begrijpend lezen

23,5

24,9

26,7

Rekenen en wiskunde

74,7

76,3

69,0

127,3

128,2

125,7

Vold.

Vold.

Spelling
Sociaal emotionele ontwikkeling

Groep 6

Technisch lezen

84,8

84,7

85,4

Begrijpend lezen

25,6

35,7

35,4

Rekenen en wiskunde

78,8

87,6

85,0

134,8

132,9

134,0

Vold.

Vold.
95,8

Spelling
Sociaal emotionele ontwikkeling
Groep 7

Technisch lezen

96,6

86,3

Begrijpend lezen

45,0

40,0

48,4

Rekenen en wiskunde

99,1

92,4

104,3

139,5

140,0

140,4

Spelling
Sociaal emotionele ontwikkeling
Groep 8

Technisch lezen
Begrijpend lezen

101,0

Vold.

Vold.

102,9

103,5

45,7

57,3

56,6

Rekenen en wiskunde

107,6

111,3

108,0

Spelling

143,2

147,4

145,3

Sociaal emotionele ontwikkeling

Vold.

Vold.

Vold.

Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie, Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm, Groengekleurde
resultaten liggen op of boven de eigen norm.

Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse opbrengsten Eind- en
tussenresultaten
Voor het actuele overzicht van de opbrengsten en de trends zie de documenten
schooljaarverslag en de trendanalyses.
Tevens worden hierin de beleidsconsequenties en normen genoemd, deze
consequenties worden jaarlijks opgenomen in het schooljaarplan.

4.4 De inhoud van ons onderwijs

Leerstofaanbod: onze uitgangspunten
Wij hebben aanbod
voor de wettelijk
voorgeschreven
leer- en
vormingsgebieden:

1. dat voldoet aan de kerndoelen.
2. dat in overeenstemming is met de referentieniveaus.
3. dat in overeenstemming is met de wettelijke uitgangspunten en
doelstellingen (artikel 8 WPO).
4. dat we in een doorgaande lijn aanbieden tot en met groep 8.
5. dat geschikt is om af te stemmen op verschillen in ontwikkeling
tussen de leerlingen.

Ons leerstofaanbod
Een compleet overzicht van ons leerstofaanbod treft u aan in onderstaand overzicht.

Aanbod/methode

Vak-/vormingsgebied

1. Aanbod jonge kind
- Beg. geletterdheid
- Beg. gecijferdheid
- Spel/soc.em.vorming
- Motorische ontw.
2. Nederlands
- Aanvankelijk lezen
- Voortg. techn. lezen
- Begrijpend lezen
- Taalmethode
- Schrijfmethode
- Woordenschat
- Spelling
3.
4.
5.
6.

Engels
Fries
Rekenen/Wiskunde
Kennisgebieden
- Aardrijkskunde
- Geschiedenis
- Biologie/Natuur
- Verkeer
-

Maatsch. Verh.
Geest. stromingen
Techniek
ICT

7. Expressieactiviteiten
- Handvaardigheid
- Tekenen
- Muziek
- Dans/Drama

8. Lichamelijke oefening
9. Soc. em. vorming
10. Godsdienstige vorming

Schatkist
Schatkist + Met sprongen vooruit
Scol/Kinderen en hun sociale talenten
Bew.ond. in het speellokaal
Veilig Leren lezen
Estafette
Grip op Lezen/ Nieuwsbegrip XL
Taal Actief 4
Schrijven in de basisschool
Taal actief 4
Taal actief 4
Groove me
Rekenrijk + Met sprongen vooruit

Kerndoelen
&
Referentieniveaus

Aangeboden in groep

1

2

3

4

x

x

x

5

6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7

x

8

x

Ja
x
X
X
X

X

x

x

x

Argus Clou
Argus Clou
Argus Clou
“Jeugdverkeerskrant”/”Op voeten en
fietsen”/ “Klaar over”

Nee
2016

2015
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
X
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Moet je doen!
Moet je doen!
Moet je doen!
Moet je doen!
Aanbod cultureel netwerk Bedum
Kunststation C
Basislessen bewegingsonderwijs
Kinderen en hun sociale talenten / Scol
HVO/GVO

Vervangingsjaar

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

2012
2015-2016
2016

2015
2015
2015

4.2.2 Onderwijsleerproces
Onderwijsleerproces: onze uitgangspunten
Wij hebben het onderwijsleerproces op onze school ingericht op basis van
onderstaande uitgangspunten:
1. Toepassing directe instructiemodel;
2. Convergente differentiatie;
3. Gedifferentieerde instructie;
4. Expliciet onderwijs in leerstrategieën;
5. Veel aandacht voor directe feedback;
6. Toepassing van adequate werk- en groeperingvormen;
7. Inrichting van een functionele leeromgeving;
8. Afstemming onderwijsleerproces op behoeften van leerlingen (instructie,
tijd, verwerking, taalgebruik);
9. Actieve betrokkenheid van leerlingen en een taakgerichte werksfeer;
10.Verantwoordelijkheid leerlingen voor de organisatie van hun eigen
leerproces;
11.Vormen van coöperatief leren.

4.2.3 Inrichting van het onderwijsleerproces
Bij de nieuwe kerndoelen zijn leergebiedoverstijgende kerndoelen niet expliciet geformuleerd. Het uitgangspunt is
dat deze leergebiedoverstijgende kerndoelen binnen de verschillende vak- en vormingsgebieden aan de orde
komen. Ook door de wijze waarop een school het onderwijsleerproces ingericht heeft, doet zij bij leerlingen - in
meer of mindere mate - een beroep op het toepassen van deze leergebiedoverstijgende kerndoelen. In de
beschrijving van het onderwijsleerproces wordt de relatie gelegd met de leergebiedoverstijgende kerndoelen.

In het onderwijsleerproces brengen leerkrachten kinderen in contact met onderwijsinhouden. Dat doen zij met
behulp van uiteenlopende werkvormen. Om dit doeltreffend te laten verlopen, is een goede klassenorganisatie
nodig.
Het gaat de leerkracht in het onderwijsleerproces erom het kind actief te laten zijn: het doet actief mee, denkt na,
levert een eigen inbreng, onderzoekt en experimenteert en is betrokken en gemotiveerd bezig. Om dat te
bevorderen, zorgt de leerkracht ervoor dat de onderwijsinhouden stimuleren tot actief en betrokken leren. Ze
bevordert de overzichtelijkheid van en de samenhang tussen onderwijsinhouden (bijvoorbeeld door te werken met
thema’s en projecten. Ze ziet erop toe dat kinderen de inhouden als betekenisvol en zinvol ervaren. De inhouden
spreken hen aan. Dat wat ze leren, kunnen ze op een zinvolle wijze in andere situaties en materialen verkennen en
leren door zelf te ontdekken.
In de onderwijsinhouden is de aandacht voor de verschillende aspecten van brede ontwikkeling evenwichtig
verdeeld. Dat wat kinderen leren, sluit aan bij hun ontwikkelingspsychologische kenmerken en is pedagogisch en
maatschappelijk verantwoord.
De school heeft op grond van leerlijnen voor verschillende ontwikkelingsdomeinen doelen geformuleerd die voor
alle kinderen gelden. Deze doelen staan in relatie tot de kerndoelen en de daarmee verband houdende
tussendoelen en leerlijnen. De school bevordert dat de onderwijsinhouden van de verschillende jaren op elkaar
aansluiten en dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling doormaken. Spel, drama en exploratief leren komen in
elke groep voor, niet alleen in de onderbouw. Leerkrachten zorgen ervoor dat alle kinderen in eigen tempo en via
een voor hen passende leerroute aan de beheersing van de doelen kunnen werken. Net als de inhouden stimuleren
de werkvormen kinderen tot actieve deelname aan het onderwijs. Tijdens leergesprekken stelt de leerkracht veel
vragen, geeft veel beurten en betrekt de antwoorden van de kinderen op elkaar. Ze zorgt ervoor dat de
werkvormen voldoende structuur bevatten en tevens uitdagend zijn. Ze bevordert dat kinderen zelf kiezen, hun
werk plannen en mee beoordelen. Ze spreekt veelvuldig met hen over spel en werk. Relatief weinig tijd gaat
verloren met praten over organisatorische zaken en het corrigeren van ongewenst gedrag. Kinderen leren van
elkaar.
Ook op het punt van de klassenorganisatie stimuleert de leerkracht dat kinderen actief meedenken en
meebeslissen over hoe ze spelen en werken. De leerkracht bevordert dat zij samenwerken en elkaar helpen. Het
klaslokaal is uitnodigend ingericht en biedt een rijke omgeving waar veel te leren valt. Tevens biedt het lokaal
kinderen een gevoel van veiligheid: de kinderen voelen zich er thuis.

KENMERKEN
- Onderbouw; heterogeen

Groeperingsvormen

Instructie

- Midden-bovenbouw ;bij
voorkeur homogeen

- Niveaugroepen voor bepaalde
vak- en vormingsgebieden
(homogeen) bijv. groepslezen
- Tutor lezen (niet structureel)
Differentiatie:
- Voor instructie
- Verlengde instructie
- Extra instructie
Gr-- Groep 1 t/m 4: dagritmekaarten

Zelfstandig werken
-

Samenwerkend
leren

- Groep 3 t/m 8: takenkaarten en
dagplanning
Gr-- Groepswerk W.O

Thematisch werken

Organisatie:
- Instructietafel
- RT leerkracht met LGF kinderen
-

Zelfcorrectie
Registratie (leerkracht/leerlingen)
Gebruik ICT
3 t/m 8 gebruik “Kieskast

- Registratie (leerkracht/leerlingen)
- Groepssamenstelling

- Samenwerken tijdens zelfstandig
werken
- W.O werkstukken vindt plaats
- Het werken met eigen leervragen
aan de hand van thema’s.
(leerlingen geven aan wat ze willen
- Jaarlijkse schoolproject
leren en hoe)

Actief leren

- Gebruik van externe
leerbronnen (internet,
gastdocenten, interviews)

- Gebruik van de directe
omgeving (cultureel erfgoed,
ouders, wijk, dorp)

- Presenteren, verslag doen van
het eigen werk door leerlingen.

4.5 Wat hebben onze leerlingen nodig?

Onderwijsleerproces: onze uitgangspunten
Het onderwijsleerproces op onze school ingericht op basis van de uitgangspunten:
1. toepassing directe instructiemodel.
2. convergente differentiatie.
3. gedifferentieerde instructie.
4. expliciet onderwijs in leerstrategieën.
5. veel aandacht voor directe feedback.
6. toepassing van adequate werk- en groeperingvormen.
7. inrichting van een functionele leeromgeving.
8. afstemming onderwijsleerproces op behoeften van leerlingen (instructie, tijd, verwerking, taalgebruik).
9. actieve betrokkenheid van leerlingen en een taakgerichte werksfeer.
10.verantwoordelijkheid van leerlingen voor de organisatie van hun eigen leerproces.
11.vormen van coöperatief leren.
Inrichting Onderwijsleerproces
Aspect

Zichtbare kenmerken

Borging/Bewaking

1

Duidelijke uitleg

Directe Instructiemodel

Groepsmap/groepsplan

2

Taakgerichte werksfeer

Effectief klassenmanagement door
heldere regels en routines

Klassenmap/groepsmap

3

Actieve betrokkenheid van
leerlingen bij onderwijsactiviteiten

Activerende werkvormen bij de instructie

4

Efficiënt gebruik van de
onderwijstijd

Effectief klassenmanagement en het
inplannen van voldoende leertijd in het
rooster
Verlengde instructie, instructietafel,
Groepsplan, Basis – herhaling –
verdieping
Minimumstof voor leerlingen op IV/V
niveau
Verlengde instructie, instructietafel,
Groepsplan, Basis – herhaling –
verdieping
Minimumstof voor leerlingen op IV/V
niveau
Op basis van de toetsen die
geanalyseerd en beoordeeld worden
Effectief klassenmanagement en het
inplannen van voldoende leertijd in het
rooster

5 Afstemmen van instructie, aanbod
en verwerking

6

Samenhangend systeem van
genormeerde instrumenten en
procedures voor het volgen van
de prestaties en de ontwikkeling
van de leerlingen.

7 De school voert de zorg planmatig
uit

Lesrooster

Groepsplan, zorgdocument,
Handleiding van de methode

Groepsplan,
zorgdocument/groepsmap

Groepsplan,
zorgdocument/groepsmap

5. DE ZORG AAN ONZE LEERLINGEN
Voor een adequate uitvoering van de zorg en begeleiding van onze leerlingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:
1.handelingsgerichte werkwijze.
2.systematisch volgen van de vorderingen van onze leerlingen met behulp van:
 methodeonafhankelijke toetsen leerlingvolgsysteem;
 methodeonafhankelijke eindtoetsing;
 methode gebonden toetsen.
3. systematische analyse van leerling resultaten en de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen.
4. extra zorg voor leerlingen die dat nodig hebben op basis van signalering, diagnose, handelingsplanning, evaluatie.
5. betrokkenheid ouders bij de planmatige uitvoering van de zorg.
6. adequate procedures voor instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen.
7. toepassing van afgesproken procedures en protocollen
8. centrale opslag van leerling gegevens in leerlingdossiers.
9. belegging van taken en verantwoordelijkheden leraren, intern begeleider, directeur.
10. gestructureerde en planmatige zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften/eigen leerlijn.
11. onze leerlingenzorg is inhoudelijk, procedureel en wat betreft de beschrijving in ons zorgdocument in
overeenstemming met het zorgplan van het samenwerkingsverband.
12. het Onderwijs Zorgprofiel Passend Onderwijs is/wordt onderdeel van ons zorgdocument (afhankelijk van de
besluitvorming besturen binnen het samenwerkingsverband).

Leerlingenzorg: inrichting zorgstructuur
Aspect

Zichtbare kenmerken

1

Samenhangend systeem voor
volgen leerlingen

2

Planmatige uitvoering van de
zorg










Volgsysteem kleuters
Methodegebonden toetsen
Leerlingvolgsysteem (CITO LOVS)
Groepsbesprekingen
Leerling-besprekingen
Leerling-dossiers
Groepsplan voor alle leerlingen
(cyclus van 4 x per jaar)
Handelingsplan (voor leerlingen met
eigen leerlijn)
Systematisch evaluatie
handelingsplan en groepsplan

3

Evaluatie van de zorg



4

Analyseren leerling-resultaten
en groepsresultaten

5

Leerlingen met eigen leerlijn /
rugzak







Groepsoverzicht
Groepsbespreking
Leerling-bespreking
Trendanalyses
Handelingsplan met
ontwikkelingsperspectief

6

Vroegtijdige signalering
leesproblemen



Protocol dyslexie

7

Betrokkenheid ouders bij de
zorg



Afspraken over verwijzing,
zittenblijven.




Reguliere 10-minuten gesprekken en
rapportbesprekingen
Extra oudercontact voor
risicoleerlingen en leerlingen met
eigen leerlijn / handelingsplannen
Protocol verlenging
Protocol verwijzing

Taakverdeling i.b.v. zorg en
begeleiding





Taakomschrijving leerkracht
Taakomschrijving IBer
Taakomschrijving directeur



8
9

Borging




Zorgdocument
Toetskalender
Jaarplanning zorg












Groepsmap
Handelingsplan
Groepsplan
Zorgdocument
Groepsmap
Handelingsplan
Groepsplan
Zorgdocument
Jaarplanning
Model groep



Zorgdocument









Protocol dyslexie
Zorgdocument
Toetskalender
Zorgdocument
Schoolgids
Formulier oudergesprek
Rapport




Zorgdocument
Schoolgids



Zorgdocument

Voor de verdere beschrijving van de inrichting van onze zorgstructuur op onze school verwijzen wij naar ons zorgdocument.

5.1 Passend onderwijs
Scholen zijn in het kader van de wet Passend Onderwijs verplicht om het school ondersteuningsprofiel op te stellen.
Het ondersteuningsprofiel is de basis waarin onze school aangeeft aan welke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van
leerlingen de school kan voldoen. met andere woorden, welke zorg kan onze school bieden en welke zorg gaat onze school te
boven en zoeken we naar andere mogelijkheden.
In het ondersteuningsplan staat omschreven welke zorg onze school kan bieden:
Basisondersteuning:
 de inhoud van de basisaanpak en het planmatig werken;
 de ondersteuningsstructuur, welke weg wordt bewandeld om de zorg uit te voeren;
 de mate van handelings- en opbrengstgericht werken in onze school;
 de preventieve en licht curatieve interventies die wij als school kunnen bieden.
Welke extra ondersteuning:
In de extra ondersteuning staat welke specifieke en aanvullende ondersteuning wij aan leerlingen kunnen bieden boven de
basisondersteuning. Deze ondersteuning is beschreven in arrangementen en kunnen licht en kortdurend van aard zijn. De
arrangementen worden door de school georganiseerd met ondersteuning vanuit het Regionaal Expertise Team
Noordkwartier/Marenland(RET NoMa).
5.2 De zorgroute
De scholen werken toe naar een eenduidige manier waarop samenwerking met elkaar gezocht kan worden als het gaat om
kinderen waarover zorgen bestaan.
Doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium eventuele problemen op te sporen en te signaleren en een passende oplossing
te vinden voor deze problematiek, zodat de ontwikkeling van het kind hierdoor zo min mogelijk uit balans wordt gebracht.
Dit is dan ook het doel van het werken met een zorgroute interne en externe zorgstructuur in basisscholen en voorschoolse
voorzieningen.

In de Zorgroute staan de volgende onderdelen vermeld.
1.Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
2.Criteria om de zorgroute te gebruiken.
3.Uitgangspunten en werkwijze.
- interne zorgstructuur: Signaleren en (eerste) beoordeling
- externe zorgstructuur: Toeleiding naar het CJG
4.Zorg voor Jeugd
- Toeleiding Multidisciplinair overleg
- Wat te doen als ouders niet open staan voor hulp
- Urgentie en crisis
Voor de documenten ‘Toelatingsprocedure’ en ‘Procedure schorsen en verwijderen’ verwijs ik naar de archiefkast in de
directiekamer en op de ‘Bestanden directie’ op de server.

6. PERSONEELSBELEID IN MARENLAND
Marenland voert een actief personeelsbeleid. Personele zorg en personele ontwikkeling is aan elkaar gekoppeld zodat
medewerkers zich blijvend professioneel kunnen ontwikkelen. Op het Onderwijsbureau Marenland worden de kaders
voorbereid en de gezamenlijke aanpak gerealiseerd. Op schoolniveau vindt de uitvoering in de dagelijkse praktijk plaats.
Het personeelsbeleid wordt voorbereid vanuit verschillende werkgroepen, met als voorbeeld de werkgroep personeelsbeleid,
de werkgroep verzuim en de werkgroep scholing.
Marenland heeft een personeelsadviseur die scholen ondersteunt in het uitzetten van goed personeelsbeleid in relatie tot het
formatiebeleid en de inzet van medewerkers in de scholen.
Voor de komende vier jaar staan in Marenland de volgende onderwerpen gepland.
- De uitvoering van de nieuwe cao. Door het uitvoering geven aan het nieuwe beleid wordt voor elke werknemer een
portfolio opgezet gericht op werkdruk verlaging, professionalisering en duurzame inzetbaarheid.
- Het onderwijzend personeel in Marenland is voortdurend in ontwikkeling gericht op het succes van de school.
- Voor elke medewerker in Marenland wordt duidelijk wat specifieke talenten zijn en hoe deze worden ingezet in de
organisatie met als prioriteit de groepstaak.
- Wederzijdse verwachtingen over inzet en kwaliteit worden regelmatig met elkaar gedeeld.
- Het schoolteam is de spil van de organisatie met een heldere verantwoordelijkheid en gericht op ontwikkeling en
verbeteren.
- Collegiale consultaties, intervisie, coaching, klassenbezoeken door directeur en IB-er zijn gericht op versterking van
het
(didactisch) handelen in de klas en het optimaliseren van leerresultaten.
- Medewerkers kunnen een beroep doen op ondersteuning en begeleiding.
- De onderzoekende houding van leerkrachten wordt versterkt, hiermee worden leerlingen uitgedaagd om meer te weten
en te leren.
- De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het personeelsbeleid ligt bij de directie van de scholen. De algemene
directie biedt ondersteuning aan de directies bij de implementatie van het beleid.
- Marenland heeft de gesprekken cyclus ontwikkeld en deze wordt op elke school uitgevoerd. Door deze gesprekken zijn
er elke drie jaar vier vastgestelde, formele gesprekken. Verslagen worden verzameld in het bekwaamheidsdossier. In
Marenland weet elke medewerker hoe het functioneren is beoordeeld en waar ontwikkeling mogelijk is. De gesprekken
zijn erop gericht het beste uit mensen te halen.

Personeelsbeleid: onze uitgangspunten
6.PERSONEELSBELEID
Onze uitgangspunten op de Togtemaarschool
1. Het personeelsbeleid wordt uitgevoerd op basis van het Integraal Personeels Beleidsplan (IPB).
2. Van ieder personeelslid is er een bekwaamheidsdossier.
3. Van ieder personeelslid zijn de afspraken vastgelegd over inzet en taken (cao 2014).
4. Ieder personeelslid is verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling.
5. Individuele scholing en teamscholing dient zoveel mogelijk bij te dragen aan de onderwijsontwikkeling van onze school
en de deskundigheidsbevordering van de mensen die er werken.
6. Teamscholing is onontbeerlijk voor versterking van het professioneel handelen in school en de ontwikkeling van een
professionele en opbrengstgerichte cultuur.
7. Ieder personeelslid heeft onderwijstaken, onderwijs gerelateerde taken en algemene schooltaken conform het
afgesproken taakbeleid.
8. De gesprekscyclus (functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, ontwikkelgesprekken) is erop gericht het beste
uit mensen te halen.
9. Collegiale consultaties, intervisie, coaching, klassenbezoeken door directeur en IB’er zijn gericht op versterking van het
(didactisch) handelen in de klas en het optimaliseren van leerresultaten.
10. Versterking van de professionele cultuur.
Personeelsbeleid in Marenland.
Marenland voert een actief personeelsbeleid. Personele zorg en personele ontwikkeling is aan elkaar gekoppeld zodat
medewerkers zich blijvend professioneel kunnen ontwikkelen. Op het Onderwijsbureau Marenland worden de kaders
voorbereid en de gezamenlijke aanpak gerealiseerd. Op schoolniveau vindt de uitvoering in de dagelijkse praktijk plaats.
Het personeelsbeleid wordt voorbereid vanuit verschillende werkgroepen, met als voorbeeld de werkgroep personeelsbeleid,
de werkgroep verzuim en de werkgroep scholing.
Marenland heeft een personeelsadviseur die scholen ondersteunt in het uitzetten van goed personeelsbeleid in relatie tot het
formatiebeleid en de inzet van medewerkers in de scholen.

Voor de komende vier jaar staan in Marenland de volgende onderwerpen gepland.
- De uitvoering van de nieuwe cao. Door het uitvoering geven aan het nieuwe beleid wordt voor elke werknemer een
portfolio opgezet gericht op werkdruk verlaging, professionalisering en duurzame inzetbaarheid.
- Het onderwijzend personeel in Marenland is voortdurend in ontwikkeling gericht op het succes van de school.
- Voor elke medewerker in Marenland wordt duidelijk wat specifieke talenten zijn en hoe deze worden ingezet in de
organisatie met als prioriteit de groepstaak.
- Wederzijdse verwachtingen over inzet en kwaliteit worden regelmatig met elkaar gedeeld.
- Het schoolteam is de spil van de organisatie met een heldere verantwoordelijkheid en gericht op ontwikkeling en
verbeteren.
- Collegiale consultaties, intervisie, coaching, klassenbezoeken door directeur en IB-er zijn gericht op versterking van
het (didactisch) handelen in de klas en het optimaliseren van leerresultaten.
- Medewerkers kunnen een beroep doen op ondersteuning en begeleiding.
- De onderzoekende houding van leerkrachten wordt versterkt, hiermee worden leerlingen uitgedaagd om meer te weten
en te leren.
- De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het personeelsbeleid ligt bij de directie van de scholen. De algemene
directie biedt ondersteuning aan de directies bij de implementatie van het beleid.
- Marenland heeft de gesprekken cyclus ontwikkeld en deze wordt op elke school uitgevoerd. Door deze gesprekken zijn
er elke drie jaar vier vastgestelde, formele gesprekken. Verslagen worden verzameld in het bekwaamheidsdossier. In
Marenland weet elke medewerker hoe het functioneren is beoordeeld en waar ontwikkeling mogelijk is. De gesprekken
zijn erop gericht het beste uit mensen te halen.
Uitgangspunten voor het personeelsbeleid op de Togtemaarschool:
- Opbouw van het personeel.
- Prognose personeel in relatie tot leerlingenaantal.
- Andere functies in de school.
- Kwaliteit van het personeel, de POP, de leerkrachtvaardigheden, de professionele ruimte.
- talentontwikkeling van leerkrachten.
Verder verwijs ik naar het schooljaarplan en het schooljaarverslag.

De afgelopen vier jaar is er een goede doorstroming van personeel geweest wat de dynamiek in het onderwijs heeft
bevordert. De gemiddelde leeftijd is aardig omlaag gegaan en het eigentijds onderwijs (directe instructie model) is goed op
school geland. Dit blijft een aandachtspunt.
Het aantal leerlingen loopt de komende jaren terug, omdat er minder kinderen in Bedum zijn. Ons marktaandeel in Bedum is
daarentegen wel gegroeid. De naam ‘Togtemaar’ heeft een betere naam in Bedum gekregen.
Het verloop van de leerkrachten zal aardig overeen komen met het dalende aantal leerlingen op school.
De afgelopen drie jaar hebben we ook meer kwaliteit in school gekregen door het ontstaan van LB-functies. Leerkrachten
gingen zich HBO-plus verrijken/verdiepen waardoor ze een beter bezoldigde functie konden krijgen op school met meer
verantwoordelijkheid.
Deze functies zijn:
 ICT coördinator
 Taal coördinator
 Reken Coördinator
 Bouw coördinator (2x)
 Intern Begeleider (2x)
 Gedragscoördinator
De leerkrachtvaardigheden en de professionele ruimte zijn hierdoor flink gegroeid.
Met behulp van de gesprekscyclus en het up-to-date houden van je Persoonlijke OntwikkelingsPlan (POP) wordt het team
steeds sterker en vaardiger juist ook door uit te gaan van ieders talenten en deze zo goed mogelijk te gebruiken en aan te
moedigen in en voor je organisatie

7. ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN DE SCHOOL
1. SPECIFIEKE ANALYSE VAN DE SCHOOL
De school van nu en in 2019.
Het leerlingenaantal daalt en het aantal groepen ook. We gaan de eigen leerkrachten (her)verdelen over deze groepen om
continuïteit te waarborgen.
De tevredenheidsonderzoeken geven aan dat ouders, kinderen en personeel tevreden zijn over de gang van zaken op de
Togtemaarschool.
Er heerst een professionele cultuur
Wij gaan de komende jaren inzetten op de genoemde onderdelen zoals beschreven in Hoofdstuk 3, ons schoolconcept.
We geloven erin dat je pas tot leren komt in een veilige schoolomgeving.
-

-

Leerlingenaantal
2014

2015

2016

280

259

259

2017
253

2018
239

Saldo
41-

-14,64%

trendanalyse resultaten en opbrengsten (gebruik gegevens jaarverslag en beoordeel de laatste vier jaar)
leerkrachten en hun vaardigheden
de professionele cultuur
de vergaderingen en werkafspraken
leiderschapsstijl
tevredenheidsonderzoeken
de audit
schoolontwikkeling
ICT
leerstofaanbod
ouders en het partnerschap
externe contacten
samenwerking met anderen
schoolgebouw

Leiderschap en professionele cultuur: onze uitgangspunten
Binnen Marenland is de schooldirecteur integraal verantwoordelijk voor de school en de schoolontwikkeling.
De schooldirecteuren zijn onderwijskundig leiders en zij kennen de onderwijsgebieden die hiermee te maken
hebben en zij sturen hierop. Langzamerhand zijn de schooldirecteuren gericht op het opbrengstgericht
werken, resultaten doen er toe.
Het personeelsbeleid op elke school valt onder de verantwoordelijkheid van de schooldirecteur. De
schooldirecteur onderhoudt de contacten met de teamleden en voert met hen gesprekken, formeel en
informeel.
De kwaliteit van het onderwijs op de school is continu onder de aandacht van de schooldirecteur. Door
jaarlijks aspecten van het onderwijs onder de loep te nemen, vast te stellen en waar nodig verbeteringen in te
zetten is er een kwaliteitssysteem gebouwd waar de schooldirecteur een goed zicht op heeft.
Belangrijk voor de schoolontwikkeling is de insteek van de schooldirecteur, op onze school is het leidinggeven
effectief ingezet en dit is zichtbaar in de rol van de schooldirecteur:
- geeft structuur;
- zorgt voor focus (voortdurende gerichtheid en bewaking van afgesproken beleid);
- is optimistisch en overtuigend;
- ondersteunt en faciliteert;
- geeft zelfvertrouwen;
- maakt resultaten zichtbaar en geeft feedback;
- is betrokken en weet wat er speelt in de dagelijkse praktijk;
- heeft hoge verwachtingen;
- geeft zelf het goede voorbeeld;
- legt de focus op de kwaliteit van het onderwijs;
- houdt zich bezig met een opbrengstgerichte, professionele cultuur;
- is integraal eindverantwoordelijk voor het onderwijs, personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid op school;
- legt verantwoording af.

De schooldirecteur werkt aan een professionele cultuur:
- is duidelijk wat de organisatie wil bereiken;
- werken alle individuen in de organisatie optimaal samen aan het realiseren van de doelen van de
organisatie en het verbeteren van de kwaliteit;
- neemt ieder de verantwoordelijkheid voor zijn of haar functioneren, maar ook oor het functioneren van
de organisatie als geheel;
- is veel aandacht voor samenwerken en teamleren;
- is respect voor elkaar een leidend beginsel;
- is constructief en kritisch analyseren van praktijken en procedures vanzelfsprekend;
- mag je risico’s nemen, hoef je niet álles te weten en mag je leren van fouten;
- is ruimte voor feedback op zakelijke effectiviteit (resultaat) en sociale effectiviteit (collegialiteit);
- denkt men in kansen en mogelijkheden;
- ligt de nadruk op doén;
- nemen medewerkers verantwoordelijkheid voor hun eigen professionele ontwikkeling (eigenaarschap)
- laten medewerkers “persoonlijk leiderschap” zien.

Leiderschap en professionele cultuur: nadere uitwerking:
Voor de concrete uitwerking van bovenstaande uitgangspunten verwijzen wij naar de relevante
documenten/werkwijzen: o.a.: kwaliteitshandboek, schoolgids, personeelsgids, team- en bouwoverleg,
schoolregels, gesprekscyclus, klassenbezoek directie, collegiale consultatie en intervisie, teamscholing,
bestuursbeleidsplan, managementstatuut, managementrapportage, schooljaarplan, schooljaarverslag.
School specifieke zaken die zijn ingezet om de professionele cultuur te versterken:
Inzetten van een MT (management team)
Structureel overleg met de IB er
Zorg voor het personeel, ook de invallers
visie ontwikkeling

8. LANGETERMIJN ONTWIKKELINGEN

1
2
3
4
5

1
3
4
5
6
7

Beleidsvoornemens
Domein1: Kwaliteitsbeleid
Investeren in ict-hardware,
w.o. digibord
Ouderbetrokkenheid
Ondernemerschap
Hoog ambitieniveau
Kwintoo digitaal

Planning
15-16 16-17 17-18 18-19
x
x
x
x

x
x

x
x

15-16

Budget
16-17
17-18

18-19

x
x

x

Beleidsvoornemens
Planning
Domein 2: De inhoud van ons 15-16 16-17 17-18 18-19
onderwijs
Verschillen tussen leerlingen,
x
aanbod versterken
Talent van leerlingen
x
Toekomst van ons onderwijs
x
Vervanging methode
X
Geschiedenis
Vervanging methode Taal
x
Vervanging methode
x
aardrijkskunde

x
x

15-16

x

x
x

Budget
16-17
17-18

x
x
x
x
x
x

x

18-19

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

Beleidsvoornemens
Planning
Domein 3: Zorg & Begeleiding 15-16 16-17 17-18
Teamtraining (bijv. Rots en
x
water)
Verdieping Gedragsplan
x
Planmatige uitvoering van de
x
x
x
zorg
Evaluatie van de zorg
x
x
x
Analyseren leerling-resultaten
x
x
en groepsresultaten
Leerlingen met eigen leerlijn
x
x
Verdieping van een
x
zorgprofiel
Betrokkenheid ouders bij de
X
x
zorg

Beleidsvoornemens
Domein 4: Personeelsbeleid
Talenten van leerkrachten
Coachen door leerkrachten
Cursus Met sprongen vooruit!
Groepen 7 en 8 leerkracht
Inscholen Parnassys van de
leerkrachten en ouders

18-19

Planning
15-16 16-17 17-18 18-19
x
x
x
x
x

x

15-16

15-16

Budget
16-17
17-18
x

Budget
16-17
17-18
x
x

18-19

18-19

Gerelateerde documenten school: route medezeggenschap (MR)
- meerjarenplan, jaarplan
- jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijsleerproces e.d.)
- uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken
- beschrijving ouder- en leerlingenpopulatie
- kwaliteitszorg: kwaliteitskaarten (incl. nulmeting)
- RI&E / Arbomeester (inclusief ziekteverzuim)
- zorgplan, trendanalyses (leerlingenzorg)
- school ondersteuningsprofiel
- scholingsplan (schoolspecifiek)

Gerelateerde documenten bestuur: route medezeggenschap (GMR)
- strategisch beleidsplan (bestuur)
- competentiecyclus en kijkwijzer
- scholingsplan (bestuur)
- veiligheidsplan
- procedure schorsen en verwijderen (bestuur)

