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Inleiding 
 
 
Geachte lezer, 
 
In dit schoolplan beschrijven we hoe we onze school willen ontwikkelen in de periode 2020-2023. Op 
basis van onze eigen sterkte/zwakteanalyse (zelfevaluatie) hebben we specifieke doelen voor onze 
school bepaald. Verder hebben we de ontwikkelingen in de omgeving en de context van de school 
betrokken in de wensen voor nieuw beleid. Dat geldt zeker voor de beleidsvoornemens van ons 
schoolbestuur, Lauwers en Eems, in het Koersplan. 
 
Dit schoolplan geeft het team, bestuur en ouders duidelijkheid over wat we de komende periode willen 
bereiken met het onderwijs op onze school en hoe we hieraan vorm gaan geven. Met dit plan voldoen 
we aan de wettelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt.  
 
Het schoolplan is in het afgelopen schooljaar tot stand gekomen in samenwerking met het team en de 
medezeggenschapsraad. De werkingsduur van het oude schoolplan was, met instemming van de MR, 
een jaar verlengd in verband met het verbetertraject dat in 2019 is opgestart. Het voor u liggende 
schoolplan heeft daarom een werkingsduur van drie jaar.  
Op basis van data die de school ter beschikking heeft is een sterkte- zwakte analyse uitgevoerd 
(hoofdstuk 1). Die gaat in op de positie van de school in het dorp en de omgeving, op bestuurlijk 
niveau, de financiële positie en wordt ingezoomd op de populatie kinderen en ouders van de school. 
Er wordt beschreven wat dit betekent voor ons onderwijsaanbod gedurende de schoolplanperiode.  
In hoofdstuk 2 wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot een aantal wettelijk verplichte 
onderdelen. Na zorgvuldige afwegingen binnen de school zijn beleidsvoornemens opgesteld voor de 
komende periode (hoofdstuk 3), waarin wordt ingegaan op wat de school de komende drie jaar wil 
ontwikkelen.  
 
Het schoolplan vormt de grondslag voor de schooljaarplannen en schoolgidsen die in de komende vier 
jaar worden opgesteld. Het plan komt tegemoet aan de behoefte om continu de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. Een plan is een leidraad en houvast tijdens het proces van ontwikkelen. 
Daarom is het naast een leidraad ook een werkdocument waarin ruimte is voor aanpassingen door 
ervaringen in de praktijk. 
 
Anne Praktiek 
Directeur OBS Usquert (a.i.) 
Usquert 
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Hoofdstuk 1  
Positionering van onze school 
OBS Usquert is één van de scholen van schoolbestuur Lauwers en Eems. De school staat centraal in 
het dorp tussen het oudere dorpsdeel op de wierde en de nieuwere wijkjes op de klei. Vriendjes en 
vriendinnetjes wonen in de buurt en kinderen kunnen al jong zelfstandig naar school komen.   
Op obs Usquert is ieder kind welkom. Dit betekent dat onze leerlingenpopulatie heel divers is; zowel 
kinderen met een niet-godsdienstige achtergrond, als kinderen uit gelovige gezinnen weten de weg 
naar de school te vinden. Dit maakt obs Usquert tot een echte dorpsschool.  
Het huidige schoolgebouw zal, in het kader van de versterkingsoperatie in verband met de 
aardbevingsproblematiek, binnen deze schoolplanperiode worden afgebroken en op dezelfde locatie 
zal nieuwbouw plaatsvinden. De verwachting is dat het nieuwe schoolgebouw in augustus 2022 in 
gebruik kan worden genomen. 
De school deelt een (bij)gebouw met de peuterspeelzaal.    
  
1.1 Missie en visie van onze school 
Ruimte voor talent   
Op onze school is aandacht voor de totale ontwikkeling van de kinderen. Leren is voor ons meer dan 
het verzamelen van kennis en begrip. We willen ook ruimte bieden aan de unieke talenten van ieder 
kind. Wat de kinderen leren, moet waardevol en bruikbaar zijn in de wereld waarin zij leven. Vanuit de 
eigen, veilige omgeving leren we kinderen verder te kijken. Het totale kind, hoofd, hart en handen zijn 
belangrijk. De basisvakken (rekenen, taal, spelling en lezen) zijn essentieel, maar we 
willen daarnaast brede kennis aanbieden in gevarieerde projecten waarbij de eigen omgeving van het 
kind een grote inbreng heeft op het leerproces.     
   
School waar ieder kind welkom is   
Obs Usquert is een openbare school, die open staat voor alle kinderen zonder onderscheid te maken 
tussen ieders godsdienst of levensbeschouwing. Openbaar onderwijs vraagt van kinderen 
verdraagzaamheid en eerbied voor de mening van anderen en bereidt de kinderen voor op een open 
samenleving. Een goed schoolklimaat is een voorwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling van 
kinderen. Sociale, culturele, emotionele en creatieve vaardigheden zijn een belangrijk bestanddeel 
van ons onderwijs. Het zelfstandig werken, leren luisteren, opkomen voor je eigen mening en leren je 
gedachten goed onder woorden te brengen komen dagelijks aan de orde evenals de normen en 
waarden die onze samenleving vormen.       
   
Kleine groepen   
Op de OBS Usquert werken we in kleine combinatiegroepen. Hierdoor kunnen we veel persoonlijke 
aandacht aan onze leerlingen geven.  De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen vinden we 
heel belangrijk. Ieder schooljaar starten we met de Gouden Weken en gedurende het schooljaar 
werken we met de methode KWINK.  Wekelijks bieden we daaruit lessen aan waarin we op speelse 
wijze aandacht besteden aan sociaal emotionele vaardigheden.   
   
 Uitgangspunten op leerlingenniveau:   
Het doel van ons onderwijs is gebaseerd op drie gebieden:   
- Kwalificatie: kinderen maken zich kennis, vaardigheden en begrip eigen ter voorbereiding op 
een productieve bijdrage aan onze samenleving.   
- Socialisatie: kinderen leren zich op een sociale manier bewegen in een groep en leren deel uitmaken 
van een sociale, culturele en op termijn politieke orde.   
- Subjectwording: kinderen ontwikkelen hun eigen persoonlijkheid door autonoom en onafhankelijk 
van de grote orde te leren denken.   
  
Uitgangspunten op leerkrachtniveau:   
De leerkrachten zijn vakbekwaam en werken middels jaarlijkse scholingen aan hun vakmanschap. 
Ze   
- bieden een doorgaande lijn door aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling van leerlingen 
en door logisch opeenvolgende stappen aan te bieden.   
- bieden gevarieerde werkvormen aan.   
- werken met uitnodigende leermiddelen.   
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- bieden actueel en realistisch onderwijs aan.   
- wekken nieuwsgierigheid.   
- hebben aandacht voor het pedagogisch klimaat en maken de dagelijkse gang van zaken voor 
kinderen ten aanzien van de schoolafspraken inzichtelijk.   
  
Uitgangspunten op niveau van de leeromgeving:   
- vakbekwame leerkrachten en een doorgaande lijn in de leeromgeving (schoolafspraken) 
- Uitdagende leermaterialen.   
- Voldoende verwerkingsmogelijkheden.   
- Uitdagende leeromgeving in lokaal en ‘leerplein’.  
  
Vakmanschap van het team  
Voor de invulling van het vakmanschap van de leerkracht gebruiken wij het observatie instrument van 
‘Goed Onderwijs’ met negen indicatoren, zoals deze binnen ons schoolbestuur wordt gehanteerd 
(bijlage 4.4). Dit observatie instrument is leidend voor de invulling van de rol van de leerkracht en als 
er zaken zijn, waar in de klas tegenaan gelopen wordt, dient het als naslagwerk om te kijken welke 
oplossingen er zijn. De negen indicatoren worden uitgewerkt in operationeel leerkrachtgedrag en 
zijn:   
1: pedagogisch handelen: ondersteuning, veiligheid, uitdaging.   
2: effectief benutten van onderwijstijd (time on task).  
3: taakgerichte werksfeer.  
4: activerende directe instructie (scaffolding / zone van de naaste ontwikkeling, inhoudelijke helderheid 
en structuur, feedback en activering).   
5: strategieën voor denken en leren.  
6: systematisch volgen van vorderingen.   
7: afstemming instructie en verwerking.   
8: de kinderen zijn actief betrokken.  
9: verantwoordelijkheid kinderen organisatie en proces.   
  
Binnen deze indicatoren kunnen leerkrachten zich ontwikkelen en kunnen 4 didactische 
complexiteiten worden onderscheiden.  
1: voorwaarden voor een goede les worden beheerst.    
2: de leerkracht die de vorm goed beheerst, maar dit nog niet verbindt aan de inhoud van de les.   
3: de vorm van lesgeven is verbonden aan de inhoud van de vakdidactiek / aanbod / differentiatie.   
4: de leerkracht weet wat dit specifieke kind nodig heeft om de taak te doen. Waarom valt dit kind uit 
(taak-werkhouding, verkeerde strategie)? De leerkracht kent alle leerlijnen en weet welk kind wat 
nodig heeft om de volgende stap te maken. Het kind krijgt hierbij meer ruimte.  
Ons streefdoel voor deze schoolplanperiode is om met het hele team te werken (toe te werken naar) 
in didactische complexiteit 3. Deze wordt uitgebreider beschreven onder het kopje ‘Gegevens 
onderzoek verandercapaciteit van de school’, blz.14.   
  
Hoe geven we onze visie vorm in het onderwijs?  
Om kinderen een zo stevig mogelijk basis te geven, wordt gekeken naar zaken die bekend zijn vanuit 
de opgebouwde kennis, maar ook verwachtingen van wat kinderen nodig zullen hebben voor hun 
leven in de 21e eeuw. Hiervoor gebruiken we de cirkel voor ‘het onderwijs in de 21e eeuw’ ontwikkeld 
door Kennisnet.   
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Creativiteit: bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren.   
Kritische denken: kunnen formuleren van een eigen onderbouwde visie of mening.   
Probleemoplossend vermogen: (h)erkennen van een probleem en tot een plan kunnen komen om dit 
probleem op te lossen.  
Communiceren: effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.   
Samenwerken: gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en 
ondersteunen.   
Digitale geletterdheid: effectief, efficiënt en verantwoord gebruik van (informatie) technologie. Hierbij 
gaat het om ICT (basis)vaardigheden, waaronder computational thinking, mediawijsheid en 
informatievaardigheden.  
Sociale en culturele vaardigheden: effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met 
verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.   
Zelfregulering: het realiseren van doelgericht en passend gedrag.     
  
Verbetertraject 
In april 2018 en vervolgens in mei 2019 heeft de Inspectie van het basisonderwijs de school bezocht. 
De inspectie heeft bij haar bezoek in 2019 de volgende tekortkomingen geconstateerd:  
  

1. Zicht op ontwikkeling (OP2) is onvoldoende. De leraren onderzoeken niet diepgaand genoeg 
wat de oorzaak is van een stagnatie in de ontwikkeling van leerlingen.  
2. Didactisch handelen (OP3) is voldoende maar in een enkele klas ontbreekt de taakgerichte 
werksfeer en is er teveel onrust, waardoor de leerlingen niet optimaal tot leren komen. Ook de 
uitleg kan hier versterkt worden. Dit betekent dat de ononderbroken ontwikkeling hier in gevaar 
komt.  
3. De kwaliteitszorg (KA1) is onvoldoende. De school beschikt over elementen van een stelsel 
voor kwaliteitszorg maar deze losse elementen vormen nog geen cyclisch geheel op basis 
waarvan systematisch en planmatig gewerkt wordt aan de verbetering van het onderwijs.  

  
Naar aanleiding van genoemde tekortkomingen heeft de school een plan van aanpak opgesteld met 
daarin opgenomen diverse doelstellingen om de kwaliteit van het onderwijs, en met name het 
didactisch handelen en de kwaliteitszorg, te verbeteren. Voor de groepen 1,2 en 3,4 is het werken met 
leerlijnen (naast de methode) geïntroduceerd, waardoor de leerkrachten beter zicht krijgen op de 
ontwikkelings-, en leerlijnen van hun leerlingen. Wekelijkse klassenbezoeken om de didactische- en 
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pedagogische vaardigheden van de leerkrachten te monitoren, hebben ertoe geleid dat de 
leerkrachten zich veel bewuster zijn geworden van (het waarom van) hun handelen in de klas. Ook 
observaties en coaching door een begeleider vanuit de PO-raad heeft hier zeker aan  bijgedragen.  
De analyses van het dagelijks werk van de leerlingen, methodetoetsen en CITO-toetsen is 
gezamenlijk opgepakt in het team (o.a. door een cursusdag Analyseren). 
Gedurende schooljaar 2019-2020 is het team dus voortvarend aan de slag gegaan in de hoop en de 
verwachting dat bij het herstelbezoek van de inspectie in mei 2020 de school weer voldoende zou 
worden bevonden. De corona-crisis gooide wat dat betreft roet in het eten, zodat bij het schrijven van 
dit schoolplan de school het basisarrangement nog niet heeft terug verworven.  
  
1.2 Leerlingenpopulatie 
Om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van kinderen is goede kennis 
van de populatie die de school bezoekt nodig. Uit literatuur blijken de volgende aspecten van grote 
invloed op de populatie: opleidingsniveau van ouders, maatschappelijke positie, 
onderwijsondersteunend klimaat en culturele participatie. Onze populatie is in kaart gebracht 
door te kijken naar de rapportage van het nationaal cohortenonderzoek onderwijs uitgevoerd door het 
Nationaal Regio orgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Daarnaast is er een analyse van de 
leerlingenadministratie uitgevoerd, een analyse van de resultaten en analyse van kennis die bij het 
personeel aanwezig is. Gezamenlijk heeft dit geleid tot het beeld, dat we nodig hebben om ons 
onderwijs zo goed mogelijk passend te maken voor onze populatie.  
 
Opleidingsniveau en maatschappelijke positie ouders 
De ouders van obs Usquert hebben voor het grootste gedeelte een MBO-opleiding gevolgd (44%) of 
een diploma behaald in het voortgezet onderwijs (25%). Een klein percentage ouders (4 %) heeft een 
opleiding op universitair-niveau en 15% een opleiding op HBO-niveau afgerond.  
 
Tot schooljaar 2019-2020 was het opleidingsniveau van ouders bepalend voor de weging van de 
school. De schoolweging is belangrijk i.v.m. toekennen van gelden uit het onderwijsachterstanden-
beleid en het beoordelen van de eindresultaten van de leerlingen bij het verlaten van de basisschool. 
Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de inspectie de leerresultaten aan het einde van 
de basisschool aan de hand van een nieuw onderwijsresultatenmodel. Een belangrijke wijziging 
betreft de manier waarop er rekening gehouden wordt met de leerlingenpopulatie (de schoolweging).  
 
Wat is de schoolweging van OBS Usquert?  
In het nieuwe onderwijsresultatenmodel wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde schoolweging van 
3 schooljaren als maat voor de leerlingenpopulatie.   
 
Weging OBS Usquert 
  

  2019  2018  2017  GM  
Usquert  03EI  29,7  30,5  29,5  29,9  

Tabel 1.1 
 
Uit:  https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/12/schoolweging-2016-2018  
  
Hoe berekent het CBS de schoolweging?  
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van 
de volgende kenmerken:   

- het opleidingsniveau van de ouders  
- het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school  
- het land van herkomst van de ouders  
- de verblijfsduur van de moeder in Nederland  
- zitten ouders in de schuldsanering.  

 
Uit het cohortenonderzoek: migratieachtergrond, inkomen en eenoudergezinnen  
Hoewel het landelijk percentage leerlingen met een migratieachtergrond schommelt rond de 16% 
(gemeten over de jaren 2010-2017), komt deze categorie leerlingen op obs Usquert nauwelijks voor. 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/12/schoolweging-2016-2018
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Pas recent, in schooljaar 2019-2020, volgen enkele leerlingen met een migratieachtergrond onderwijs 
op onze school. Het gaat om 3 kinderen (5% van onze leerlingenpopulatie) die alle drie gebruik maken 
van de taalklas in Winsum. Dit betekent dat ze drie dagen per week in Winsum naar school gaan. 
Voor de dagen dat de kinderen onderwijs volgen op obs Usquert (donderdag en vrijdag) krijgen ze 
lesmateriaal mee van de taalklas. Ze krijgen extra ondersteuning door de leerkracht in de groep en 
door een onderwijsassistent buiten de groep, met name om de actieve taalontwikkeling te versnellen 
en hen te ondersteunen met hun werk voor de taalklas. Nu het hier slechts om een gering percentage 
van onze leerlingen gaat, wordt ons onderwijsaanbod niet specifiek aangepast op deze categorie 
leerlingen; zij krijgen, zo lang als nodig, extra ondersteuning buiten of binnen de groep en een 
passend aanbod. 
Vijfennegentig procent van onze leerlingen beheerst het Nederlands als moedertaal. Het Gronings 
dialect wordt nog door enkele kinderen thuis gesproken.  
 
Wat betreft leerlingen met ouders met een relatief laag inkomen, zien we het volgende beeld: De 
ouders van onze huidige schoolpopulatie zijn middelbaar tot lager opgeleid. Het aantal kinderen dat uit 
een gezin komt met een relatief laag inkomen is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. 
Onder gezinnen met relatief lage inkomens wordt de laagste 40% van de huishoudinkomens verstaan. 
(Tussen 2010/2011 en 2016/2017 is het landelijk percentage leerlingen uit gezinnen met een relatief 
laag inkomen op basisscholen ongeveer 50%). Op OBS Usquert komt in het schooljaar 2016/2017 
48% van uw leerlingen uit een gezin met een relatief laag inkomen. Dit betekent dat we als school 
alert moeten zijn op de voortgang van de ontwikkeling van onze leerlingen en dat we ouders zoveel 
mogelijk moeten proberen te betrekken bij dit leerproces. Het inkomen van ouders blijkt zeer bepalend 
voor het schoolsucces van de kinderen, ook voor het vervolgsucces in het voortgezet onderwijs.  
Om te onderzoeken hoe we de betrokkenheid van ouders kunnen verbeteren, start de school in 
september 2020 de dialoog met een groepje “meedenkouders”. Zij hebben zich, na een oproep van 
school, aangemeld om (om mee te beginnen) mee te denken over het verbeteren van de 
communicatie tussen school en ouders. 
 
Het percentage kinderen uit eenoudergezinnen op obs Usquert is ongeveer gelijk aan het landelijk 
gemiddelde, namelijk 13 %. De relatie tussen het schoolsucces en het opgroeien in een 
eenoudergezin, is voornamelijk te vinden in de slechtere financiële omstandigheden waarin veel 
eenoudergezinnen terechtkomen. Hiervoor geldt dus hetzelfde als voor de kinderen en ouders in de 
bovenstaande alinea. 
Bij het berekenen van de percentages is uitgegaan van de leerlingen die in een bepaald leerjaar in 
groep 3 of hoger zaten. 
 
Ondersteunend klimaat, educatieve thuisomgeving en (culturele) participatie 
Het opleidingsniveau en de inkomenspositie van de ouders zien we terug in de educatieve 
thuisomgeving van de kinderen (uit een korte vragenlijst, ingevuld door de leerlingen van groep 5 t/m 
8 in juni 2020); er wordt thuis nauwelijks voorgelezen, er zijn maar weinig kinderen die een 
abonnement hebben op een tijdschrift, bibliotheekbezoek en zelf lezen thuis is erg wisselend, er 
vinden nauwelijks uitjes plaats naar musea of concerten. Bovenstaande laat zien dat onze leerlingen 
in het algemeen een weinig educatieve thuissituatie hebben. Dit betekent dat we hen op school op het 
gebied van lezen, cultuur en kennis van de wereld extra tijd moeten bieden. Bovendien zullen we hier 
met de inhoud van ons aanbod rekening mee moeten houden (de wereld in school halen). Om dit 
laatste gestructureerd vorm te geven zijn we in schooljaar 2019-2020 gestart met het geïntegreerd 
aanbieden van de zaakvakken met de methode Blink. Daarnaast maken we gebruik van de 
Bibliotheek op school, waarbij we onze leerlingen wekelijks de mogelijkheid bieden om boeken te 
lenen voor thuis en in de klas. Ook maken we gebruik van het theateraanbod via Theatertaart (alle 
leerlingen bezoeken in ieder geval 1 keer per schooljaar een theatervoorstelling) en gaat iedere groep 
jaarlijks met de Erfgoedbus op excursie naar een markante erfgoedlocatie in de provincie Groningen. 
Daarnaast participeren we iedere twee jaar in het evenement Cultureel Usquert, waarbij kunstenaars 
binnen een bepaald thema werken met onze leerlingen en waarbij dat werk in het dorp wordt 
geëxposeerd. 
 
Veel kinderen zijn wel lid van een sportvereniging (overwegend de voetbalclub in het eigen dorp of 
naburige dorp). Ouders zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen, maar veelal niet in 
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staat om hun kinderen thuis te begeleiden bij schoolse taken of extra met hen te oefenen. Dit is 
duidelijk naar voren gekomen tijdens de corona-crisis. Een behoorlijk aantal leerlingen, met name in 
de onder- en middenbouw groepen, heeft in de thuiswerkperiode achterstanden opgelopen. We 
hebben de achterstanden in beeld gebracht en zullen er in schooljaar 2020-2021 hard aan werken om 
deze weer in te lopen. 
 
De thuissituatie van onze leerlingen is wisselend; er is een groot aantal kinderen dat opgroeit in een 
gezin waar opvoedings- of andersoortige problemen spelen. In het tabelletje hieronder wordt dat 
zichtbaar. Zorg kan variëren van begeleiding thuis door een instantie als MEE, Mensenwerk of de 
praktijkondersteuner van de huisarts. Maar kan ook bestaan in externe begeleiding van het kind door 
Accare, Lentis of Interpsy. 
 
 

 Compleet 
gezin zonder 
zorg 

Compleet 
gezin met 
zorg 

Gescheiden 
ouders 
Zonder zorg 

Gescheiden 
ouders met zorg 

Totaal aantal 
leerlingen 

Aantal leerlingen 35 17 3 13 68 
Tabel 1.2 
 
Dit betekent voor de school een flinke zorgzwaarte; een behoorlijk deel van onze leerlingen heeft door 
handelingsverlegenheid van ouders thuis, extra begeleiding nodig op school om betrokken te zijn bij 
de les en zich te kunnen focussen op het schoolwerk. We werken daarom door de hele school met de 
methode Meneertje Stippe Stappen, die de leerlingen handvatten geeft om een goede taak-
werkhouding aan te leren. 
 
Tevredenheidsonderzoek november 2018 
De schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 kenmerkten zich door onrust. Het vertrek van een groot deel 
van de vaste leerkrachten en vervolgens twee directeuren en een interim-directeur hebben geleid tot 
onzekerheid onder de zittende leerkrachten, onduidelijkheid over de pedagogische en didactische lijn 
binnen de school en onrust en twijfel onder leerlingen en ouders. 
Deze onrust en ontevredenheid is terug te vinden in de resultaten van het tevredenheidsonderzoek. 
Vooral de leerkrachten waren niet tevreden met de gang van zaken op school. Zo waardeerden zij de 
school over de hele linie lager dan bij het voorgaande tevredenheidsonderzoek. Daarbij vallen de 
communicatie binnen de school, de schoolcultuur en de aansturing door de leidinggevende extra op. 
Ook ouders en leerlingen waren over de hele linie iets minder tevreden, maar daar zaten nauwelijks 
significante afwijkingen bij ten opzichte van het voorgaande tevredenheidsonderzoek (november 
2016), behalve wat betreft de inzet van ict voor differentiatie van de lessen (door leerlingen laag 
beoordeeld) en volgens ouders zijn de leerlingen minder tevreden over de omgang met elkaar. 
De resultaten van het onderzoek zijn mede uitgangspunt geweest voor een eerste plan van aanpak 
voor verbetering vanaf februari 2019.  
 
1.3 Omgevingsanalyse; wat komt er op ons af? 
 
De (educatieve) omgeving om ons heen is sterk in ontwikkeling. Ontwikkelingen op het gebied van 
techniek, de arbeidsmarkt en in het sociale domein gaan in een rap tempo. De huidige trends zullen 
leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij waar we de jeugd op moeten voorbereiden. Van het 
onderwijs vraagt dit tijdig en adequaat inspelen op deze ontwikkelingen. Dit vraagt een grote mate van 
professionaliteit en flexibiliteit van het onderwijs en de mensen die hier werken. 
Door de politiek wordt er vanuit diverse terreinen hoopvol naar het onderwijs gekeken om een 
maatschappelijke bijdrage te leveren. Het is aan de school om hier juist op in te spelen. Daarnaast 
zien we ook meer onderwijs-eigen ontwikkelingen op ons afkomen zoals onderwijs vanaf drie jaar, 
aanscherpen van de veiligheid van leerlingen (pestprotocol en meldcode), bewegingsonderwijs 
(vakleraren), gezondheid (gewicht) en cultuuronderwijs. Dit alles is nog niet uitgewerkt maar het geeft 
wel aan dat er diverse ontwikkeling aan gaan komen in de komende periode. 
In de Strategische Agenda 2018-2021 van de PO-Raad (https://vimeo.com/256645221) beschrijft de 
sector vijf ambities die een rol spelen in de verdere ontwikkeling van die sector: onderwijs is samen 

https://vimeo.com/256645221
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opgroeien, onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen, innoveren is samen leren, leraar is een 
waardevol beroep en besturen is een vak.  
De laatste jaren hebben we te maken gekregen met de concretisering van een aantal grotere 
onderwijskundige ontwikkelingen zoals Passend Onderwijs en Opbrengstgericht werken. Op het 
gebied van de zorgplicht en de positie van de ouders zijn de inmiddels ervaringen opgedaan. Passend 
onderwijs vraagt een nog betere afstemming tussen alle partijen in onderwijs en zorg. Dit zal de 
komende periode zeker nog meer aandacht vragen om de uitgangspunten van passend onderwijs 
echt tot hun recht te laten komen. 
De inspectie heeft haar wijze van toezicht houden gewijzigd. In het nieuwe kader wordt niet alleen 
gekeken naar scholen onder het basisniveau, maar het is aangevuld met stimulerend toezicht voor 
scholen die daarboven presteren en zij beoordelen de kwaliteit van het bestuur. De periodieke 
risicoanalyse van alle scholen wordt aangevuld met bredere en ook meer vooruitkijkende indicaties 
voor de kwaliteit en de financiën met informatie van de scholen en de besturen zelf. Het toezicht wordt 
geordend op bestuursniveau met oog voor de samenhang tussen kwaliteit en financiën. Het toezicht 
wordt gedifferentieerd: scholen die risico's vertonen en niet aan de basiseisen voldoen, scholen die 
dat wel doen maar beter kunnen en scholen die al ruimschoots aan de eisen voldoen en zich 
voortdurend verbeteren. In de nabije toekomst zal de waardering van de opbrengsten van het 
onderwijs plaatsvinden aan de hand van referentieniveaus. Daarop zullen we anticiperen.  
De gemeente Hogeland zal de komende jaren haar ambities duidelijk maken.  Dat het daarbij zal gaan 
over de samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg, is redelijkerwijs aan te nemen. Tot slot 
zullen landelijke ontwikkelingen op het gebied van integrale kindcentra en onderwijs worden vertaald 
naar de Groningse situatie. 
L&E heeft recentelijk de kernwaarden herbevestigd voor de komende jaren in het Koersplan. Het gaat 
om de volgende uitgangspunten: 
 
Veilige en stabiele omgeving 
Iedereen heeft een stabiele en veilige basis nodig om te kunnen groeien. Een omgeving die hen opvangt 
als het tegenzit, die hen overeind helpt en die richting geeft. 
 
Ruimte voor ieder individu 
Hoe mensen zich ontwikkelen is per persoon verschillend. Ieder mens is uniek. Dat moeten we 
erkennen, respecteren en stimuleren. 
 
Aandacht voor elkaar/verbondenheid met elkaar en omgeving 
Alleen in een omgeving waar aandacht is voor elkaar kunnen mensen tot bloei komen. Daarom 
werken we aan goede onderlinge relaties. Tezamen vormen wij effectieve leer- en 
leefgemeenschappen. 
 
Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in een aantal doelstellingen1, die belangrijke input vormen voor 
de afzonderlijke schoolplannen.  
 
Bovendien heeft de sector PO een aantal prioriteiten vastgesteld waarlangs de beleidsontwikkeling 
van de scholen de komende periode zal lopen. Die prioriteiten komen voort uit een aantal nu-
metingen: het kwaliteitsbeeld2 (actuele kwaliteit van het basisonderwijs L&E), volgens de visie van 
L&E PO op kwaliteitszorg3, een onderzoek naar de professionele cultuur4, een onderzoek naar de 
leerresultaten5, de bestuursrapportage tevredenheidspeilingen (2016 en 2019)6, de evaluaties van de 
(school)jaarplannen en de uitkomsten van diverse overleggen met betrokken (algemeen bestuur, 
gemeenten, GMR, directieoverleg en inspectie).  
In grote lijnen ontwikkelt L&E PO zich op de onderstaande onderwerpen: 

• Het vergroten van het beleidsvoerend vermogen van scholen; 

                                                      
 
1 Zie bijlage 2 
2 Kwaliteitsbeeld basisscholen L&E; juni 2017 
3 Zelfevaluatie, vliegwiel voor schoolontwikkeling en motor voor kwaliteitsbestendiging (september 2016) 
4 Samen naar beter –zicht op de veranderingscapaciteit (oktober 2018) 
5 Leerwinst (november 2018) 
6 Tevredenheidsonderzoek 2016 en 2018 
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• Het ontwikkelen van de onderzoekende houding van scholen en bestuur; 
• Het verdiepen van de didactiek; 
• Versterken van beheer en organisatie; 
• Intensiveren van samenwerken (met ouders, voorschools, tussen scholen onderling, het 

voortgezet onderwijs en met andere besturen). 
 
OBS Usquert 
Hoe ziet de ontwikkeling van OBS Usquert er de komende jaren uit? Allereerst de leerlingenaantallen: 
Het leerlingenaantal van de school daalt al jaren gestaag; debet hieraan is de ligging van de school in 
een krimpgebied. Concreet betekent dit voor deze schoolplanperiode dat we onderwijs bieden aan 
rond de 60 leerlingen. Dit betekent dat we in de nabije toekomst van een school met 4 
combinatiegroepen, mogelijk krimpen naar een school met drie trio-combinatie groepen. Dit zal met 
name voor de leerkrachten een grote omschakeling zijn. Werken in een trio-combi is een zware 
belasting.  
Daarnaast hebben we een stevige opgave aan ons verbetertraject. Op een aantal punten (zie 
hieronder bij kwaliteitsbeeld) is de school in schooljaar 2018-2019 beoordeeld als onvoldoende. De 
school heeft in schooljaar 2019-2020 al flinke stappen gezet om de geconstateerde tekortkomingen op 
te heffen (zie hiervoor blz 6, Verbetertraject) 
 
Kwaliteitsbeeld 
OBS Usquert heeft een onrustige periode achter zich; binnen het tijdsbestek van 2 schooljaren is een 
groot deel van het oude team verdwenen en zijn 4 directeuren op de school werkzaam geweest. De 
resultaten van de school zijn al jaren kwetsbaar en de onrust heeft niet bijgedragen aan tijdig herstel 
van resultaten. Uiteindelijk heeft de Inspectie van het onderwijs de school met een onvoldoende 
beoordeeld. Met name het zicht op ontwikkeling van de leerlingen en de kwaliteitszorg werden door de 
inspectie als onvoldoende beoordeeld. 
In schooljaar 2019-2020 is aan de hand van een verbeterplan gewerkt aan het verbeteren van de 
geconstateerde tekortkomingen. Hierbij is de school ondersteund door een adviseur van de PO-raad. 
Ook is een aantal vaste nieuwe leerkrachten aan de school verbonden, waardoor er weer rust en 
continuïteit in het team is ontstaan. 
In onderstaande tabel zijn de cito-scores van voorgaande jaren weergegeven. Het afgelopen jaar 
ontbreekt omdat er in april 2020 vanwege de corona-pandemie geen eindtoetsen zijn afgenomen.  
 

 2017 2018 2019 
score 529,4 532,6 534,1 
 15 leerlingen 5 leerlingen 11 leerlingen 
Lezen 1F 15  (100%) 5  (100%) 11 (100%) 
Lezen 2F 9  (56%) 2  (40%) 10 (91%) 
Taal 1F 13  (82%) 3  (60%) 11  (100%) 
Taal 2F 6  (38%) 2  (40%) 5   (45%) 
Rekenen 1F 13  (81%) 4  (80%) 10  (91%) 
Rekenen1S 5  (31%) 1  (20%) 4   (36%) 

Tabel  1.3 
 
Op basis van de schoolweging zoals die door het CBS is berekend (zie hiervoor op bla. 7), wordt 
bekeken welk percentage leerlingen de 1F en 1S/2F waarden zou moeten behalen. 
 
De signaleringswaarden   
De signaleringswaarde voor 1F is gelijk voor alle scholen. Er is hierbij gekozen voor het ambitieniveau 
van 85% dat de commissie Meijerink bij de introductie van de referentieniveaus heeft gesteld. De 
signaleringswaarden voor 1S/2F zijn afhankelijk van de schoolweging. Deze zijn zo gekozen dat 
ongeveer 90% van de scholen per schoolwegingscategorie resultaten behaalt die boven de 
signaleringswaarden liggen. Bij de introductie van de referentieniveaus stelde de commissie Meijerink 
de ambitie dat 65% van de leerlingen 1S/2F zou moeten kunnen halen.   
  
Voor OBS Usquert gelden de volgende waarden:  
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Signaleringswaarden   
Schoolweging   Signaleringswaarde 

% hoger dan of gelijk 
aan 1F   

Signaleringswaarde 
% hoger dan of gelijk 
aan 1S of 2F   

Landelijk 
gemiddelde 
% hoger dan 
of gelijk aan 
1S of 2F   

29-30   85   49   60,3   
  
Als de resultaten onder de signaleringswaarden liggen, voert de inspectie niet standaard een 
onderzoek op de school uit. Het besluit om een onderzoek op een school uit te voeren, bepalen ze 
aan de hand van een risico-inschatting die blijkt uit hun jaarlijkse prestatieanalyse   
 
Tussentijdse leerresultaten: 
Twee keer per jaar, na de Cito M en Cito E-toetsen, evalueert het team de tussentijdse opbrengsten. 
De zorgcoördinator maakt de datamuur op basis van de vaardigheidsgroei op groepsniveau. De 
bevindingen van het team worden meegenomen in de vervolgplanning van de school. Met de 
leerkrachten worden de resultaten op leerlingenniveau besproken. Bij het schrijven van dit schoolplan 
hebben we te maken met de gevolgen van drie maanden thuisonderwijs vanwege de corona-
pandemie. We zien met name bij rekenen&wiskunde en bij spelling dat de lesstof onvoldoende is 
geautomatiseerd. Hier zal in scholjaar 2020-2021 veel aandacht aan worden besteed d.m.v. gerichte 
oefenstof. 
Verder geldt als voorbehoud dat we met kleine groepen werken (soms maar 4 leerlingen) en dat één 
leerlingen dus een enorme impact kan hebben, zowel positief als negatief, op het groepsgemiddelde.  
 
Rekenen: De resultaten zijn wisselend, maar zoals hierboven te zien is in tabel 1.3 niet op voldoende 
niveau.   
De resultaten voor begrijpend lezen vallen op. Hier speelt de achtergrond van onze leerlingen een rol, 
maar ook de didactiek. In deze schoolplanperiode gaan we ons aanbod tegen het licht houden en 
onderzoeken of een andere manier van omgaan met teksten (bv close reading i.p.v. het werken met 
strategieën) beter aansluit bij onze leerlingen. Bovendien willen we groepsdoorbrekend gaan werken 
voor dit vak zodat de leerlingen teksten krijgen aangeboden die meer aansluiten bij hun niveau.. 
Technisch lezen:   
Spelling: De resultaten voor spelling zijn wisselend, maar over de hele linie (te) laag.  
De resultaten voor de kernvakken rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen zijn 
wisselend. Er zijn verschillen per groep (wat kan worden verklaard uit de kleine groepen) maar over 
het geheel genomen zijn de resultaten net niet voldoende. De thuiswerkperiode in verband met de 
Corona-pandemie heeft de opbrengsten nog verder onder druk gezet. De school heeft daarom een 
onderwijsplan opgesteld waarin de leerlingenpopulatie heel nauwkeurig in beeld is gebracht en waarin 
het aanbod beredeneerd vanuit de leerlijnen wordt vastgesteld. Dit onderwijsplan wordt jaarlijks 
geëvalueerd en opnieuw, aangepast indien nodig, vastgesteld 
 
1.4 Interne sterkte en zwakte analyse 
 
We proberen als school voortdurend om ons handelen tegen het licht te houden; doen we de goede 
dingen en doen we de dingen goed?  
We hebben de afgelopen jaren enige ervaring opgedaan met het middel van de zelfevaluatie. 
Zelfevaluatie is een manier om door systematisch informatie te verzamelen het eigen functioneren te 
beschrijven en te beoordelen. Vervolgens worden op basis van de beoordeling acties ondernomen die 
daarna weer geëvalueerd worden en zo verder. Zelfevaluatie is daarmee een cyclisch proces.   
Gezien het feit dat Usquert nog niet het basisniveau heeft, zijn we nog niet zover. We verzamelen wel 
informatie en evalueren dit ook. Op het gebied van analyse van gegevens is nog groei mogelijk Met 
die kanttekening moeten de onderstaande gegevens gelezen worden.  
 
Volgens de vijf stappen: 
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Stap 1: Vastleggen van doelen en standaarden 
In deze stap onderzoekt de school of zij de gestelde doelen en standaarden in de zelfevaluatie 
centraal heeft staan en of zij precies definieert wat zij wil onderzoeken.  

 
Op obs Usquert is, zoals hierboven al vermeld, nog niet sprake van een cyclisch proces van 
zelfevaluatie. 
De komende periode zal de school starten haar probleemstelling of onderzoeksvraag concreter te 
formuleren en uit te werken aan de hand van enkele relevante deelvragen. In ieder geval zullen we 
ons rekenonderwijs nader onder de loep nemen en begrijpend lezen. In paragraaf 3.1 (opbrengsten 
en schoolklimaat/condities) geven we de ambities weer voor de komende schoolplan periode. 
 
Stap 2: Verzamelen van informatie 
In deze fase verzamelt de school informatie om inzicht te krijgen in de sterktes en zwaktes binnen en 
buiten de school. Hiervoor zijn toetsen gebruikt om de vaardigheden van de leerlingen te meten 
(leerresultaten en sociaal-emotionele ontwikkeling), een kijkwijzer om de vaardigheden van de 
leerkrachten te meten, vragenlijsten voor medewerkers, leerlingen, ouders (tevredenheidsonderzoek), 
NCO-rapport (nationaal cohortonderzoek onderwijs), rapport Verandercapaciteit obs Usquert, het 
rapport van de Inspectie van het Onderwijs en een Auditrapport. 
 
Stap 3: Registreren 
In de volgende stap presenteert de school de uitkomsten van de verschillende evaluaties.  De 
uitkomsten zijn chronologisch gerangschikt. 

 
- Auditrapport; bevindingen en conclusie:  

In maart 2016 is door de provinciale auditcommissie een onderzoek gedaan op OBS Usquert. Daar 
kwamen de volgende aanbevelingen uit naar voren. 
 Resultaten 

• Portfolioactiviteiten uitbreiden naar andere groepen  
• Formuleer op basis van de kenmerken van de leerling populatie ambitieuze, maar realistische 
streefscores voor eind- en tussenopbrengsten. (Ga daarbij uit van het te behalen leerrendement 
van de I t/m V leerlingen.)  

  Schoolklimaat   
• Ga met elkaar in gesprek om de leeromgeving in de lokalen betekenisvoller in te richten.  
• Maak een start met een professionele gesprekkencyclus inclusief klassenbezoeken en POP 
gesprekken. Maak de gewenste schoolcultuur met elkaar helder.   

 Onderwijsleerproces (aanbod en tijd en vaardigheden leraren)  
• Bezoek regelmatig de groepen om zodoende zicht te krijgen op de vaardigheden van de 
leerkrachten met betrekking tot het DIM (directe instructiemodel). De commissie ziet dat op 
onderdelen van het DIM nog winst te behalen is.  

  Leerlingenzorg  
• Bekijk als team gezamenlijk het didactisch groepsoverzicht. Hierbij de nadruk op analyse en 
onderwijsbehoeften van zorgleerlingen. Maak hierin een doorgaande lijn en maak een transfer naar 
het aanbod/doelen.   
• Stel voor elke groep realistische groepsdoelen  
• Beschrijf in de weekplanning duidelijk welke interventies er zijn voor zorgleerlingen en wat 
hiervan het resultaat is.   
• Houdt als stichting rekening met bekostiging van arrangementen passend onderwijs. Reserveer 
geld om leerlingen te kunnen ondersteunen.    

 Kwaliteitszorg  
• Probeer korte gerichte groepsbezoeken en observaties een onderdeel te laten worden van het 
systeem.  
• Geef positieve reflectievragen om collega's te stimuleren om te denken vanuit een kansen.  
• Duidelijke positionering van de directie door het algemeen bestuur is gewenst.  
• Voer teambreed lesobservaties uit en leg daarbij een duidelijke link naar de schoolontwikkeling  
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De aanbevelingen zijn deels opgevolgd, maar voor een ander deel zijn het ook punten die de inspectie 
in 2019 heeft benoemd.  
 

- Zelfevaluatie t.b.v. provinciale audit 
In 2016 geeft de school een zelfevaluatie uitgevoerd om zicht te krijgen op de kwaliteit van het 
onderwijs. Daar zijn de volgende aantal actiepunten uit naar voren gekomen. 

- Het leerstofaanbod is toereikend. We beschikken over goede methodes en de leertijd voor de 
basisvakken is strak ingeroosterd. In 2017 wordt een nieuwe methode voor taal en spelling 
aangeschaft waarbij het aandachtspunt is dat er voldoende extra oefenmaterialen zijn om de 
IV en V-leerlingen te bedienen. 

- Het leerstof aanbod is toereikend, de leeromgeving moet worden versterkt.                   
- Het klassenmanagement is op orde. Er wordt volgens een strak rooster gewerkt en de 

schoolafspraken worden door iedereen conform de afspraken uitgevoerd. In de doelmatigheid 
van de uitvoering kan winst worden behaald. Het tempo van de instructie is 
leerkrachtafhankelijk.  
Belemmerende factor is het gebrek aan werkplaatsen voor de leerlingen in de bovenbouw, op  
de bovenverdieping.   

- Kwaliteitszorg Is op orde, maar behoeft aandacht. De structuur is op orde. Belangrijk 
aandachtspunt blijft het wegzetten van de analyse van het dagelijks werk, de actie en 
de controle op de uitgevoerde interventie.  
 

Nationaal Cohort Onderwijs (doorstroomgegevens); bevindingen en conclusie:  
In hoofdstuk 1.2 wordt het cohortenonderzoek aangehaald voor een beschrijving van de 
leerlingenpopulatie. Naast een beschrijving van de migratieachtergrond, inkomen en 
eenoudergezinnen geeft dit onderzoek inzicht in de loopbaan van onze kinderen. Dit geldt zowel voor 
het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs. Het rapport geeft een beeld van hoe goed de 
kinderen het doen vergeleken met een voorspelde referentiewaarde. De referentiewaarde bestaat 
naast het landelijk gemiddelde ook uit gegevens van vergelijkbare scholen waarbij bijv. is gekeken 
naar populatie, schoolgrootte, gebied (stad-platteland). 
  
Voor de samengevoegde instroomcohorten 2009,2010, 2011 wordt het volgende geconcludeerd (voor 
alle begrippen in dit lemma is de instroom in groep 3 de basis voor het percentage, op deze manier 
worden de kleuterjaren buiten beschouwing gelaten: 
  

• 71% van onze leerlingen rondt onvertraagd de basisschool af. Dat is precies gelijk aan de 
voorspelde referentiewaarde. 
• 0%heeft een klas overgeslagen,5% van onze leerlingen is blijven zitten en 0% is naar het 
speciaal onderwijs gegaan. Dit is lager dan de voorspelde referentiewaarden.   

  
Voor de samengevoegde uitstroomcohorten 2014, 2015, 2016 geldt het volgende:  

• De eindtoetsscore ligt gemiddeld op 531. Deze gemiddelde eindtoetsscore is ongeveer gelijk 
aan de referentiewaarde en lager dan het landelijk gemiddelde.  
• De leerkrachten geven 95% enkelvoudige schooladviezen voor vervolgonderwijs. Dit is hoger 
dan de voorspelde referentiewaarde en hoger dan het landelijk gemiddelde. Er worden 5% 
tweevoudige schooladviezen gegeven. Dit is lager dan de voorspelde referentiewaarde en het 
landelijk gemiddelde.  
• 28% van onze leerlingen heeft een eindtoetsscore die onder het gegeven basisschooladvies 
ligt. Dit is hoger dan de voorspelde referentiewaarde en ongeveer evenveel als het landelijk 
gemiddelde.   
• 36% van onze leerlingen heeft een eindtoetsscore die overeenkomt met het gegeven 
basisschooladvies. Dit is lager dan de voorspelde referentiewaarde en lager dan het landelijk 
gemiddelde.   
• 36% van onze leerlingen haalt een eindtoetsscore die boven het gegeven basisschooladvies 
ligt. Dat is hoger dan de voorspelde referentiewaarde en het landelijk gemiddelde.   
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Conclusie: Er is de afgelopen jaren iets bijzonders aan de hand met de verwijzingen naar het VO.  
Dat een derde van onze leerlingen op de eindtoets beter scoort dan het gegeven schooladvies, zou 
erop kunnen duiden dat de leerkrachten van OBS Usquert met hun schooladviezen aan de 
voorzichtige kant zitten. Wanneer je daarbij ook nog meeneemt dat tweederde van onze leerlingen 
onvertraagd zijn/haar diploma haalt in het VO, is dit een punt van aandacht. Aan de andere kant krijgt 
ook een derde van de leerlingen een advies dat boven de eindtoetsscore ligt. Dat zou kunnen 
betekenen dat onze leerlingen meer kunnen dan de leerkrachten van ze verwachten.  
Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat we op OBS Usquert onze leerlingen niet goed in beeld 
hadden in de jaren 2014-2016. Kanttekening hierbij is dat het vrijwel altijd om kleine groepen gaat, en 
dat daarmee de percentages fors beïnvloed worden door één leerling die boven- of onder verwachting 
scoort.  

 
Voor de samengevoegde uitstroomcohorten 2012, 2013, 2014 constateren we het volgende:  

• In leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs zit 68% van onze oud-leerlingen op het VMBO. Dit 
is ongeveer gelijk aan de voorspelde referentiewaarde, maar hoger dan landelijk gemiddeld. 
Omdat het om kleine aantallen leerlingen gaat, doet het cohortenonderzoek geen uitspraken over 
de percentages leerlingen dat onderwijs volgt op HAVO- of VWO-niveau.  
• Leerlingen uit gezinnen met een relatief laag inkomen stromen minder vaak door naar HAVO 
of VWO dan leerlingen uit gezinnen met een relatief hoog inkomen.  
• In leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs volgt 64% van onze leerlingen onderwijs op het 
niveau van het basisschooladvies. 24% van de leerlingen is naar een lager niveau afgestroomd, 
12% doet het beter dan het basisschooladvies. Het aantal leerlingen dat afstroomt naar een lager 
niveau is hoger dan de voorspelde referentiewaarde en hoger dan het landelijk gemiddelde.  
• 63% van onze leerlingen behaalt zonder vertraging een diploma dat overeenkomt met het 
basisschooladvies. Landelijk ligt dit percentage op 56%.  

 
 

- Tevredenheidsonderzoek:  
In november 2018 is het tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek afgenomen op alle scholen binnen 
schoolbestuur Lauwers en Eems. Leerlingen, ouders leerkrachten en directie kregen een vragenlijst 
voorgelegd onderverdeeld in de volgende categorieën:  

• Schoolklimaat  
• Onderwijsleerproces  
• Communicatie en werkklimaat  
• Sociale veiligheid  
• Onderwijs en leren; didactiek, begeleiding, context, leermiddelenondersteuning.  
• Cultuur; sociale omgang, pedagogisch klimaat, interactie met leerlingen, ouderbetrokkenheid.  
• Leiderschap en management  
• Personeel; schoolcultuur, ontwikkelingsmogelijkheden medewerkers, overleg en 
medezeggenschap, arbeidsomstandigheden.  
• Algemeen.  

 
Voor de uitslag van het onderzoek zie blz. 9. 

 
- Inspectierapport; bevindingen en conclusie: 
In april 2019 heeft de inspectie bij haar bezoek geoordeeld dat OBS Usquert op enkele punten 
onvoldoende. De belangrijkste conclusies: 
- Het aanbod voldoet aan de eisen. De methoden die de school gebruikt dekken de kerndoelen 

en bieden voldoende basis voor een doorgaande lijn. 
- Zicht op ontwikkeling moet beter De leraren hebben onvoldoende zicht op de ontwikkeling van 

leerlingen doordat zij niet helder in beeld hebben wat de oorzaak is van de stagnatie of 
achterstand in ontwikkeling. De leraren moeten dit diepgaander analyseren, zodat zij het 
onderwijs beter kunnen afstemmen op verschillen in leerbehoeftetussen leerlingen (art. 8, 
eerste lid WPO). De leraren werken we met groepsplannen om alle leerlingen in beeld te 
hebben maar stellen echter alleen doelen in toetsscores en geen inhoudelijke doelen. Ook 
mist veelal de verbinding met de weekplanning.  
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- Didactisch handelen kan beter: Het didactisch handelen van de leraren op school is 
voldoende. In de meeste klassen heerst een prettige en rustige taakgerichte werksfeer en 
krijgen de leerlingen duidelijke uitleg. De leraren laten een grote betrokkenheid zien bij het 
leerproces van de leerlingen. Ook zijn er mooie voorbeelden gezien in het geven van gerichte 
feedback en het doorvragen op leerstrategieën. Veel elementen van het instructiemodel zijn 
duidelijk herkenbaar. Dit positieve beeld komt echter niet in alle klassen terug. In een enkele 
klas ontbreekt de taakgerichte werksfeer en is er te veel onrust, waardoor de leerlingen niet 
optimaal tot leren komen. Ook de uitleg kan hier versterkt worden. Dit betekent dat de 
ononderbroken ontwikkeling hier in gevaar komt (art. 8, eerste lid WPO). Hiervoor geven we 
dan ook een herstelopdracht. 

- De veiligheid op school is in orde en ook de resultaten zijn op het moment van het 
inspectiebezoek voldoende, maar kwetsbaar. Hier zal de school gericht op moeten inzetten. 

- De kwaliteitszorg is onvoldoende. De school beschikt over elementen van een stelsel voor 
kwaliteitszorg maar deze losse elementen vormen nog geen cyclisch geheel op basis waarvan 
systematisch en planmatig gewerkt wordt aan de verbetering van het onderwijs (art. 12, vierde 
lid, en art.10 WPO 
De kwaliteitscultuur is voldoende maar vraagt om meer reflectie. In de afgelopen jaren zijn er 
veel wisselingen geweest in de aansturing van de school waardoor het team een turbulente 
periode heeft gekend. Inmiddels is er weer rust in de school en kan er gerichter gewerkt 
worden aan de verbetering van het onderwijs. 
 

Samenvatting klassenbezoeken; bevindingen en conclusie 
Door lesobservaties (in schooljaar 2019-2020) gaan we na of en in hoeverre de onderwijskundige 
structuren en systemen schoolbreed eenduidig worden gehanteerd. We gebruiken hierbij de 
kijkwijzer van L&E. We hebben het afgelopen jaar met name gekeken naar het pedagogisch 
klimaat (indicator 1), effectief benutten van onderwijstijd, de taakgerichte sfeer (indicator 3) en 
activerende directe instructie (indicator 4). 
Het pedagogisch handelen is in alle groepen ondersteunend en veilig. Het uitspreken van hoge 
verwachtingen en het inrichten van een rijke leeromgeving kunnen nog verder worden 
uitgebouwd.  
Wat betreft de taakgerichte sfeer zien we dat de meeste leerkrachten overzicht en overwicht 
hebben en dat het klassenmanagement in de meeste groepen doelmatig is. Wat betreft het 
voeren van een overzichtelijke groepsadministratie zijn er verschillen tussen de groepen; met 
name de korte zorgcyclus (het nauwkeurig wegzetten van vorderingen (tijdens de lessen) en de 
vervolgacties die hieruit naar voren komen) kan verbeterd worden. Analyses kunnen diepgaander 
en de reflectie op het eigen leerkrachtgedrag kunnen beter. In ons verbeterplan is veel aandacht 
voor dit punt. 
Het geven van activerende directe instructie is nog niet overal en altijd op orde. Met name het 
activeren van de leerlingen en het geven van feedback zijn schoolbrede aandachtspunten. Ook 
differentiatie in aanbod is een punt waarin groei mogelijk en nodig is.  
Op OBS Usquert is in twee jaar tijd een vrijwel nieuw team geformeerd. Of bovenstaande ook op 
het nieuwe team van toepassing is, zullen we in 2020 door middel van klassenbezoeken gaan 
vaststellen. Daar waar het nieuwe team op een ander ontwikkelingsniveau functioneert, zullen we 
onze aanpak daarop aanpassen. 

 
- Leerresultaten 
De leerresultaten worden twee keer per jaar in het team besproken tijdens de datamuur-
bespreking. Op OBS Usquert zijn de groepen klein (soms niet meer dan 4 leerlingen), zodat we 
voorzichtig moeten zijn met het trekken van conclusies over het didactisch aanbod door de 
leerkracht op basis van de groepsresultaten. De samenstelling van de groep kan onevenredig veel 
bijdragen aan de resultaten. 
De resultaten van onze leerlingen zijn wisselend en kwetsbaar. Oorzaken hiervan kunnen worden 
gezocht in het niet goed aansluiten van ons aanbod bij onze leerlingenpopulatie. Het is onze 
uitdaging om daar in deze schoolplanperiode verandering in aan te brengen. Wellicht speelt ook 
de weinig educatieve thuissituatie van onze leerlingen een rol bij de kwetsbare resultaten. 

 
Stap 4: Interpreteren en reflecteren 
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In de vorige stap is de informatie verzameld. De volgende stap legt een verband tussen de 
verzamelde gegevens en zoals de school naar zichzelf kijkt. In dit proces neemt de afstand van de 
eigen positie verder toe door onder andere te reflecteren op het eigen handelen en de context van de 
school. 
 
Pedagogisch-didactisch handelen:  
Uit de verzamelde informatie komt naar voren dat de kwaliteit van de incidentele zorg verbeterd kan 
worden; lesevaluaties en analyses van leerresultaten zijn te globaal om het onderwijs goed toe te 
kunnen snijden op de verschillen tussen de kinderen. Bij de analyses die gemaakt worden ontbreekt 
de gewenste diepgang zodat deze de leerkrachten niet echt een onderbouwing geven voor 
differentiatie in het dagelijks aanbod aan de leerlingen. In het verbeterplan blijft dit een belangrijk 
aandachtspunt.  
 
Uit de lesobservaties blijkt verder dat de eerste didactische complexiteit, pedagogische en 
organisatorische voorwaarden voor een goede les, door de meeste leerkrachten op OBS Usquert 
wordt beheerst. Tijdens de klassenbezoeken geconstateerde aandachtspunten worden altijd 
nabesproken met de betreffende leerkracht zodat gericht kan worden gewerkt aan verbetering. 
Schoolbrede aandachtspunten worden in het teamoverleg besproken.  
  
Ook de tweede complexiteit, het in de vorm beheersen van didactische processen (scaffolding, boven 
de stof staan en leerlingen weten te activeren), het juist hanteren van vakdidactiek, omgaan met 
uitgestelde aandacht, zelfstandig werken, coöperatieve werkvormen, samen werken en zicht op waar 
leerlingen uit- of opvallen, gelaagde instructies kunnen geven) zien we terug in de meeste lessen. Al 
zou een doorgaande lijn hier nog sterker kunnen worden wanneer ieder werkt volgens 
de schoolbrede afspraken.  
  
De derde didactische complexiteit, het betekenisvol hanteren en inzetten van deze didactische 
principes (volwaardige feedback aan [groepen] leerlingen, reflectie tussen leerlingen op gang 
brengen, reflecteren op meerdere aanpakken en/op oplossingsstrategieën) om zicht te krijgen op het 
leren van [groepen] leerlingen, zelfstandig leren, coöperatief en/of samenwerkend leren, zien we zo nu 
en dan, maar vaak ook nog niet. Hier kan nog flinke winst behaald worden.  
  
Het spreekt voor zich dat de vierde didactische complexiteit, differentiatie en het passend hoge 
verwachtingen expliciteren, die voor een deel afhankelijk is van de kwaliteit van de derde didactische 
complexiteit op OBS Usquert nog ontwikkeling behoeft.  
  
Algemene conclusie pedagogisch-didactisch handelen  
Het pedagogisch didactisch handelen op OBS Usquert is, na de stappen uit het verbeterplan, in de 
basis in orde, maar biedt nog volop kansen voor verbetering. Analysevaardigheden van de 
leerkrachten zullen we door scholing en gerichte ondersteuning door IB-er verbeteren. Voor wat 
betreft het didactisch handelen willen we in deze schoolplanperiode werken aan een groei van het 
hele team naar de derde didactische complexiteit.  
 
Aanbod 
Op obs Usquert werken we voor de kernvakken met het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen 
dat het aanbod voor de kernvakken, taal, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen, 
plaatsvindt in de jaargroep.  
Andere vakken, zoals wereldoriëntatie, sociaal-emotioneel leren, en Engels worden 
groepsdoorbrekend aangeboden. Het methodisch aanbod is op obs Usquert op orde. Wel zullen we 
de komende jaren moeten gebruiken om ons aanbod sterker af te stemmen op de leerlingenpopulatie; 
door de leerlingen beter in beeld te krijgen, kunnen we ons aanbod gerichter inzetten. Op dit moment 
bedienen we de leerlingen met het basisaanbod en de extra ondersteuning goed, maar is nog veel 
winst te behalen voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. We streven ernaar om met 
gebruik van de groepsoverzichten in FocusPO en de leerlijnen uit Parnassys ons aanbod beter aan te 
laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen. Het vak Rekenen en Wiskunde wordt 
hierbij als voorbeeld-vak genomen. 
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Daarnaast willen we digitale geletterdheid een volwaardige plek in ons onderwijs geven (belangrijk 
onderdeel van de 21ste -eeuwse vaardigheden). We zullen dit doen door digitale geletterdheid te 
integreren in vakken als Wereldoriëntatie en Cultuureducatie. 
 
Schoolklimaat/ condities 
We streven naar een veilig schoolklimaat. Om de kinderen te helpen bij het ontwikkelen van hun 
sociaal-emotionele vaardigheden maken we gebruik van de methode KWINK. Om de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen maken we gebruik van ZIEN en de leerlijnen in 
Parnassys (voor de kleuters). Onze leerlingen voelen zich veilig op school. 
Het team van obs Usquert is klein. De afgelopen drie jaar is vrijwel het hele team langzaamaan 
vervangen door nieuwe collega’s. Hoewel dus nog niet lang samen, is het team behoorlijk op elkaar 
ingespeeld en is een cultuur gegroeid waarin het de norm is om elkaar aan te spreken op gedrag en 
om met elkaar mee te denken bij problemen.  
In schooljaar 2020-2021 zal een groep ouders meedenken over het verbeteren van de communicatie 
tussen school en ouders. 
 
 
Opbrengsten (leerresultaten (Cito/referentieniveau), sociaal en maatschappelijke competenties, 
vervolgsucces) 
De opbrengsten liggen al een aantal jaren onder het gemiddelde dat verwacht mag worden van een 
school met onze leerlingenpopulatie en ook onder het landelijk gemiddelde. We streven ernaar om dat 
deze schoolplanperiode te verbeteren. We verwachten door betere analyse van de opbrengsten en 
leerlingenresultaten ons onderwijs (nog) beter af te kunnen stemmen op onze leerlingenpopulatie 
waardoor opbrengsten zouden kunnen groeien. We gebruiken de halfjaarlijkse datamuurbesprekingen 
om ons aanbod, indien nodig, bij te sturen. We streven ernaar dat alle leerlingen de referentieniveaus 
1F bereiken en dat tenminste de helft van de leerlingen ook 1S en 2F bereiken (dit ligt iets boven wat 
verwacht mag worden van een school met onze onze schoolweging). 
 
Stap 5: Het nemen van beslissingen 
 
Zie hoofdstuk 3 
 
 
1.5  Conclusies 
 
Op basis van de evaluaties komen wij tot onderstaand totaaloverzicht en aanzien van de sterke 
punten, de zwakke punten, de kansen en de bedreigingen. 



 

interne sterkte/zwakte analyse 
 Belangrijkste sterkten school Belangrijkste zwakten school Belangrijkste kansen Belangrijkste 

bedreigingen  

Pe
da

go
gi

sc
h 

di
da

ct
is

ch
 

ha
nd

el
en

 

• KWINK  
• Duidelijke schoolbrede regels 

zorgen voor rust in de groepen 
en op het plein  

• Leerlingen en leerkrachten 
voelen zich veilig op school  

• We hebben de leerlingen goed 
in beeld en leerlingen voelen 
zich ‘gezien’.  

• Laagdrempelig  
• .  

 

• Het geven 
van activerende directe 
instructie 

• Differentiatie, veel aandacht 
voor de kinderen die moeite 
hebben met de leerstof, 
minder aandacht voor de 
kinderen die meer uitdaging 
aankunnen/ nodig hebben. 

• Betrokkenheid van de 
leerlingen is een 
aandachtspunt 

• Leerlingen meer eigenaar maken 
van hun leerproces o.a. door ze 
te 
leren zelfstandig te werken, inzet 
van coöperatieve werkvormen 
(hoekenwerk en 
groepsdoorbrekend werken). 
Ook het voeren van 
kindgesprekken kan bijdragen 
aan grotere betrokkenheid bij het 
eigen leerproces. 

• Leerkrachten 
werken niet volgens 
de schoolbrede 
afspraken 

• Wisseling van 
leerkrachten 

Aa
nb

od
 

• Zaakvakken worden 
geïntegreerd aangeboden  

• Engels vanaf groep 1  
• Rekenen in alle groepen MSV  
• Up-to-date methodes  
• Cultuuronderwijs  
• Bibliotheek op school 

 

 
• Het aanbod sluit niet altijd aan 

bij de leerlingenpopulatie. 
• Aanbod aan leerlingen die 

meer uitdaging aan kunnen/ 
nodig hebben, is niet altijd 
voldoende. Differentiatie kan 
beter. 

• De leeromgeving kan rijker 
worden ingericht; werken in 
hoeken, 
handvaardigheidscircuits. 

• Door de leerlingen beter in beeld 
te krijgen kan een passender 
aanbod gegeven worden. 

• Door te werken met leerlijnen 
kunnen beredeneerde keuzes 
gemaakt worden in het aanbod, 
vooral wanneer kinderen niet 
voldoende hebben aan het 
methodisch aanbod.  

• Groepsdoorbrekend werken bij 
begrijpend lezen om op die 
manier alle leerlingen op hun 
niveau te bedienen 

• Leerkrachten 
houden teveel vast 
aan de methode in 
plaats van uit te 
gaan van leerlijnen 
die passen bij het 
betreffende kind/ de 
betreffende 
leerlingenpopulatie. 

O
pb

re
ng

st
en

 

• Up to date methodes  
• Werken met leerlijnen in alle 

groepen (ondersteunend aan 
methodisch aanbod) 

• Kwaliteit van de leerkrachten   

• Analyse van opbrengsten mist 
diepgang  

• Eindopbrengsten al jaren 
onder druk; 

• Rekenen, Begrijpend lezen en 
woordenschat wisselende 
resultaten  

  
• Door betere analyse van 

opbrengsten, beter aansluiten bij 
de behoefte van de leerlingen.  

• Veel begeleiding vooral voor 
zwakkere leerlingen 

• Meer uitdaging voor de sterkere 
leerlingen. 

 De leerstof is 
onvoldoende afgestemd 
op de 
leerlingenpopulatie. 
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Sc
ho

ol
kl

im
aa

t/c
on

di
tie

s 
• Onderling vertrouwen en 
samenwerking (hecht team)  
• Leerkrachten zijn zeer 
betrokken bij de school  
• Leerkrachten hebben veel 
invloed op de besluiten die op 
school(niveau) worden 
genomen.  
• Heldere schoolbrede regels 
• Veiligheid  
• Rust en orde  
 

• Professionele 
leeractiviteiten (met name 
experimenteren en reflectie, 
onderlinge lesbezoeken afleggen, 
feedback vragen van collega’s)  
• Hoge werkdrukbeleving   
•   

Verdieping aanbrengen in de 
samenwerking tussen de 
leerkrachten.  
Ontwikkelen door bij elkaar te kijken.  
  
Heldere visie ontwikkelen over de 
toekomst van de school. Ook 
onderwijsinhoudelijk.  
 
Betere communicatie tussen school 
en ouders 
 
Nieuwbouw van de school passend 
bij onze onderwijsvisie. 

• Krimp 
• Wisselingen in team 

en directie 
• Veel zorg in de 

thuissituatie van 
onze leerlingen. 



Hoofdstuk 2 
Huidige stand van zaken: aanbod, ondersteuning en kwaliteitszorg 
 
2.1 Aanbod 
De school maakt voor het leerstofaanbod alleen gebruik van methoden die voldoen aan de 
kerndoelen.   
 
Aanbod/groepen  1 en 2 3 t/m 8  
Nederlandse taal  Schatkist, Fonemisch Bewustzijn, Veilig leren lezen (gr.3), Taal Actief  
Rekenen en wiskunde  Wereld in Getallen, MSV, Map 

Gecijferd Bewustzijn  
Wereld in Getallen, MSV, 
Rekentijgers, Gynzy, BAREKA 

Aanvankelijk lezen  VLL (groep 2)  VLL  
Technisch lezen    Estafette  
Begrijpend lezen / luisteren  Map Begrijpend luisteren  Nieuwsbegrip, Map begrijpend 

luisteren (groep 3), Humpie Dumpie  
Spelling    Taal Actief spelling, Gynzy 
Woordenschat  ...  Taal Actief, NIeuwsbegrip XL  
Schrijven  Pennenstreken  Pennenstreken  
Aardrijkskunde  
Geschiedenis  
Natuur & Techniek  

Koekeloere, Huisje Boompje 
Beestje.  

Blink Geïntegreerd  

Verkeer  VVN VVN 
Engels  Stepping Stones  Stepping Stones  
CKV  Erfgoedprojecten, Theatertaart  Erfgoedprojecten, Theatertaart  
Bewegingsonderwijs  Basislessen Bewegingsonderwijs  Basislessen Bewegingsonderwijs  
Sociale Vaardigheden, 
burgerschap en sociale 
integratie  

KWINK  KWINK  

Digitale geletterdheid  Basicly  Basicly  
  
MSV : Met Sprongen Vooruit  
VLL : Veilig leren lezen  
  
Borging van het aanbod:  
De kerndoelen en de referentieniveaus 1F en 1S worden aangeboden en geborgd:  

• Door het leerstofaanbod. De methodes waar we op obs Usquert mee werken voldoen allen 
aan de SLO-doelen.  
• Door de onderwijstijd. Het jaaraanbod wordt weggezet in de jaarplanning en hierbij wordt 
rekening gehouden met de tijd die leerlingen nodig hebben om zich het aanbod eigen te maken. In 
de groepsadministratie wordt   
• Door leerkrachtgedrag te controleren en te monitoren tijdens klassenbezoeken en de 
gesprekkencyclus. Wordt de onderwijstijd efficiënt ingezet, is de didactiek effectief en stemt de 
leerkracht het aanbod voldoende af op de verschillen tussen leerlingen?  
• In de halfjaarlijkse evaluatie van de leeropbrengsten. Bij deze datamuur besprekingen kijken 
we of de opbrengsten voldoen aan de verwachting en of er n.a.v. deze data (analyse) 
aanpassingen moeten worden gedaan in het leerstofaanbod, de onderwijstijd en/of het 
leerkrachtgedrag.  
• Door gemaakte afspraken over aanbod en onderwijstijd vast te leggen in 
kwaliteitsdocumenten die tenminste 1x per twee jaar worden geëvalueerd en zo nodig aangepast.  

  
De leerstofoverstijgende kerndoelen van burgerschap en sociale integratie komen tweewekelijks 
(tussen de zomervakantie en de herfstvakantie wekelijks) aan de orde in de lessen uit de methode 
KWINK.   
  
Digitale geletterdheid staat nog in de kinderschoenen op OBS Usquert. In mei 2020 is een 
startdocument opgesteld door/met Basicly, waarin doelen voor de komende 2 jaar 
worden beschreven. Aan de hand van dit visiedocument zullen we digitale geletterdheid een vaste 
plek gaan geven in ons onderwijsaanbod.  
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2.2 Systeem van ondersteuning (zorg en begeleiding) 

 
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband 20.01, het samenwerkingsverband voor 
de scholen in de provincie Groningen en gemeente Noordenveld. In het samenwerkingsverband zijn 
afspraken gemaakt over de basisondersteuning. Deze betreffen de preventieve en licht curatieve 
interventies, de onderwijsondersteuningsstructuur, het planmatig werken en de basiskwaliteit van het 
onderwijs. 

 
Basisondersteuning 
Het is de taak van onze school om goed onderwijs te geven aan alle leerlingen. Hierin staat het 
handelen van de leerkracht centraal. Het is immers de leerkracht die de ondersteuning en/of uitdaging 
aan de leerling kan bieden en die het snelst kan signaleren of een leerling iets extra’s nodig heeft. 
Om de leerkracht hierbij te ondersteunen heeft de school een duidelijke structuur en organisatie van 
de leerlingenzorg nodig. 
 
Een duidelijke structuur  
Voor een goede uitvoering heeft onze school een werkend systeem nodig, dat herkenbaar is in het 
dagelijks handelen van de leerkracht. Door dat systeem kunnen we vroegtijdig in kaart brengen welke 
leerlingen extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. 
 
 Leerkracht Interne begeleider Administratie Externe 

deskundig-
heid en BOT7 

 

Groepsniveau 
 
Leerling niveau 

Leerkrachtniveau 
 
Groepsniveau 
 
Leerling niveau 

Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Individueel leerling 
dossier 
 
Ontwikkelings-
perspectief 

Leerkracht-
niveau 
 
Groepsniveau 
 
Leerling-
niveau 

Onderzoek-
en 
 
 
 
 

Bronnen 
onderzoek. 
 
Leerstof-
aanbod en 
leerlijnen. 
 
Vastlopen of 
opvallen. 
 
 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden mbt 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 
 
Onderzoeken welke 
behoeften er liggen bij 
leerkrachten. 
 

Bronnen: 
Methode-
onafhankelijke toetsen 
Methodegebonden 
toetsen 
 
Observatie en gesprek 
 
Administreren in: 
 
Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspectief 
 

Gedrags-
deskundige 
 
Ortho-
pedagoog 
 
 
CJG: 
Jeugdver-
pleegkundige 
 
Logopedist 
 
Dokters-
assistent 
 
Commerciële 
instanties: 
 

                                                      
 
7 BOT is de afkorting voor Bovenschools Ondersteunings Team van L&E 

Stap in de 
HGW 
cyclus 
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OCRN 
Molendrift 
Accare 
Lentis 
 

Reflecteren Reflecteren 
mbv 
didactische 
driehoek. 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden mbt 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 
Reflecteren op eigen 
handelen mbt de 
leerkracht. 
 

Administreren in: 
 
Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspectief 

Gedragsdes-
kundige 
 
Orthopeda-
goog 
 
 

Doelen 
stellen en 
plannen 

Doelen en 
planning nav 
reflectie. 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden mbt 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 
Doelen stellen en 
plannen mbt de 
ontwikkeling van de 
leerkracht. 
 

Administreren in: 
 
Grote zorgcyclus 
 
Weekplanning 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspectief 

Gedragsdes-
kundige 
 
Orthopeda-
goog 
 
 

Uitvoeren Pedagogisch, 
didactisch en 
organisatorisch 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden mbt 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 
Ondersteunen van de 
leerkracht. 
 

Administreren in: 
 
Weekplanning 

Gedragsdes-
kundige 
 
Orthopeda-
goog 
 
 

Evalueren Evalueren van 
gepleegde 
interventies. 

Kennis bezitten en 
beheersen van 
vaardigheden mbt 
onderzoeken, 
ontwikkeling van 
leerlingen en 
ondersteuning van 
leerkrachten. 
 

Administreren in: 
 
Korte zorgcyclus 
 
Grote zorgcyclus 
 
Groepsbespreking 
 
Ontwikkelperspectief 

Gedragsdes-
kundige 
 
Orthopeda-
goog 
 
 

Controleren  Controleren of de 
permanente 
ontwikkeling van 

Administreren in: 
 
Groepsbespreking 
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leerlingen voortgang 
boekt. 

Leerlingbespreking 

 
De leerkracht 
 

 De leerkracht onderzoekt 
Om in te kunnen spelen op de diverse behoeften van leerlingen, moet een leerkracht 
allereerst kunnen onderzoeken hoe kinderen leren. 
De leerkracht heeft hiervoor kennis van de leerlijnen en de en het daaraan gekoppelde 
leerstofaanbod nodig. Hierdoor kan de leerkracht nagaan waar kinderen vastlopen en 
analyseren waar de leerstof weer opgepakt moet worden. Daarbij is het ook van belang dat de 
leerkracht kennis heeft van de vakdidactiek. Als een kind stagneert bij rekenen zal het een 
andere didactiek vragen om het kind weer op de lijn te krijgen, dan bij begrijpend lezen. 
Het is belangrijk dat een leerkracht kan analyseren of kinderen uitvallen en waarom. De 
leerkracht kan hiervoor gebruik maken van de volgende bronnen: Methode-onafhankelijke 
toetsen, methode-gebonden toetsen, observaties en diagnostische gesprekken. 
 

 De leerkracht reflecteert 
De reflectie is erop gericht, om dat wat de leerkracht tijdens het onderzoek te weten is 
gekomen, in verband te brengen met haar handelen. Daarbij gebruikt de leerkracht de 
‘didactische driehoek’. Deze driehoek wordt gevormd door de volgende elementen: 
 Kennis van de manier waarop de leerling leert (als deze leerling zo leert, wat heeft hij dan 

van mij nodig?) 
 Reflectie op eigen handelen  
 Kenmerken van de vakdidactiek (Hoe heb ik materialen ingezet, welke uitleg gegeven?) 

 
 De leerkracht stelt doelen en plant 

De leerkracht stelt doelen naar aanleiding van zijn onderzoek en  reflectie en plant deze in. In 
de planning wordt bekeken hoe dit te organiseren is, om het doel te behalen. 
 

 De leerkracht voert uit 
De leerkracht voert de planning uit. In de uitvoering zorgt de leerkracht voor de juiste 
organisatie, didactiek en/of pedagogische benadering. 
 

 De leerkracht evalueert 
De leerkracht evalueert of de gepleegde interventies succesvol zijn geweest. Met de evaluatie 
begint soms weer een nieuwe cyclus van onderzoek. 
 
De leerkracht heeft in alle gevallen de primaire verantwoordelijkheid voor de leerling. 
 
De intern begeleider 

 De intern begeleider onderzoekt 
Om leerkrachten goed te kunnen begeleiden is het belangrijk dat de IB-er zelf in staat zijn om 
de vijf fases van de zorgcyclus te doorlopen. De IB-er moet de kennis en vaardigheden 
bezitten om deze cyclus bij leerlingen uit te voeren maar ook bij leerkrachten. Daar zal met 
name de focus op liggen. 
De intern begeleider onderzoekt welke behoeften er liggen bij de leerkrachten door middel van 
monitoring en gespreksvoering.  
 

 De intern begeleider reflecteert 
Om leerkrachten goed te kunnen begeleiden is het belangrijk om te weten op welke manier de 
leerkracht leert en welke indicatoren van de kijkwijzer worden beheerst. De intern begeleider 
gaat na wat dit betekent voor het handelen van de intern begeleider. 
 

 De intern begeleider stelt doelen en plant 
De intern begeleider stelt doelen naar aanleiding van haar onderzoek en  reflectie en plant 
deze in. In de planning wordt bekeken hoe dit te organiseren is, om het doel te behalen. 



25 
 
 
 
  Schoolplan 2020 – 2023 
 
 

 
 De intern begeleider voert uit 

De intern begeleider voert de planning uit. In de uitvoering zorgt de intern begeleider voor de 
juiste organisatie en benadering op leerstijl. 
 

 De intern begeleider evalueert 
De intern begeleider evalueert of de gepleegde interventies succesvol zijn geweest. Met de 
evaluatie begint soms weer een nieuwe cyclus van onderzoek. 
 

 De intern begeleider controleert 
De intern begeleider zorgt dat hij een globaal overzicht heeft van de ontwikkeling van alle 
leerlingen en zorgt dat tijdig ingegrepen wordt waar dat nodig is. De groepsbespreking is hier 
een moment voor. In principe is de leerkracht verantwoordelijk voor de leerling en voert uit, de 
IB-er coacht en controleert.  
 
Om de kwaliteit van de leerlingenzorg niet afhankelijk te laten zijn van één persoon moeten de 
actuele werkzaamheden van de intern begeleider bekend zijn bij meerdere personen binnen 
de school.  
 
Administratie 
Alle administratie die de leerkracht bijhoudt , moet eraan bijdragen dat de leerkracht de vijf 
fases van de leerlingenzorg uitvoert. De functionaliteit, toegankelijkheid en overdraagbaarheid 
van de gegevens en onderbouwingen zijn het uitgangspunt.  
 
Korte zorgcyclus 
De korte zorgcyclus is de administratie behorend bij het dagelijkse onderzoek dat de 
leerkracht verricht op leerling- en/of groepsniveau. De leerkracht noteert waar een leerling of 
groep in opvalt of uitvalt. Dit doet de leerkracht door te kijken naar vaardigheden, vakdidactiek 
en leerstijl. De leerkracht gebruikt hiervoor de methode-onafhankelijke toetsen, de 
methodegebonden toetsen, de observaties en gesprekken. 
De leerkracht beschrijft  hier ook de reflectie/onderbouwing met betrekking tot haar eigen 
handelen en de evaluatie naar aanleiding van de gepleegde interventies. 
 
Grote zorgcyclus 
De grote zorgcyclus is de administratie behorend bij de lange termijn planning. De leerkracht 
noteert naar aanleiding van de korte zorgcyclus welke afwijkende /extra doelen gesteld 
worden voor een leerling of een groepje leerlingen. Deze planning staat in relatie met de korte 
zorgcyclus. Naderhand wordt de evaluatie beschreven in de grote zorgcyclus aan de hand van 
de bevindingen in de korte zorgcyclus. 
 
Groepsbespreking 
De groepsbesprekingen worden drie maal per jaar gehouden. 
In de groepsbespreking worden de resultaten van de groep geëvalueerd aan de hand van de 
methode-onafhankelijke toetsen (sociaal-emotioneel, de midden- en eindtoetsen). De 
leerkracht reflecteert op het pedagogisch handelen, de vakdidactiek en de organisatie. 
Uitkomsten van deze reflectie worden opgenomen in de grote zorgcyclus. 
Op leerlingenniveau worden de resultaten van de methode-onafhankelijke toetsen naast de 
resultaten van de methode-gebonden toetsen gelegd en de bevindingen uit de korte 
zorgcyclus. Dit geldt alleen voor de leerlingen die niet profiteren van het aanbod dat 
beschreven staat in de grote zorgcyclus. Met de intern begeleider wordt besproken wat 
onderzocht moet worden of welke interventies ingezet moeten worden en de leerkracht legt dit 
vast. 
Op deze manier blijft de intern begeleider globaal op de hoogte van de ontwikkeling van de 
leerlingen. 
 
Leerlingbespreking 
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Op het moment dat de leerkracht  vastloopt in een van de fases van de leerlingenzorg kan hij 
een leerling bespreken met de intern begeleider. Samen bespreken zij wat de vervolgstappen 
zullen zijn. 
 
Individueel leerling dossier 
Dit dossier bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Leerlingengegevens in de leerlingenmap die de leerkracht bijhoudt 
- Leerlingendossier in ParnasSys waarin toetsgegevens, oudergesprekken, overige 

notities en een eventueel ontwikkelingsperspectief opgeslagen zijn 
- Het ingescande leerlingengegevens.  

 
Ontwikkelingsperspectief/eigen leerlijn 
Leerlingen die vanwege hun beperktere capaciteiten niet het volledige reguliere curriculum 
van de school kunnen volgen krijgen een eigen leerlijn. Hiervoor moet vastgesteld zijn dat de 
leerachterstand veroorzaakt is door een kindkenmerk en niet door een schoolkenmerk. 
De school wil dat deze leerlingen zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen. Uitstroom en 
tussendoelen worden bepaald en geëvalueerd. De vijf fases van leerlingenzorg worden 
beschreven in het ontwikkelingsperspectief zodat het onderwijs passend gegeven wordt op de 
onderwijsbehoefte van deze leerling. 
 
Externe deskundigheid 
Een extern deskundige (bovenschoolsondersteuningteam [BOT] of eventueel een andere) 
wordt ingezet om de leerkracht te ondersteunen in één of meerdere fases van de zorgcyclus. 
Dit kan bijvoorbeeld bij de onderzoeksvraag maar ook bij de uitvoering of de evaluatie. 
 
De schoolleider/directeur 
Een krachtig schoolleider /directeur ondersteunt de onderwijsondersteuningsstructuur door de 
ontwikkeling van kinderen als zijn primaire verantwoordelijkheid te zien. Zij heeft zicht op de 
ontwikkeling en de resultaten van het pedagogisch-didactisch handelen in de school. Hij 
maakt daarvoor gebruik van data en heeft een onderzoeksmatige houding. Hij doorloopt ook 
de cyclus van onderzoeken, reflecteren, doelen stellen en plannen, uitvoeren en evalueren 
met zijn team. 
Een schoolleider/directeur stelt op basis van een scherpe analyse de doelen voor de 
onderwijsresultaten. Hij inspireert het team door zich maximaal in te spannen om de doelen te 
realiseren. Op grond van zijn analyse geeft hij daarnaast vorm en inhoud aan de 
ondersteuning die leerkrachten nodig hebben bij de ontwikkeling van het pedagogisch –
didactisch handelen en het verkrijgen van een onderzoekende houding bij het team.  
Een schoolleider past zijn personeelsbeleid hierop aan door middel van een gesprekkencyclus 
die aansluit op het schoolbeleid met de daarin gestelde doelen. 
Om de kwaliteit van de school en de daarmee samenhangende leerlingenzorg niet afhankelijk 
te laten zijn van één persoon moeten de actuele werkzaamheden van de 
schoolleider/directeur bekend zijn bij meerdere personen binnen de school.  
 
Passend Onderwijs 
Met Passend Onderwijs streven we ernaar dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of 
haar talenten en beperkingen past. Bij voorkeur gebeurt dit zoveel mogelijk dichtbij huis, in de 
klas en in de wijk. Schoolbesturen krijgen daarom de plicht om elke leerling een passende 
onderwijsplek te bieden. Om dit te kunnen realiseren werken scholen samen in regionale 
samenwerkingsverbanden. Ons bestuur valt onder het samenwerkingsverband 20.01. 
Om elke leerling een passende onderwijsplek te kunnen bieden heeft iedere school binnen het 
bestuur in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschreven aan welke kinderen het een 
plek kan bieden. Plaatsing van kinderen gebeurt bij voorkeur dichtbij huis. Daarvoor is het 
belangrijk te weten met welke populatie een school te maken heeft. Een school kan zijn 
onderwijs hierop inrichten. 
De leerling populatie rondom OBS Usquert is divers. Deze staat beschreven in paragraaf 1.2. 
Deze leerlingenpopulatie kan ook een voorspeller zijn voor de te verwachten arrangementen. 
Op het moment bieden we arrangementen vanuit Passend Onderwijs voor taalontwikkeling en 
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taak-werkhouding. Daarnaast wordt een leerling begeleid door een ambulant begeleider vanuit 
Cluster 2. OBS Usquert wil graag een plek blijven bieden aan deze diversiteit. 
 
Interne ondersteuning 
Twee maal per jaar zijn er zogenoemde routinggesprekken tussen de IB-er en het BOT. De 
acties die daaruit voortkomen kunnen leiden tot extra (interne) ondersteuning.  
 
Externe ondersteuning 
De leerlingen die op het gebied van slechtziendheid (cluster 1) en taalachterstanden (cluster 
2) in aanmerking komen, krijgen –passend bij de ontwikkeling- extra ondersteuning.  

 
 
 
2.3 Kwaliteitszorg 
 

Handboek 
Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het onderwijsbeleid van onze school vormgeven. 
Binnen L&E PO werken we gezamenlijk aan kwalitatief goed onderwijs. Om die kwaliteit te 
waarborgen, hebben we sectorbreed een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in het Handboek Kwaliteit en vormt de uitwerking van onze visie op kwaliteitszorg8.  
De kern is dat we elkaar scherp houden op de dingen die we doen en dat we regelmatig stil 
staan bij wat we doen. De scholen afzonderlijk evalueren frequent de opbrengsten van het 
onderwijs in relatie tot het onderwijsleerproces. De uitkomsten van deze evaluaties worden 
geagendeerd in de voortgangsrapportages en –gesprekken met het bevoegd gezag.  
 
Evaluatie onderwijs en leren 
Het gaat dus niet alleen om het evalueren van de opbrengsten, die we behalen met de 
leerlingen, maar ook om andere zaken: leerstofinhouden, tijd, schoolklimaat, uitleg door 
leerkrachten, afstemming op de mogelijkheden van de leerlingen, in- en externe 
communicatie, contact met ouders en aansturing van de organisatie. Deze evaluaties worden 
volgens een vast stramien uitgevoerd en op vaste, vooraf geplande tijdstippen gehouden en er 
wordt gebruik gemaakt van objectieve evaluatie-instrumenten. 

 
De cyclus van kwaliteitszorg op OBS Usquert bestaat uit een drietal stappen: 
 het bepalen van de doelen die de school nastreeft; 
 het vaststellen in hoeverre deze doelen worden gerealiseerd; 
 het uitvoeren van verbeteracties om de doelen alsnog te behalen. 

 
In de eerste stap worden de doelen bepaald die de school nastreeft die vanuit een heldere 
visie en missie zijn afgeleid (zie paragraaf 1.1; missie en visie). 
 
Voor de tweede stap van de cyclus, evalueert de school haar beleidsvoornemens. In een 
dergelijke zelfevaluatie gebruikt de school verschillende instrumenten9. De komende 
schoolplanperiode zal de school, in samenwerking met de RuG/AOS een drietal zelfevaluatie 
uitvoeren. De eerste twee zullen een zelfgekozen onderwerp nader uitdiepen, de derde bevat 
als centrale onderzoeksvraag: wat is de actuele stand van de kwaliteit van het onderwijs. De 
uitkomsten van die zelfevaluatie zijn in verband te brengen met de zelfevaluatie uit 2017, die 
deze vraag ook centraal had staan.  
 
De tweede stap van de zelfevaluatie sluit af met het formuleren van beleidsvoornemens. De 
derde stap in de cyclus van kwaliteitszorg werkt die beleidsvoornemens uit in concrete doelen 
en voorziet in interventies en strak uitgelijnde implementatiestappen om de gewenste 
kwaliteitsverbetering daadwerkelijk te realiseren. Evaluaties, de zogenoemde periodieke 

                                                      
 
8 Zelfevaluatie, vliegwiel voor schoolontwikkeling en motor voor kwaliteitsbestendiging (september 2016) 
9 Zie 1.4 interne sterkte- en zwakteanalyse 
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schoolbezoeken, moeten er voor zorgen dat de school op koers blijft en dat het 
verbeterproces op tempo blijft. 
Op OBS Usquert is nog geen gemeengoed dat de school onderzoekend reflecteert op haar 
schoolbeleid, door middel van een kwalitatief hoogwaardige, integrale zelfevaluatie (zie 
paragraaf 3.1; schoolklimaat/condities ). We zullen hier de komende schoolplanperiode 
stappen in gaan zetten. 

 
Naast kwaliteitsverbetering is kwaliteitshandhaving van belang: borging. OBS Usquert 
onderscheidt passieve en actieve borging. Passieve borging is het vastleggen van afspraken, 
regels, planning, toetsafnames, werkwijzen etc. Deze zijn in elke groepsmap, bij het tabblad 
“regels en afspraken”, te vinden. 
Actieve borging is het systematisch controleren of de afspraken worden nageleefd. In de 
afspraken staat beschreven op welke wijze, met welke frequentie en wie de actieve borging 
uitvoert. Van alle borgingsactiviteiten vindt op schoolniveau een terugkoppeling plaats, 
eventueel wordt meteen aangeven hoe een tekortkoming wordt hersteld.  
 
Ten slotte heeft een aantal onderdelen van het gemeenschappelijk pedagogisch didactisch 
handelen permanent onderhoud nodig. Je zou kunnen zeggen dat deze onderdelen nooit in 
een fase van borging komen, maar zich voortdurend in de implementatiefase bevinden.  

 
Didactisch handelen 
Een leerkracht moet de vakinhoud en -didactiek van meerdere vakken geïnternaliseerd 
hebben. Het uitvoeren van dit brede curriculum is complex, zeker ook omdat de inzichten 
vanuit de didactiek aan verandering onderhevig zijn. De instructievaardigheden van 
leerkrachten10 staan permanent onder de aandacht van de school. Het gaat daarbij om 
algemene instructievaardigheden, maar ook om kennis en vaardigheden die per vakgebied 
benodigd zijn. Dit vraagt van de school continue reflectie op de bestaande werkwijzen. Ze 
bepaalt steeds welke onderdelen van de instructie (hernieuwde) aandacht krijgen, welk 
vakgebied daarbij centraal staat en hoe er in de komende periode aan die onderdelen gewerkt 
wordt. 
 
Onze school heeft een gevarieerde leerlingenpopulatie. Leerkrachten geven les aan leerlingen 
met uiteenlopende niveaus en achtergronden. Het is hun taak om het onderwijs zo goed 
mogelijk af te stemmen op de verschillende behoeften. Dit is niet gemakkelijk, zeker niet 
omdat de onderwijsbehoeften van de leerlingen per vakgebied verschillen. Leerkrachten 
hebben de kennis en vaardigheden nodig om te kunnen analyseren hoe kinderen leren, om te 
reflecteren op hun eigen handelen en te bepalen wat leerlingen van de leerkracht nodig 
hebben om hun doelen te gaan halen. Het verkrijgen en onderhouden van deze vaardigheden 
gaat niet vanzelf. Leerkrachten hebben hier de juiste ondersteuning bij nodig en 
mogelijkheden om te oefenen en te trainen. Verder is permanent onderhoud voor dit 
onderdeel noodzakelijk; dit is opgenomen in het jaarplan van de school. 
 
Schoolklimaat 
We streven naar een veilig schoolklimaat. Om kinderen te helpen bij het ontwikkelen van hun 
sociaal-emotionele vaardigheden maken we gebruik van de methode Kwink. Om de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de leerlingen systematisch te kunnen volgen, maken wij gebruik 
van ZIEN. Elk jaar nemen we een enquête af bij de leerlingen van groep 5 tot en met 8. In 
deze vragenlijst staat een veilig klimaat, pestgedrag en omgangsvormen centraal. Ook het 
personeel wordt eens in de twee jaar gevraagd naar hun welbevinden en veiligheidsbeleving. 
Indien uit deze onderzoeken blijkt dat we ons beleid moeten bijstellen, zullen we dit uiteraard 
doen.  
 
Evaluatie opbrengsten 

                                                      
 
10 Indicator 4 en 5 uit de Kijkwijzer L&E 
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We gebruiken de volgende evaluatie-instrumenten ten aanzien van de opbrengsten: methode-
gebonden toetsen, methode onafhankelijke toetsen en observaties. Voor de methode-
onafhankelijke toetsen maken wij gebruik van de systematiek van het Cito 
leerlingvolgsysteem. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen gebruiken we 
ZIEN. Daarnaast worden door de leerkrachten ook eigen (gerichte) observaties uitgevoerd. 
 
Elke school heeft een toetskalender waarop aangegeven staat wanneer welke toets wordt 
afgenomen. De toetsen worden geanalyseerd en verwerkt in het aanbod voor de komende 
periode. De toetsen worden volgens het toetsprotocol afgenomen, hierin zijn de eisen die in 
de handleiding staan en schooleigen afspraken verwerkt.  
 
De uitkomsten van de toetsen worden besproken en geëvalueerd door leerkracht en intern 
begeleider. Dit wordt gedaan op individueel-, groeps-, en schoolniveau. De uitkomsten van de 
toetsen worden vergeleken met de geldende landelijke norm en de eigen norm. Hierbij  ijn 
zowel de Cito-normen, referentieniveaus en (indien voorhanden) leerwinst voor ons 
belangrijke onderzoeksperspectieven. Daarnaast worden trendanalyses gemaakt om na te 
gaan op welke wijze de opbrengsten zich ontwikkelen. Dit is een belangrijke factor om 
eventuele verbeteractiviteiten in gang te zetten. Echter niet voordat er een integraal 
onderzoek(je) –een zelfevaluatie- aan vooraf is gegaan. De opbrengsten worden dan in 
samenhang gebracht met het aanbod, tijd, leerkrachthandelen, ondersteuning en de condities.  
 
Bewaking van de kwaliteit van de school door het bevoegd gezag 
De bewaking van de kwaliteit van de school door het bestuur loopt via de lijn schoolplan – 
jaarplan, de periodieke schoolbezoeken en op basis van uitkomsten van evaluaties (Q-
gesprekken).  
De informatie voor het schoolplan wordt onder andere geleverd door de evaluatie van het 
vorige schoolplan en de zelfevaluatie. Het schoolplan wordt vertaald in jaarplannen. Elk jaar 
maakt de school een jaarplan waarin de doelen voor dat schooljaar worden opgenomen. De 
evaluatie van het jaarplan vindt in eerste instantie plaats met het team. De resultaten hiervan 
worden weergegeven in een rapportage, die besproken wordt in een periodiek schoolbezoek.  
 
In de gesprekken komen de volgende onderdelen aan de orde ten aanzien van onderwijs en 
kwaliteit: 
 Jaarplan, waarin in ieder geval zijn opgenomen de gewenste resultaten en de voortgang; 
 Leerlingaantallen en prognoses; 
 Beoordeling inspectie in het kader van het toezichtarrangement; 
 Resultaten op de tussentoetsen van het leerlingvolgsysteem; 
 Resultaten Cito-eindtoets, referentieniveaus en leerwinst;  
 Uitkomsten andere instrumenten (bijv. audit, oudertevredenheid, leerlingen); 
 Uitkomsten van de kijkwijzer op schoolniveau  
Ten aanzien van de andere domeinen worden onderdelen besproken als realisatie begroting, 
verzuimpercentage personeel, scholing en de voortgang van de gesprekkencyclus.  

 
De gegevens van alle scholen worden sectorbreed opgenomen in het jaarverslag en bij 
bijzonderheden in het PO Journaal dat periodiek verschijnt voor de leden van het Algemeen 
Bestuur. De directeur-bestuurder  rapporteert aan het Algemeen bestuur over de behaalde 
resultaten. 

 
2.4 Sociale Veiligheid  
 
Een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige sfeer op 
school is. Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie worden 
voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden.  
Aanpak pesten: wet Veiligheid op school 
De wet Veiligheid op school heeft als doel dat scholen zich inspannen om pesten tegen te gaan en dat 
scholen zorgen voor sociale veiligheid. In de wet staat dat scholen: 

• Een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren. 
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• Twee taken binnen het onderwijsteam moeten beleggen. Er moet een aanspreekpunt zijn waar 
leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid op  school coördineren. 
Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet.  

• De beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen. De bedoeling hiervan is 
dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school. 
 
Verantwoordelijkheden scholen 
De scholen van schoolbestuur Lauwers en Eems hebben in de notitie Sociale Veiligheid, Pedagogisch 
Klimaat, Burgerschap en Integratie en/of in hun schoolplan en schoolgids beschreven: 
de taken van  de vertrouwenspersoon en hoe die persoon te vinden, 
de pestpreventie, 
het programma sociaal-emotionele ontwikkeling,  
hoe incidenten  worden geregistreerd en afgehandeld,  
de regeling schorsen, verwijderen, 
de time-out regeling,  
de meldcode en meldplicht (verbeterd per 1 januari 2019) 
de klachtenregeling, 
hoe de veiligheidsbeleving van de leerlingen wordt gemeten en hoe de school zich daarover te 
verantwoordt naar de inspectie. 
 
Verklaring Omtrent het Gedrag voor onderwijspersoneel 
Alle nieuwe medewerkers en vrijwilligers moeten een Verklaring omtrent het Gedrag overleggen. 
Hieruit blijkt of er belemmeringen zijn om in de nieuwe functie aan de slag te gaan.  
 
2.5  Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding 
 
Schoolbestuur Lauwers en Eems, sector PO streeft naar een zo evenwichtig mogelijke samenstelling 
van het personeelsbestand en het management. 
In het onderwijs werken veel vrouwen, maar weinigen daarvan hebben een leidinggevende functie. 
Op peildatum 7 januari 2019 bestaat de leiding van de 17 scholen uit vijf mannelijke en twee 
vrouwelijke schooldirecteuren. Op meerdere scholen is in onze organisatie een schoolleider 
werkzaam. In totaal zijn dit momenteel één mannelijke en zeven vrouwelijke schoolleiders.  
Bij elkaar opgeteld is het percentage vrouwen in de schoolleiding daarmee 56%. 
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Hoofdstuk 3 
Uitwerking beleidsvoornemens  
 
 
3.1 Beleidsvoornemens 2020 - 2023 
 
In hoofdstuk I is de SWOT, de sterkte zwakte analyse, kansen en bedreigingen (zie paragraaf 1.5; 
conclusies), tot stand gekomen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat de school de komende 
periode gaat doen om planmatig een kwaliteitsslag te bewerkstelligen. De beleidsvoornemens zijn 
voor wat het pedagogisch didactisch handelen betreft geformuleerd in termen van geoperationaliseerd 
leerkrachtgedrag, teneinde een koppeling te kunnen maken met personeelsbeleid. Elders is het meer 
beschrijvend.  
 
Pedagogisch-didactisch handelen: 
Om de kwaliteit van het dagelijks handelen van de leerkracht te verbeteren gaan we de komende 
periode investeren in kennis over het leren van leerlingen, analysevaardigheden en het ontwikkelen 
van leerkrachtvaardigheden (uit kijkwijzer van L&E):  

• De leerkracht voert een inzichtelijke leerlingenadministratie  
• De leerkracht analyseert waarom leerlingen uitvallen en opvallen  
• De leerkracht reflecteert daarbij ook op het eigen handelen  
• De leerkracht plant en registreert interventies naar aanleiding van analyse en reflectie  
• De leerkracht geeft feedback  
• De leerkracht bevordert toepassen van het geleerde  
• De leerkracht maakt passend gebruik van ICT  
• De leerkracht stemt de verwerking en de instructie af op kennis van hoe de leerling leert  
• De leerkracht uit expliciet hoge verwachtingen  

 
Om bovenstaande te kunnen realiseren zullen we externe teamscholing inzetten, met name om het 
analyserend en reflectief vermogen van de leerkrachten en directie te vergroten.  
  
Aanbod:  
In deze schoolplanperiode staat rekenen en wiskunde centraal en begrijpend lezen. We zullen het 
aanbod evalueren (en ons oriënteren op een nieuwe methode) en onze didactiek onder de loep 
nemen. We nemen rekenen als voorbeeldvak bij het verbeteren van onze kleine zorgcyclus; 
lessenvoorbereiding (beredeneerd aanbod), observaties dagelijks werk en in de klas, analyse 
methodetoetsen en op basis daarvan weer het volgende blok voorbereiden en zo verder. 
Ook gaan we verkennen waar we door groepsdoorbrekend werken ons aanbod kunnen verbeteren (bij 
begrijpend lezen en de niet-kernvakken) en de leerlingen beter betrokken kunnen krijgen bij ons 
onderwijs. Ook werken in hoeken en werken in circuitvorm gaan we verkennen en waar mogelijk 
inzetten. 
We hanteren hierbij schoolbrede afspraken die worden vastgelegd in borgingsdocumenten. 
 
Digitale geletterdheid zal de komende twee schooljaren een vaste plek in ons curriculum moeten 
krijgen. De leerkrachten zullen hun kennis van de mogelijkheden op peil brengen. We krijgen hierbij 
externe ondersteuning van Basicly.   
 
Leerresultaten: 
Hoewel de leerresultaten de afgelopen jaren net onvoldoende waren, kunnen de resultaten per groep 
sterk wisselen. Deels is dit te wijten aan de geringe omvang van de groepen (één of twee 
leerlingen kunnen het verschil maken), maar we willen ook onderzoeken of en hoe we ons onderwijs 
beter kunnen laten aansluiten bij de leerbehoefte van alle leerlingen.  
Een eerste stap daartoe is de verbetering van onze analysevaardigheden (zie hierboven 
onder pedagogisch-didactisch handelen). Ook het groeien van didactische complexiteit 2 
naar didactische complexiteit 3 door het gehele team, zal bijdragen aan het verbeteren van de 
leerresultaten.   
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Verder zullen we, om de betrokkenheid van onze leerlingen bij het onderwijs te vergroten, starten met 
kindgesprekken in groep 5 t/m 8. In de loop van deze schoolplanperiode gaan we verkennen of 
dergelijke kindgesprekken ook in de lagere groepen kunnen worden ingezet. We verwachten door de 
kindgesprekken de kinderen meer te laten nadenken over hun eigen ontwikkeling en gedrag.  
 
Schoolklimaat/ condities: 
We zullen deze schoolplanperiode gericht aan de slag met professionele leeractiviteiten; collegiale 
visitatie zullen we structureel inplannen in het jaarrooster, het samen voorbereiden en nabespreken 
van lessen, het vragen van feedback aan collega’s en experimenteren en reflecteren op het eigen 
handelen zullen we gezamenlijk oppakken. Indien nodig gaan we hier teamtraining voor inzetten. 
Ook het formuleren van een heldere schoolvisie op onderwijs plannen we in gedurende deze 
schoolplanperiode.  
En met een aantal enthousiaste, betrokken meedenkouders onderzoeken we hoe we de 
communicatie kunnen verbeteren tussen school en ouders, hoe we ouders gaan betrekken bij de 
nieuwbouw van de school en de invulling van het nieuwe plein. 
 
3.2 Fasering van de beleidsvoornemens 2020-2023  
 
De in de vorige paragraaf genoemde beleidsvoornemens voeren wij in de komende vier jaar uit. Deze 
beleidsvoornemens zijn vervolgens, volgens de indeling van de vorige paragraaf, geclusterd in een 
aantal doelen. Bij elk van die doelen is voor het verkrijgen van een concretere voorstelling van 
hetgeen voor ogen staat, een aantal richtinggevende activiteiten beschreven.  In onderstaande matrix 
staat in welk schooljaar met welk doel wordt gestart. Horizontaal is dus de tijdsfasering inzichtelijk 
gemaakt, verticaal wat er per schooljaar aan de orde komt. De doelen per schooljaar, per kolom, 
moeten jaarlijks uitgewerkt worden in een schooljaarplan (een uitwerking van de doelen in prestatie-
indicatoren, tekens voorzien van bondige, strak uitgelijnde implementatiestappen met evaluatie- en 
borgingsvoorstellen. In deze schooljaarplannen zal de samenhang tussen de verschillende 
onderdelen (didactiek, aanbod, afstemming en condities) zichtbaar zijn.  

 
Op basis van evaluaties kan blijken dat aanpassingen noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken.   
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 Doelstellingen en activiteiten 19-
20 

20-
21 

21-
22 

22-
23 

Pedagogisch 
didactisch 
handelen 

Doel: Grotere betrokkenheid van de leerlingen 
Acties: Het creëren van een rijke leeromgeving 
 
Doel: grotere betrokkenheid van de leerlingen 
Acties: Doelstellingsgerichte Kindgesprekken  
in groep 5 t/m 8 
in groep 2,3,4 (verkennen wat mogelijk is) 
 
Doel: Vergroten didactische complexiteiten van het 
team.  
Acties: klassenbezoeken met kijkwijzer en zo nodig 
scholing of training. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
x 
 

x 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
x 

 

Aanbod Doel: Passend aanbod voor alle leerlingen 
Acties: werken met leerlijnen in Parnasys  
Groepsdoorbrekend werken verkennen 
             
Doel: Vergroten zicht op ontwikkeling van de 
leerlingen.  
Acties: Vergroten analysevaardigheden 
leerkrachten (teamtraining) 
 
Doel: Breder aanbod realiseren 
Acties: circuits van creatieve vakken met behulp en 
medewerking van ouders 
 
Doel: Vergroten achtergrondkennis van de 
leerlingen  
Acties: De wereld in school brengen; 
projecten, jeugdjournaal, klokhuis, Wereldorientatie  
  
Doel: Mediawijsheid; onze leerlingen zijn 
Vertrouwd,  veilig en vaardig met digitale middelen. 
Acties: Volgens aanbod vastgesteld ism Basicly  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

x 
 

x 
 

 
x 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
 

x 
 

 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 

Opbrengsten Doel: verbeteren opbrengsten voor de kernvakken 
Acties: Analyse opbrengsten met behulp van 
FocusPO.  
Stellen van realistische schooldoelen 
 
Doel: Opbrengsten verhogen door betere analyse 
van de toetsresultaten, dagelijks werk van 
leerlingen en eigen leerkrachtgedrag  
Acties: klassenbezoeken met kijkwijzer, training 
analysevaardigheden.  
 
 

  
X 
 
 
 
x 

 
X 
 
 
 
x 

 
X 
 
 

Schoolklimaat/condities Doel: Grotere betrokkenheid van ouders 
Acties: overleg met meedenkouders  
 
Doel: Realiseren van een aardbevings- en 
toekomstbestendige school in Usquert  
Acties: nieuwbouwtraject OBS Usquert 
  
Doel: Verdiepen van samenwerking in het team  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 

 
 

x 
 
 

 
 
 
 
 
x 
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Acties: Collegiale klassenbezoeken, samen 
voorbereiden van lessen (rekenen) 
 
Doel: Formuleren heldere schoolvisie 
Acties:  
 
 

 
 
 
 

x 
 
 
 
 

x 
 
 

x 
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Hoofdstuk 4 
 
 
Bijlagen 
 
4.1 Vaststelling 
 
4.2 Koersplan en doelstellingen Schoolbestuur Lauwers & Eems 
 
4.3 Meerjarenplanning kwaliteitsmetingen 
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Bijlage 4.1 Vaststellingsdocument 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaststelling team 
Augustus 2020 

Instemming MR 
September 2020 

Vaststelling bestuur 
September 2020 

Handtekening directeur 

Handtekening voorzitter  

Handtekening directeur-bestuurder 
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Bijlage 4.2  Koersplan en doelstellingen Lauwers en Eems 
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Bijlage 4.3 Meerjarenplanning kwaliteitsmetingen 
 
Kwaliteitszorg begint met het in beeld brengen van de uitgangssituatie op het gebied van de 
kwaliteitszorg, de toetsing, het leerstofaanbod, de onderwijstijd, het onderwijsleerproces, het 
schoolklimaat, de zorg en de begeleiding en de opbrengsten.  
Hoe doen wij dat, in willekeurige volgorde: 
Wat Frequentie 
Zelfevaluatie, geheel 1x per vier jaar 
Zelfevaluatie op onderdelen jaarlijks 
Kengetallen leerlingen jaarlijks 
SWOT 1x per vier jaar 
Cito- leerlingvolgsysteem (LVS) 2x per jaar 
Methodetoetsen  Per methodetoets 
Cito- eindtoets jaarlijks 
Observatie in de klas, gesprekken met leerlingen  Dagelijks  
Periodiek schoolbezoek; directeur of schoolleider met de directeur-
bestuurder 

Drie keer per jaar 

Inspectie Minimaal 1x per vier jaar  
Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen, personeel 1 x per twee jaar 
Tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen, personeel (sociale 
veiligheid, Schoolvensters) of andere monitor sociale veiligheid 

Jaarlijks  

Oudergesprekken jaarlijks (2 of 3 keer per jaar) 
Klassenbezoeken  Jaarlijks  
RIE-analyse jaarlijks 
Functioneringsgesprekken personeel jaarlijks 
Beoordelingsgesprekken  1x per drie jaar 
Zien (observatie sociaal- emotionele ontwikkeling, individueel en op 
groepsniveau) of ander observatie-instrument sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

jaarlijks 

Resultaten voortgezet onderwijs jaarlijks 
Audit 1x per vier jaar 

 
In sommige gevallen is het noodzakelijk om vaker één van bovenstaande instrumenten te gebruiken, 
bijvoorbeeld bij tegenvallende resultaten, een zwak pedagogisch klimaat, ontevredenheid van 
leerlingen, ouders of personeel. De gegevens worden verzameld, geordend aan de hand van de 
kwaliteitsindicatoren, geanalyseerd en gediagnosticeerd. Indien er onduidelijkheden zijn, verrichten we 
nader onderzoek of laten we dat doen. 
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