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Inleiding 

Het schoolplan van De Voorde is een beleidsdocument voor een periode van vier jaar.  
Dit schoolplan betreft de periode van 2020-2024. In dit schoolplan zijn de strategische visie en de 
beleidskeuzes op hoofdlijnen vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met 
betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd en omvat in elk 
geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking 
en verbetering van het onderwijs.  
Dit schoolplan is opgesteld binnen de gestelde kaders van het strategisch beleidsplan van Adenium. 
Dit schoolplan is niet statisch en wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Het schoolplan biedt 
inzicht in de instrumenten die de school hanteert voor de bewaking en verbetering van de eigen 
kwaliteit. Het schoolplan is opgebouwd volgens de nieuwe kwaliteitskaders vanuit de inspectie 
(2017). De hoofdstukken corresponderen grotendeels met de kwaliteitsgebieden en bevatten zowel 
informatie over de wettelijke eisen die aan het onderwijs gesteld worden als over de eigen ambities 
van de organisatie en de school op de verschillende terreinen.  
 
Vanuit het bestuur van Adenium zijn bij het opstellen van het schoolplan de volgende kaders 
meegegeven: 

x Fundament 1: Binnen onze organisatie dragen we met ons (onderwijs)aanbod, onze didactiek 
en onze pedagogiek actief bij aan zowel de kwalificatie, socialisatie als persoonsvorming van 
kinderen.  

 
x Fundament 2: Om binnen onze organisatie toekomstgericht onderwijs en opvang te bieden, 

ontwerpen en richten we ons curriculum in volgens de 7 leerprincipes voor innovatieve 
(speel)leeromgevingen (OESO, 2017): 

 
1. Stel leren centraal, stimuleer betrokkenheid en maak kinderen eigenaar van hun eigen 
leerontwikkeling.  
2. Draag zorg voor samenwerkend leren.  
3. Wees sterk afgestemd op de motivatie van kinderen en het belang van emoties.  
4. Wees uiterst gevoelig voor individuele verschillen tussen kinderen.  
5. Wees veeleisend voor elk kind, maar zonder excessieve overbelasting.  
6. Pas evaluaties toe die in overeenstemming zijn met de doelstellingen, met sterke nadruk op 
formatieve evaluatie.  
7. Bevorder horizontale verbondenheid (integraliteit) tussen activiteiten en onderwerpen, zowel 
binnen als met partners buiten de school.  
 

x Binnen de kaders (fundament 1 en 2)en het organisatiemodel van het IKC (in wording) heeft 
elke locatie de verantwoordelijkheid en de autonomie om zijn eigen IKC- 
ontwikkelingscurriculum te ontwerpen, passend bij de lokale context en zijn eigen meer 
specifieke visie op mens en ontwikkeling. Elke locatie krijgt zo zijn eigen couleur locale.  

 
x Per dorp of wijk kiest men n.a.v. de eigen beginsituatie, een contextanalyse en op basis van 

ambities voor één van de 9 modellen, genoemd in H2, als ontwikkeldoel voor de planperiode 
2020-2024. Deze 9 modellen laten allemaal een andere fase zien in de transitie naar 
toekomstgericht onderwijs binnen een IKC. Door het bieden van deze differentiatie 
mogelijkheid zijn alle locaties in transitie richting toekomstgericht onderwijs, maar ieder in 
de eigen zone van naaste ontwikkeling.  
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Voor de totstandkoming van dit schoolplan zijn de volgende elementen gebruikt ter evaluatie en als 
uitgangspunt voor de formulering van onze ambities; 

x Het strategisch beleidsplan 2020-2024 van Adenium  
x Evaluatie schoolplan 2015-2019 
x Evaluaties van de jaarplannen uit het schoolplan 2015-2019 
x Schoolanalyse leerling resultaten 
x Evaluaties uit het kwaliteitshandboek/borgingssystematiek 
x Tevredenheidsmeting ouders, leerlingen en personeel 
x Meest recente inspectie- en auditrapport 
x Intercollegiale consultaties directeuren en medewerker onderwijsbureau Adenium 
x Evaluaties taal- / rekenbeleidsplannen op school 
x Zelfevaluatie inspectie standaarden 
x Ambities uit het team  

o Teamvergaderingen 
o Studiedagen 
o POP gesprekken 
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1. Beginsituatie: De school en haar context 

In dit hoofdstuk wordt de contextanalyse van de school beschreven, waarbij we aanvullend 
inzoomen op de leerlingenpopulatie, de leerresultaten en de ontwikkeling van de 
leerlingenaantallen. Vanuit deze analyses hebben we conclusies geformuleerd. Waar moeten we in 
ons onderwijs rekening mee houden? Deze aandachtspunten worden meegenomen in de 
beschrijvingen bij de standaarden en de bijpassende doelstellingen (hoofdstuk 2 t/m 5). Tevens 
beschrijven we in dit schoolplan ons huidige schoolprofiel en reflecteren hierop. 
 
Om tot het schoolplan te komen is er een route gevolgd. Zijn meerdere partijen betrokken en zijn er 
acties uitgezet. Een belangrijk onderdeel daarvan is de zelfevaluatie van de inspectiestandaarden. 
Dat proces van zelfevaluatie heeft meerdere fasen gekend. Hieronder is het proces zichtbaar 
gemaakt. Voor elke paragraaf zal, voor zover van toepassing, de zelfevaluatie inspectiestandaarden 
opgenomen zijn. 
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1.2. Context van de school 

De School in de wijk 
De Voorde is de christelijke basisschool in de wijk De Drait in Drachten. We zijn onderdeel van de 
bredeschool De Drait. 
 
Veel van onze kinderen komen derhalve uit de wijk De Drait, met bijna 6500 inwoners een van de 
grootste wijken uit Drachten. We zien een groeiend aantal leerlingen uit de aangrenzende nieuwe 
wijk Drachtster Vaart. Beide zijn wijken met voornamelijk woningen uit de midden- en hogere klasse. 
Ook zien we een toename van leerlingen uit omliggende wijken zoals De Trisken en Himsterhout. 
 
De wijk De Drait bestaat voor 71% uit koopwoningen, 23% sociale huur en een deel vrije sector 
verhuur. Het gemiddelde inkomen in de wijk is boven het gemiddelde van de gemeente. Het 
overgrote deel van onze leerlingen groeit op in wat je middenklasse gezinnen zou kunnen noemen. 
Er is weinig zichtbare armoede binnen de school. Er is op De Voorde een klein percentage leerlingen 
waarbij sprake is van een thuissituatie met Nederlands als 
tweede taal. 
 
De kerk die in de wijk staat is inmiddels ondergebracht bij een 
andere wijk en het gebouw is verkocht aan een andere partij. 
De kinderen die naar de kerk gaan, gaan naar de verschillende 
kerken in Drachten of daarbuiten. Er is geen sprake van een 
directe link met 1 denominatie vanuit school. Er zijn, voor zover 
geregistreerd, 8 verschillende kerkgenootschappen waar onze 
kinderen naar toe gaan. En er is een groter wordend deel van 
de ouders die aangeeft niet kerkelijk betrokken te zijn. 
 
De Bredeschool 
Binnen de bredeschool werken we steeds intensiever samen met de verschillende participanten. OBS 
De Meander, OINK peuterspelen en kinderopvang SmallSteps zijn daarbij partners waar we oa ons 
"bredeschool pedagogisch klimaat" mee afstemmen. Op weg naar de vorming van een IKC zoeken we 
elkaar steeds intensiever op. Verder werkt De Voorde samen met verschillende partijen binnen de 
gemeente Smallingerland. In het kader van jeugdzorg hebben we een nauwe samenwerking met 
Carins.  
 
Binnen de bredeschool werken we ook samen met de bibliotheek Smallingerland. Zij heeft onze 
schoolbibliotheek ingericht en beheert deze ook. 
 
Het team 
Het team van De Voorde laat zich het best omschrijven als een gezonde mix van jonge en ervaren 
gedreven professionals. Er wordt gedeeld, gevraagd en vooral ook samen geleerd. Voor ons is het 
werken in het onderwijs een leven lang leren. Op verschillende vlakken vinden er dan ook de nodige 
scholingen plaats, zowel individueel als in teamverband. Het team bestaat voor een deel uit 
fulltimers en voor een deel uit parttimers. Het team bestaat uit een mix van meesters en juffen. 
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1.3. Leerlingpopulatie 

PCBO De Voorde is een school in een wijk met gemiddeld tot hoger inkomen. Een overgrote 
meerderheid heeft een havo of hogere opleiding genoten. Dat geldt voor beide verzorgers. De 
verhouding Meisjes/Jongens is bijna 50-50. Meer dan 90% van onze leerlingen komt uit een volledig 
Nederlands gezin. Er zijn geen grote taal achterstanden op het moment van instroom op de school.  
 
Er is in de brede schoolsetting een goede overdracht van de peuter en voorschoolse opvang naar de 
school toe. Vanaf het eerste moment is van deze kinderen de ontwikkeling goed in beeld, waardoor 
wij voor die kinderen een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. Het overgrote deel van onze 
instroom komt via het kinderdagverblijf (0-4 jaar) Small-Steps en/of de OINK peuterspelen.  
Een deel van onze kinderen groeit op in een actief kerkelijk betrokken gezin. Deze kerkelijke 
betrokkenheid vindt plaats in minimaal 8 verschillende kerkgenootschappen. We zien ook een steeds 
groter groeiend aantal ouders die aangeven niet kerkelijk betrokken te zijn. 
 
Volgens de wijkmonitor (https://allecijfers.nl/buurt/de-drait-smallingerland/) is 42% van de 
volwassenen in de wijk gehuwd, is 45% ongehuwd en is 8% gescheiden. Ook bij ons op school groeien 
kinderen op in gebroken gezinssituaties, maar wij zien daar geen grote afwijkingen in ten opzichte 
van de cijfers in de wijk. Wel groeit er een aantal kinderen op in zorgelijke thuissituaties, waarin wij 
samenwerken met de partijen die rond dit gezin de zorg delen (wijkteam/jeugdzorg/.....). Dit aantal 
wijkt niet af ten opzichte van landelijke gemiddelden.  
 
Binnen onze school hebben we een goede samenwerking gehad met DZNN mbt de behandeling van 
kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie. DZNN stopt ermee wat ons noopt om samen met de 
ouders hier een andere invulling voor te vinden. Daarover zijn wij inmiddels met meerdere partijen in 
gesprek. Timpaan en Cedin. Wij zetten ons op school erg in om deze kinderen te helpen. Ook met 
Kentalis hebben we op het gebied van taalontwikkeling een goede samenwerking, voor onze 
leerlingen met een TOS.  

 

  

https://allecijfers.nl/buurt/de-drait-smallingerland/
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1.4. Leerresultaten  

Vanuit de trendanalyses uit het verleden zijn er keuzes gemaakt om op onderdelen ons rekenaanbod 
te verstevigen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het inzetten van Bareka als instrument om 
vroegtijdig drempels te ontdekken en daarop in te kunnen steken. De afgelopen jaren heeft het 
automatiseren veel aandacht gekregen en de effecten daarvan zijn merkbaar bij de toetsen. 
 
Bij begrijpend lezen hebben we de keuze gemaakt om minder te leunen op "Nieuwsbegrip". We 
werken veel aan woordenschat ontwikkeling, we zijn gestart met het verdiepen en toepassen van 
Close Reading en gebruiken de basalt teksten (en strategieën) om de BL vaardigheid verder te laten 
groeien.  
 
Doordat we actief observeren en analyseren volgens de HGPD cyclus, waarbij we onder andere 
gebruik maken van de diverse cito- en methodetoets analyse instrumenten, hebben we in een vroeg 
stadium eventuele risico's in beeld. De wijze waarop we dat georganiseerd hebben stelt ons in staat 
om daadwerkelijk vroegtijdig in te grijpen. Hierbij schakelen we expertise in van zowel binnen als 
buiten de organisatie. 
 
De trendanalyse van dit moment laat geen groepen zien die een grote uitdaging vormen vwb het 
halen van de gestelde percentages uitstroom normen 1s/1f-2f. 
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1.5. Ontwikkeling leerlingaantallen 

De Voorde groeit. We zien een toename van het aantal leerlingen in de onderbouw. Er zijn een paar 
nieuwbouwprojecten afgerond en in ontwikkeling rondom de wijk De Drait. Mensen die verhuizen 
naar de nieuwbouw houden de kinderen op school omdat deze nieuwbouw dicht tegen de wijk aan 
zit (Drachtster Vaart oa). Hierdoor komen er betaalbare huizen vrij in de wijk zelf, geschikt voor jonge 
gezinnen. Dat genereert, mede met de goede naam van de school, een groei van de school. De 
verwachting is dat we de komende jaren in elk geval tussen de 320 en 360 leerlingen zullen houden, 
ondanks het feit dat het onderwijs in Smallingerland als geheel krimpt.  
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1.6. Conclusies 

Op basis van onze ouderpopulatie, onze teamsamenstelling, onze consistente opbrengsten van de 
laatste jaren kunnen we stellen dat onze leerlingen voldoen aan de gestelde doelen vwb de 
opbrengsten. Uitdaging voor ons gaat zijn om de komende jaren onze focus te verleggen van product 
naar proces. We hebben goed in beeld, middels een goed staande HGW- en zorgcyclus wat we 
kunnen verwachten, waar we op in moeten steken, waar uitdagingen liggen als het gaat om de 
meetbare leerresultaten. Dat geeft ruimte om ons onderwijs nog verder te verdiepen naar het leren 
leren. Er zijn geen specifieke schoolbrede uitdagingen op het gebied van de Nederlandse taal. Wel 
hebben we de eigen ambitie om Fries en Engels steviger in te bedden en naar een hoger plan te 
tillen.  
 
Er is een groep leerlingen die meer nodig hebben dan het reguliere aanbod, een ander aanbod en 
aanpak vragen. Deze kinderen bedienen we nu door het inzetten van Levelwerk en onze plusklas. 
Onze ambitie gaat verder. Wij zouden, in bredeschool verband, willen onderzoeken of het haalbaar is 
om met onze organisatie, de holding Adenium, voor de hele holding Hoogbegaafdheidsonderwijs in 
te richten. Daarnaast willen we gezamenlijk onze plusklas een structureel onderdeel laten zijn van 
onze eigen organisatie in bredeschool verband. 
 
Op het gebied van rekenen is de laatste planperiode ingezet op automatiseren en het inzetten van 
analyse instrumenten om dat goed in kaart te krijgen. In de middenbouw merken we aan de 
methodetoets en niet-methodetoets resultaten dat dit effect heeft. Dit willen we de komende 
planperiode verder uitbouwen. Dit is verder vertaald in ons rekenbeleidsplan. 
 
De school heeft een periode gekend waarin vanuit verscherpt toezicht de focus op de opbrengst is 
komen te liggen. Die zijn, mede door een sterke ontwikkeling op het didactisch handelen, DIM, 
analyse en evaluatie goed te noemen. Dat geeft vertrouwen om de volgende stap te maken. Daar 
waar in de afgelopen jaren de focus vooral heeft gelegen op de opbrengsten (het product) is de tijd 
nu dus rijp om de focus ook nadrukkelijk te leggen op het proces. Bewaren wat we hebben, 
ontwikkelen wat we ambiëren. In de zoektocht naar de verschuiving van product naar proces zijn we 
op het pad van Building Learning Power uitgekomen. Dit zal in de komende planperiode verder 
uitgebouwd worden en echt tot ons DNA moeten gaan behoren, een integraal onderdeel van de 
dagelijkse praktijk moeten worden. Hierbij speelt het gebruiken van de BLP leertaal, het inzetten van 
visuele ankers bij de leervaardigheden en het modelen van de leerkrachten een belangrijke rol. Dit 
vraagt doordenken, ontwikkelen en groeien.  
 
Door de verwachtte groei zullen we scherp moeten blijven op de indeling van de groepen. Zowel 
kwantitatief als kwalitatief. Het gaat daarbij om groepsgrootte, om huisvesting, om inrichting en om 
de doorgaande lijn in de bezetting. De onderbouw heeft ingezet op spelend leren, dat willen we 
uitbreiden naar de overgang van groep 2 naar groep 3. 
 
De samenwerking met de participanten binnen de bredeschool zullen we ook verder handen en 
voeten moeten geven. In welke hoedanigheid willen we een IKC gaan vormen en hoe gaan we dat 
inrichten, wie speelt daarin welke rol? Vragen waarop we in de komende planperiode antwoorden 
willen geven, samen met de participanten binnen de bredeschool. 
 
Het aantal leerlingen dat start op school met een andere voertaal dan Nederlands is niet heel groot. 
We zien met name dat de "anderstalige" opvoeding met name Fries is. We hebben op dit moment 
geen NT2 leerlingen op school. 
 
 



De Voorde Schoolplan 2020 - 2024 13 

In de afgelopen jaren hebben we gebruik gemaakt van de muziek"impuls" regeling. Dat heeft geleid 
tot het structureel inzetten van muzieklessen in de school. Elke groep krijgt om de twee weken een 
muziekles van 45 minuten aangeboden door een vakdocent muziek. Deze muziekles wordt 
afgestemd op het KVB-model (klank, vorm, betekenis), waarbij aandacht wordt besteed aan zingen, 
muziek maken, bewegen, notatie en luisteren. In de onderbouw wordt aansluiting gezocht bij de 
actuele thema’s. In midden- en bovenbouw is naast een aantal vaste thema’s (Sinterklaas, Kerst, 
Pasen, etc.) ruimte voor input vanuit de kinderen. De vakdocent houdt per groep een logboek bij met 
lesinhoud. Er wordt gewerkt met een twee jaarlijkse cyclus aan lesmateriaal. Dit is in het 
borgingsdocument verder in detail uitgewerkt door de vakdocent. 
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1.7. Consequenties 

 

x Omdat wij ons meer en meer gaan richten op het leerproces zullen we moeten gaan 
ontdekken hoe we omgaan met de leeromgeving van de kinderen. Consequentie van de 
keuze voor BLP is dat we in de komende planperiode antwoord gaan formuleren en beleid 
gaan ontwikkelen/borgen op de vragen die in dit proces voorbij komen. Daarbij gaat het o.a. 
om; welke leerkracht vaardigheden van het leerkrachten pallet vragen op team niveau 
ontwikkeling en welke op individueel niveau, wat gaan we doen met de visuele ankers van de 
BLP vaardigheden, hoe gaan we die inzetten, op welke wijze gaan we werk corrigeren, op 
welke wijze gaan we rapporteren aan kinderen/ouders, hoe gaan we het leerplein inrichten, 
hoe gaan we ouders in het proces van leren leren betrekken, hoe gaan we formatieve 
feedback inzetten, wat betekent voor ons eigenaarschap voor het eigen leerproces? 

x Taal is geen specifiek aandachtspunt met onze populatie, maar toch zijn ook daar 
uitdagingen en willen we op sommige vlakken een extra stap gaan maken. Bijvoorbeeld met 
de vroegtijdige signalering van dyslexie. We zetten we nu preventief bouw hiervoor in om 
vroegtijdig laaggeletterdheid eruit te filteren, dat willen we verder ontwikkelen. Daarvoor 
dient het taalbeleidsplan dat is opgesteld.  

x Onze aanpak op het gebied van begrijpend lezen willen we doorontwikkelen door het 
scholen en ontwikkelen van "Close Reading". Hoe kunnen we nog meer deze vaardigheden 
integraal inzetten bij bijvoorbeeld aardrijkskunde of geschiedenis...... Hoe kunnen we, met 
Building Learning Power in het achterhoofd, meer koppelingen maken tussen de 
verschillende vakgebieden? Ook dit is onderdeel van het taalbeleidsplan. 

x Blijvende aandacht voor een stevige rekenbasis, het automatiseren en verder differentiëren 
op niveau. We willen onze visie ten aanzien van rekenonderwijs met elkaar vorm geven en 
daarbij aansluitend een keuze maken op basis van onze visie voor een nieuwe methode. De 
komende planperiode zal de keuze, de implementatie en de borging daarvan handen en 
voeten krijgen. 

x Het verder structureren van Levelwerk, Plusklas en onderzoek doen naar passend aanbod en 
inrichten van ons (voltijds) HB onderwijs. 

x Verder inbedden aanbod Fries en Engels in alle groepen. Zie hiervoor het taalbeleidsplan. 
o Fries aanbod passend bij ons (twee jaar geleden) vastgestelde profiel Fries (zie 

provinciaal taalbeleid Fries op de basisscholen) 
x Muziek heeft een positieve bijdrage aan meerdere aandachtsgebieden. Sociaal emotioneel, 

taal, omgaan met je lijf en uiteraard muziek op zichzelf. Daarom zetten we de komende 
periode dit door. Dit vraagt committent vanuit de school om hier structureel middelen voor 
vrij te maken. 
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2. De Voorde binnen het IKC (in wording) en haar context 

2.1. Missie en Visie van de school  

De Voorde: Missie (en kernwaarden) van de school 
 
Missie 
Een leerling van De Voorde leert het goede, voor nu en in de toekomst. Om als evenwichtig mens te 
kunnen functioneren. Onze kinderen zijn trots op wie ze zijn en waar ze naartoe groeien. Ze zijn 
toegerust om te werken aan een wereld waar het goed is. 
 
Visie 
Onderwijs gaat niet over het vullen van een emmer, maar over het ontsteken van een vuur. 
Wij zijn een school die volop in beweging is. Door te blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden en in 
te spelen op nieuwe ontwikkelingen, willen wij ons onderwijs zo goed mogelijk vorm geven. Centraal 
daarin staat het Leren Leren en de focus op het "leer"proces in zijn geheel. Building Learning Power is 
daarbij ons voertuig.  
Aan de hand van drie basisbegrippen; Hart, Hoofd en Handen wordt hieronder beschreven waar 
PCBO De Voorde voor staat.  
 
Hart  
Vanuit onze identiteit werken wij elke dag aan een prettige en veilige sfeer op school. Ieder kind is 
uniek en dus verschillend. Wij vinden het essentieel dat er respect is voor elkaar en elkaars 
overtuigingen. We willen naast elkaar voortbewegen en de kinderen een goede basis meegeven. 
Kennis over elkaar zorgt voor begrip voor elkaar. Als team vinden we het belangrijk om in openheid 
en vertrouwen met elkaar, de kinderen en hun ouders om te gaan.  
 
Hoofd  
Wij willen ons onderwijs zo vormgeven, dat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen naar hun 
mogelijkheden. We willen de kinderen bewegingsruimte geven met betrekking tot het nemen van 
eigen initiatief en het maken van eigen keuzes. De ontplooiing en ontwikkeling van zelfstandigheid 
vinden wij een belangrijk aspect in de schoolloopbaan van onze kinderen. Daarbij staat ook zicht op 
het eigen leren centraal. 
 
Handen  
We zien creatieve activiteiten in de breedste zin van het woord als belangrijk en onmisbaar 
onderdeel van ons onderwijs.  
Het samen beleven en ondernemen staat daarbij centraal. Daarnaast zien wij handen als symbool 
voor hulp en ondersteuning. Een hand op de schouder, iemand bij de hand nemen, elkaar de hand 
geven of de handen ineen slaan zijn handelingen die elke dag op school voorkomen. Ze geven weer 
hoe belangrijk het is om samen met elkaar te werken aan een goede school en goed onderwijs.  
Identiteit van de school 
Voorde Identiteit 
Natuurlijk gaat het hier over onze christelijke identiteit, maar ook over de identiteit van onze 
kinderen. Hoe willen onze leerlingen door deze wereld lopen? Waaraan willen onze leerlingen 
herkenbaar zijn? Samen met de ouders willen we onze kinderen begeleiden naar een leven waarin ze 
trots op zichzelf durven zijn. Een leven waarin ze rechtop mogen lopen. Kinderen die een 
opbouwende, samenbindende rol willen spelen in hun klas, in hun gezin en in hun omgeving. 
Kinderen die vanuit Kennis over elkaar Respect hebben voor elkaar. 
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PCBO De Voorde is een protestants christelijke school. Dat betekent dat we het Woord van God als 
uitgangspunt nemen voor ons denken, handelen en reageren. Het protestants-christelijke karakter is 
op school elke dag te merken aan de Bijbelverhalen, vieringen, de liederen en het beginnen en 
eindigen van de dag met gebed. Onze school werkt met Kind Op Maandag (KOM), een methode voor 
geloofsopvoeding en wereldburgerschap in het basisonderwijs. De grote christelijke feesten zoals 
Pasen en Kerst worden samen gevierd. 
 
Onze christelijke waarden zitten ook verscholen in onze naam en ons logo; De Voorde, een 
doorwaadbare plaats in een rivier of beek. 
 
Een plaats waar we je helpen oversteken, maar waar je zelf ook wat voor moet doen. Wij creëren de 
veiligheid om te leren over te steken, we dagen je uit stappen te zetten. Een plek waar je fouten mag 
maken en het nog een keer mag proberen. Een plek waar we erin geloven dat we samen de overkant 
halen. 
 
We hebben een pad gemaakt in de rivier of beek. Je kunt gebruik maken van de stapstenen die er 
liggen. Je zult af en toe natte voeten krijgen, maar we helpen je over te steken. Want dat doen we 
samen. School-Kinderen-Ouders maken samen gebruik van De Voorde. 
 

x We werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van kanjerbeleid; om 
waarden naadloos in te vlechten in dagelijks gedrag en houding. 

x We werken met een gekozen leerlingenraad, voor maximale invloed van kinderen op het 
beleid. 

x We werken aan het bevorderen van eigen regie van kinderen op hun ontwikkeling en we 
hebben gesprekken hierover met uw kind en u als ouders over de groei hiervan. We 
benoemen de successen en struikelblokken en passen waar nodig individuele trajecten aan. 
Wilt u zo met uw kind en de school werken aan de vorming van uw kind? Dan bent u ‘Voorde 
identiteit!’ 

 
De Identiteit die we samen beschrijven binnen de vorming van het IKC zal in de komende planperiode 
inhoud moeten krijgen. Helder is wel dat vanuit De Voorde onze christelijke identiteit herkenbaar zal 
moeten zijn en blijven.  
 
De Voorde is onderdeel van de Holding Adenium. Daarin werken twee dochters, OPO Furore en PCBO 
Smallingerland, samen aan goed onderwijs.  

x  
Binnen de stichting PCBO Smallingerland werken we vanuit de volgende identiteit: De 
christelijke identiteit van PCBO Smallingerland kenmerkt zich door een open deur. Een ieder is 
welkom om naar de mooie verhalen uit de bijbel te luisteren en ervan te leren. Het laten zien 
van Gods liefde voor de mens en de natuur door deze verhalen en door te leven naar zijn 
voorbeeld. We organiseren eigentijdse vieringen en andere uitingen van onze christelijke 
identiteit. Activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en die prikkelen, 
verrassen en aanzetten tot denken. 

x Binnen de stichting OPO Furore werken we vanuit de volgende visie op identiteit: OPO Furore 
is een stichting voor openbaar onderwijs in de gemeentes Tytsjerksteradiel en 
Smallingerland.Op onze scholen is iedereen zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, 
seksuele geaardheid of etniciteit welkom. In het leef- en leerklimaat van onze scholen is het 
belangrijk dat kinderen respectvol leren omgaan met anderen en andersdenkenden. 
Wederzijds respect wordt mede vormgegeven door expliciete aandacht voor 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke normen en waarden. Het openbaar onderwijs 
gaat uit van de democratische beginselen, zoals vastgelegd in de (Grond)wet en 
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internationale verdragen. Het openbaar onderwijs stimuleert kinderen tot onafhankelijk 
denken en leert kinderen verdraagzaam te zijn naar anderen. Hierdoor worden zij bewuste, 
actieve, en waardevolle burgers van onze samenleving. Waardoor zij verantwoordelijkheid 
nemen voor de maatschappij, nu en in de toekomst.  
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2.2. Het IKC (in wording) profiel (2024) 

Het IKC 2024 (in wording) :  
Een eerste verkennende aanzet tot het beschrijven van het IKC in wording tbv het schoolplan 2020-
2024. Dit hoofdstuk zal, op hoofdlijnen, hetzelfde zijn op beide scholen. (De Voorde - De Meander) Dit 
hoofdstuk is bewust niet volledig uitgeschreven omdat het nu te vroeg is om al volledig te beschrijven 
waar we voor gaan. Vanuit het Strategisch Beleids Plan van de holding Adenium is het een keuze om 
de vorming van het IKC  
 
Binnen het IKC De Drait (in wording) werken en ontmoeten meerdere organisaties elkaar. Formeel / 
professioneel en informeel. Gemene deler bij de samenwerkende participanten is het kind van 0 tot 
12 jaar. 

 

Als centrale partijen binnen de doelgroep 0-12 jarigen zijn we vorig jaar gestart om elkaar ook 
inhoudelijk meer en meer op te zoeken en gezamenlijk op te trekken. Binnen de definitie van het IKC 
in wording gaat het dan om PCBO De Voorde, OBS De Meander, Oink! peuterspelen, de MOS en 
Smallsteps kinderopvang. De kern participanten van de Bredeschool. 
 
Met deze kern participanten hebben we onze gezamenlijke waarden geformuleerd. Als pedagogische 
onderlegger hebben we gekozen voor de uitgangspunten van de kanjertraining. De beide scholen zijn 
kanjerscholen. Samen met het kanjerinstituut wordt nu gekeken naar een invulling van de 
kanjertraining voor 0-4 jarigen. Dat is in ontwikkeling. De vijf centrale kanjerafspraken vullen onze 
geformuleerde kernwaarden aan. Alle volwassenen die werken met onze 0-12 jarige kinderen gaan 
uit van deze kernwaarden en de kanjerafspraken. Elke participant binnen het IKC verwerkt deze in 
zijn eigen aanpak. 
 
Overige participanten waar we binnen de muren van de Bredeschool in meer of mindere mate mee 
te maken hebben zijn oa. Ziekenhuis NijSmelinghe, de GGD, wijkraad De Drait, de gemeente 
Smallingerland, diverse verenigingen (kaartclubs, volksdansclub, jeu de boules).  
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Hiermee gaan deze uitgangspunten de 
basis vormen voor het “met elkaar 
omgaan” binnen de setting van het te 
vormen IKC De Drait. Feitelijk is 
Bredeschool De Drait een Kind Centrum 
waar 0-12 jarigen naar toe gaan voor 
opvang, onderwijs, ontwikkeling en 
groei. Hoe Integraal dit gaat zijn in de 
toekomst zullen we in de komende 
planperiode gaan verkennen. 
 
De verschillende beschreven visies van 
de participanten kennen een gemene deler. Het kind in ontwikkeling, ontdekkend, spelend en lerend. 
Een groei mindset waarin kinderen uitdagingen durven aan te gaan, niet bang zijn om fouten te 
maken.  
 
Als losse organisaties is het de uitdaging om in de komende planperiode te onderzoeken in welke 
vorm en hoedanigheid het IKC ingericht zou moeten worden. Daarbij spelen ook externe, niet 
beïnvloedbare, factoren een rol (wet- en regelgeving kinderopvang bijvoorbeeld).  
 
Vanuit de Why kiezen voor een van de varianten uit het SBP van de holding Adenium. 

 



De Voorde Schoolplan 2020 - 2024 20 
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Ontwikkelteam IKC 
 
Het ontwikkelteam IKC kent twee sporen. Inhoudelijk en monitoring. 

x Inhoudelijk bestaat het ontwikkelteam uit het MT van Bredeschool De Drait. Deze is als 
geheel de projectleider IKC De Drait. Inhoudelijke input komt uit sessies die we de komende 
jaren beleggen met de medewerkers of in kort lopende werkgroepen. 

Het IKC monitorteam bestaat uit gezamenlijke stakeholders van de verschillende participanten. 
(Oink!-Smallsteps-De Voorde-Meander) en heeft vanuit de WMS een toezichthoudende rol. 
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3. Onderwijsproces 

3.1. Aanbod (OP1) 

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. 
 
Basiskwaliteit 
 
De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal 
en rekenen omvat en dat aansluit bij het (beoogde) niveau van alle leerlingen. Het onderwijs gaat 
ervan uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Daarom is het onderwijs gericht op 
het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en 
kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Het aanbod draagt 
bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Het aanbod sluit aan op het niveau van 
de leerlingen bij binnenkomst van de school, wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die 
kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie en bereidt hen voor op het aanbod bij de start van het 
vervolgonderwijs. Daartussenin verdelen de leraren de leerinhouden evenwichtig en in samenhang 
over de leerjaren heen. De school legt de doelen voor het onderwijs en de opbouw van het aanbod 
vast in het schoolplan. 
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Doorgaande lijn algemeen 
 
Binnen Bredeschool De Drait starten we in de komende planperiode het onderzoek richting IKC in 
ontwikkeling op. Nu reeds is er al sprake van een doorgaande lijn en samenwerking rond overdracht 
op verschillende vlakken tussen de participanten binnen het gebouw. Dat zal de komende jaren 
verder ontwikkeld worden (zie hfd st.2) 
 
Los van alle methode's die kerndoel dekkend zijn willen we ons de komende periode meer richten op 
leerdoelen, op de leerlijnen en beredeneerde keuzes daarbinnen. Hiervoor gaan we onder andere de 
volgende instrumenten gebruiken ; de kwaliteitskaarten van School aan zet, het leerlijnenboek 
(NieuwLeren.nl), leerroutes 1/2/3 van SLO en vakspecifieke leergroepen binnen de school.  
 
Er zijn, los van de specifieke vakken, een aantal beleidsterreinen binnen PCBO De Voorde die we 
vanaf groep 1 tot en met groep 8 invullen.  

x Sociaal- emotionele vorming; Hiervoor leggen we met de Kanjertraining de basis in groep 1, 
maar het aanbod van lessen, de monitoring en aandacht gaat door tot en met groep 8. Het 
zijn geen losse lesjes, maar is de manier waarop we met elkaar omgaan, waarop we elkaar 
mogen aanspreken en mogen aanmoedigen. Het is een rode draad in de school. 

x Building Learning Power. Dat start al in groep 1, zodat er door de hele school carrière van 
onze leerlingen een opbouw zit in het leren leren en zicht op het eigen leerproces. Al onze 
kinderen kennen de reeds behandelde leerspieren en zullen aan het einde van het BLP 
scholingstraject alle leerspieren kennen. Van groep 1 tot en met groep 8. 

x De Bibliotheek op School (BOS) waarbij het leesplezier, leesstimulering zich richt op de 
volledige school, ondersteund door de professionals van de bibliotheek Smallingerland. 

x Burgerschap als integraal onderdeel van ons aanbod, verweven in Godsdienst, Oriëntatie op 
jezelf en de wereld, De Voorde Wereldschool en de leerlingenraad. Dit verdient de komende 
planperiode verdere aanscherping, invulling en borging passend bij het nieuwe curriculum 
Burgerschap. Vanuit het project kansrijke overstap, wat door Adenium en de VO scholen in 
Drachten ingericht is, gaan we in het kader van Burgerschap het komende jaar starten met 
het project Mens Zijn en het Terra Nova Burgerschapsspel. Dat gaat in de bovenbouw een 
vast element in onze jaarplanning worden. 

 

Taal / Rekenen 
* Ontluikende geletterdheid, beginnende gecijferdheid 
Binnen onze onderbouw richten we ons op het spelend leren. Er is een beredeneerd aanbod waarbij 
we de leerlijnen "Het Jonge Kind" uit parnassys gebruiken om ontwikkeling en voortgang te 
monitoren. De invulling van het beredeneerd aanbod kent meerdere bronnen. Voor de 
taalontwikkeling werken we met het programma Fonemisch Bewustzijn en voor rekenen met "Met 
sprongen vooruit". Leerkrachten maken verder ook gebruik van de techniektorens, de leerlijnen "Het 
Jonge Kind" en uiteraard de input uit hun opleiding "Kleuteronderwijs in de 21e eeuw" en uit het 
netwerk. Het aanbod is spelgericht met thema's uit de belevingswereld van het jonge kind. 
Activiteiten worden beredeneerd, doelbewust en gedifferentieerd ingezet. Er is aandacht voor 
ontwerpend en onderzoekend leren. Leerkrachten ontwikkelen samen de thema's zodanig dat die 
aansluiten op het curriculum. De leerkrachten in de onderbouw volgen op verschillende vlakken 
hiervoor opleidingen gericht op verdere verdieping en professionalisering van de spelend lerende en 
ontdekkende kleuter. Kennis die opgedaan wordt, ervaringen die we opdoen willen we de komende 
planperiode verder uitbreiden naar groep 3. Hierbij willen/gaan we de overgang van groep 2 naar 
groep 3 verder beschrijven. Spelend, waardevol leren ook in groep 3.  
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* Aanvankelijk lezen 
In groep 3 maken we gebruik van de methode Veilig Leren Lezen, de nieuwste KIM versie. We zetten 
hierbij nadrukkelijk ook de materialen voor verdieping of verbreding in (zon/maan/ster). 
* Taal midden-bovenbouw 
In de midden- en bovenbouw maken we gebruik van de taalmethode TaalVerhaal.nu. Deze recente 
methode heeft de nieuwe referentieniveaus volledig verwerkt. Door differentiatie, instructie op basis 
van het direct instructie model en veel coöperatieve werkvormen volgen de leerlingen de leerlijnen 
die toewerken naar het streefniveau 1F met een natuurlijke doorstroom naar het 2F niveau. 
Daarnaast is er met de lessen filosofie en helder denken ook aandacht voor samenwerken, kritisch 
denken, creativiteit, filosoferen, onderzoeken, argumenteren, problemen oplossen, zelfsturing en 
analyseren.  
* Spelling 
Naast de spelling binnen de methode TaalVerhaal.nu maken we gebruik van het dagelijkse 5 
woordendictee. Elke dag aandacht voor de strategie van het juist spellen waarbij de strategie 
afspraken door de hele school op dezelfde wijze, met dezelfde visuele ankers van het 5-stappen-plan 
gehanteerd worden. 
* Begrijpend Lezen 
De vaardigheid begrijpend lezen komt op meerdere momenten, vakoverstijgend, aan bod. In onze 
taalmethode TaalVerhaal.nu is het weliswaar stevig ingebed maar we doen meer. We zien het niet 
als los vak, maar een vaardigheid die je over de hele linie nodig hebt. Of het nu gaat om de wereld-
oriënterende vakken of rekenen, je leest altijd om het te begrijpen. Om die vaardigheid te 
ontwikkelen richten wij ons op Close Reading. De komende jaren zullen we ons met diverse interne 
scholingsmomenten hierin verder ontwikkelen. De Close Reading vaardigheid ontwikkelen we o.a. 
door gebruik te maken van Nieuwsbegrip XL en de oefenteksten van Bazalt. Maar, zoals gezegd, we 
passen het ook toe bij bijvoorbeeld aardrijkskunde/geschiedenis.  
* Rekenen 
Ons rekenonderwijs kent twee sporen. De methode Alles Telt en Met Sprongen Vooruit. De methode 
Alles Telt zal in 2020-2021 vervangen worden. Er is, bij het schrijven van dit schoolplan, een 
werkgroep geformeerd die zich gaat toeleggen op het onderzoek doen naar een methode die past bij 
onze visie en die goed aansluit bij onze wensen en gebaseerd op de kerndoelen/referentieniveaus. 
* Schrijven 
Met de keuze voor Veilig Leren Lezen is er ook gekozen voor de aansluitende schrijfmethode 
Pennenstreken. Wij willen de komende planperiode gebruiken om te onderzoeken of wij ons blijven 
richten op het rechtsoverhellend doorlopend schrift of op de blokletters.  In verband met de 
veranderende functie van het schrijven en de worsteling die we in groep 3 bij sommige leerlingen 
zien willen we hiernaar een onderzoek gaan doen. Wel onderstrepen we het belang van goede 
aandacht voor het schrijfonderwijs, los van de keuze voor het ene of het andere schrift.  
* Engels en Fries 
Voor beide talen geldt dat wij een aanbod hebben, vanaf groep 1 tot en met groep 8. We streven 
voor beide talen naar een vergroting van de woordenschat, het comfortabel zijn/voelen bij het 
spreken van een vreemde taal en we willen onze leerlingen stimuleren om kennis van/over een 2e 
taal te verwerven. Mbt Fries werken we met Spoar8 en maken we gebruik van 
memmentaalsprekkers (Friestalige docenten). Voor Engels werken we met de methode GrooveMe. 
Deze laatste sluit goed aan bij ons muziekonderwijs omdat de methode zich richt op songteksten 
ontleden, passend bij de leeftijd van de kinderen. Van Engelse kinderliedjes tot popsongs uit de 
hitparade.  
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Oriëntatie op jezelf en de wereld 
De Voorde heeft de afgelopen jaren het beleid "Wereldschool" uitgewerkt. Los van de methodes en 
de ingeroosterde momenten voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek willen 
we onze leerlingen in 8 jaar basisschool met excursies en gastlessen de wereld om hen heen laten 
ervaren, laten meemaken en leren kennen. Het aanbod is beschreven over de verschillende 
jaargroepen en komen thematisch voorbij in het jaarrooster. Daarin zit een opbouw, passend bij de 
verschillende groepen en hun belevingswereld. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we graag 
naar ons beleidsstuk Wereldschool.  
Er is vanuit het team nadrukkelijk de wens om de komende planperiode een onderzoek op te starten 
naar nieuwe methodes rond deze vakken. Dat project zal ingepland gaan worden. 
 
Terra Nova Burgerschapsspel 
We gaan starten met het jaarlijks inplannen van een periode in de bovenbouw waarin we het Terra 
Nova Minimaatschappij spel gaan "spelen". Met Terra Nova vormen leerlingen in teams van vijf op 
een onbewoond eiland hun eigen minimaatschappij. Ze ervaren wat het betekent om deel uit te 
maken van een samenleving door er zelf een te mogen besturen. 
Tijdens hun avontuur zoeken leerlingen samen naar creatieve oplossingen voor morele dilemma’s. 
Hier maken ze kennis met omgaan met de mening van een ander en het belang van samenwerken 
om verder te komen. Na de concrete ervaringen tijdens de spelfase wordt er klassikaal gereflecteerd: 
de problemen die de kinderen en jongeren op het eiland tegenkwamen worden gekoppeld aan de 
realiteit. Als afsluiting van een reeks thema’s bekijken ze welke waarden het meeste voorkomen en 
nemen het heft in handen om hier in hun eigen omgeving iets voor te organiseren. 
Met Terra Nova gaat burgerschapsonderwijs verder dan het kennen van de staatsinrichting: het 
verzorgt een moment voor kinderen en jongeren om zelf af te wegen wat er nodig is voor een 
goedwerkende samenleving. (bron: http://www.lisahu.nl/terra-nova) Dit gaan we in samenwerking 
met de vakgroep Filosofie van het VO doen. 
 
De Digitaal vaardige leerling 
Onze leerlingen groeien op in een wereld waarin ICT (en breder digitale) vaardigheden onmisbaar zijn 
geworden. Kritisch denken en mediawijsheid spelen daar een rol in, maar ook het gebruik maken van 
de creativiteit, het aanwakkeren van nieuwsgierigheid in techniek. Daarvoor willen we in de 
bovenbouw het Design/ICT/Techniek gaan onderzoeken. Samen met "De Toekomst Digitaal" zoeken 
we samenwerking met het "Innovatie Cluster Drachten" om kennis te bundelen, techniek/ICT/Design 
met elkaar te verbinden en samenwerking te zoeken met bredere onderwijsinstellingen (MBO-PO). 
Het projectplan dat hiervoor samen met "De Toekomst Digitaal" is opgezet, is als project toegevoegd. 
 
Godsdienst /levensbeschouwing 
Voor het aanbod gericht op godsdienst en levensbeschouwing gebruiken we de methode "Kind op 
maandag". De methode volgt de lijn van de christelijke tradities. We vertellen de verhalen, zingen de 
liederen en praten over wat deze verhalen met je doen. Dagelijks openen en sluiten we de dag, we 
lezen, zingen, vertellen en vieren samen rond het woord van God. Daarnaast hebben we aandacht 
voor de vrijheid van godsdienst in de wereld waarin we opgroeien. Het onderwerp 
identiteit/godsdienst/wereldreligies/levensbeschouwing zullen we in de loop van de 
schoolplanperiode met alle geledingen verdere vorm en inhoud gaan geven als onderdeel van 
burgerschapsonderwijs op de Voorde. (zie project verbeteren: De Dialoogschool) 
 
Bewegings- en muziekonderwijs 
Binnen de bredeschool setting hebben beide basisscholen ervoor gekozen om voor de lessen 
bewegingsonderwijs een vakdocent in te zetten. Dat zullen we in de formatie ook de komende 
periode blijven doen. Uitdaging is en blijft het juiste aantal uren bij de gemeente toegewezen te 
krijgen om zo ook te voldoen aan de nu wettelijk vastgelegde aantal uren bewegingsonderwijs. Met 
betrekking tot het zwemonderwijs in groep 3 en 4 volgen we het beleid van de gemeente.  

http://www.lisahu.nl/terra-nova
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Ten tijde van het schrijven van het SP 20-24 is er sprake van dat de gemeente gaat stoppen met het 
aanbieden van zwemlessen binnen de gemeente. Mocht dat zo zijn dan zullen we daarop acteren. 
 
Vanuit de impulsregeling Muziek hebben we de afgelopen jaren goed invulling kunnen geven aan 
muziekonderwijs. De ingezette koers zullen we verder uitdiepen en borgen in beleid. Hierbij zal de 
inzet van de vakdocent doorgezet worden. Binnen dit SP 20-24 zal het 4 jaren plan muziekonderwijs 
op De Voorde als bijlage worden opgenomen. 
 
Eigen leerlijnen 
Er zijn binnen elke school leerlingen die om uiteenlopende redenen het 1F niveau niet halen. Voor 
een passend ontwikkelingsperspectief voor deze leerlingen hebben staand beleid. Maar we gaan dit 
de komende planperiode aanvullen met de recent ontwikkelde leerroutes taal/rekenen van het SLO. 
Vanwege de diversiteit van deze groep leerlingen maakt "Passende perspectieven voor het po/s(b)o" 
onderscheid in drie groepen, en zijn er leerroutes taal en rekenen op die drie niveaus ontwikkeld. Het 
aanbod op deze drie niveaus zullen we voor Taal en Rekenen op gaan nemen in ons OPP beleid. 
Hiermee zullen we ook afstemming gaan zoeken met de werkgroep "Kansrijke overstap PO-VO" van 
de holding Adenium. Immers, er zijn binnen route 3 leerlingen die op het VO geheel of gedeeltelijk de 
doelen van 1F gaan realiseren. Deze doorgaande lijn vinden we erg belangrijk, het houdt niet op bij 
de deur van onze school. 

 

Ontwikkeldoelen richting basiskwaliteit (OP 1.6) 
 
Doel: Bredere integratie van het aanbod burgerschap, conform de beschrijving van de basiskwaliteit. 
De nadruk ligt dan vooral op het deel "kennismaken met en kennis hebben over de diversiteit van de 
samenleving. 
Bijpassend gewenst professioneel gedrag en organisatie: Zowel vanuit onze geloofsbeleving als 
vanuit onze opdracht rond burgerschap kennis willen overdragen over de diversiteit van de 
samenleving binnen alle groepen. 
Situatie 2020: We hebben veel aanbod dat past binnen het curriculum Burgerschap, maar daarin mist 
de samenhang en doorgaande lijn. Het is afhankelijk van de leerkracht, visie en beleid niet helder 
beschreven en geborgd. 
Situatie in 2024: Het aanbod is gebaseerd op de beschreven, gedragen en geborgde visie op 
Burgerschap, is vertaald naar handelen in de klas en naar een doorgaande lijn in het aanbod. Als 
Dialoogschool hebben we onze visie op burgerschap en de christelijke identiteit handen en voeten 
gegeven. Jaarlijks wordt het spel Terra Nova Minimaatschappij in de bovenbouw ingezet als 
onderdeel van onze leerlijn Burgerschap. Leerkrachten uit de bovenbouw zijn competent om dit te 
coachen, te begeleiden. 
Eigen aspecten van Kwaliteit vanuit kaders van Adenium 
 
Doelen: 
1. Kinderen worden door een brede ontwikkeling (kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming) 
voorbereid op hun deelname aan de maatschappij.  
2. Kinderen krijgen een eigentijds curriculum aangeboden zodat ze met hun kennis en vaardigheden 
aan kunnen sluiten bij de regionale, landelijke en mondiale ontwikkelingen. 
3. Kinderen krijgen begrip van de wereld om zich heen, kunnen zichzelf daartoe verhouden en 
worden daarbij door hun hele netwerk ondersteund. 
 
Bijpassend professioneel gedrag en organisatie 
1. De school (het IKC) draagt met het (onderwijs)aanbod actief bij aan zowel de kwalificatie, 
socialisatie als persoonsvorming van kinderen.  
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2. De school (het IKC) heeft (een selectie van) bouwstenen van curriculum.nu en Fries opgenomen in 
zijn curriculum. 
3. De medewerkers van de school (het IKC) bevorderen horizontale verbondenheid (integraliteit) 
tussen activiteiten en onderwerpen, zowel binnen de school als met partners buiten de school.  
 
Situatie 2020: 

x Met betrekking tot het IKC deel zijn deze punten onderdeel van het totale plan IKC in 
ontwikkeling en zullen derhalve daarin ook opgenomen worden. 

x Identiteit en Burgerschap zijn nog niet in gezamenlijkheid verbonden, maar zijn twee 
entiteiten binnen ons aanbod. Hierbij is het deel identiteit methodisch ingevuld vanuit de lijn 
Kind op Maandag, het deel burgerschap kent wel het aanbod, maar daarin is nog 
onvoldoende samenhang en doorgaande lijn. 

Situatie in 2024: 
x In 2024 heeft IKC De Drait in haar beleid geformuleerd hoe de doelen 1,2 en 3 ingericht zijn. 

Hoe deze merkbaar of meetbaar zijn ingericht en welke bouwstenen van het curriculum.nu 
en Fries zijn opgenomen in het IKC curriculum. Dat geldt in breed verband voor de scholen 
individueel en de participanten binnen het IKC. 

x Met betrekking tot Identiteit en Burgerschap heeft ons project De Dialoogschool hier een 
doorgaande lijn in ontwikkeld, is het aanbod in samenhang opgezet en kent het een integrale 
lijn door de school. Hiermee zijn voldoen we niet alleen aan de basiskwaliteit, maar hebben 
we die uitgebreid met onze eigen aspecten van kwaliteit. Een rijke minimaatschappij waarin 
kinderen het leven leren en op basis van 
kennis over elkaar met respect voor elkaar 
naar het VO uitstromen. Als toekomstige 
volwassenen die hebben geleerd kritisch te 
denken, elkaar te respecteren, weten waar zij 
zelf staan met het oog op identiteit en hoe 
zich dat verhoudt tot de wereld waarin ze 
leven. Leerlingen die besef hebben van het 
werken van onze democratie en wat hun 
bijdrage daaraan is. 

 

Eigen aspecten van kwaliteit – Building Learning Power 
 
Doel: Binnen het aanbod is een rode draad zichtbaar vanuit de principes van Building Learning 
Power, gericht op het leerproces. Kinderen kunnen hun eigen leerproces vertalen in 
leervaardigheden vanuit de vier leerspieren. 
Bijpassend gewenst professioneel gedrag en organisatie: Vanuit goed voorbeeld doet goed volgen 
zijn leerkrachten in staat om in gedrag en attitude op elk moment in een (les)situatie dit te vertalen 
naar BLP. Leerkrachten geven feedback op het proces, stimuleren het leren van fouten, creëren een 
veilige sfeer waarin fouten maken erbij hoort en geven kinderen de mogelijkheid uitdagingen aan te 
gaan. Product feedback heeft plaats gemaakt voor procesfeedback en feedforward. Ook wordt de 
kracht van peer-to-peer feedback benut. 
Situatie 2020: We zijn gestart met de eerste scholing rond BLP, we hebben samen vanuit visie 
gekozen voor BLP als onderlegger onder onze pedagogische en didactische benadering. Vanuit 
bewust onbekwaam naar onbewust bekwaam groeien is het doel. Van productfeedback nu naar 
procesfeedback in de toekomst. 
Situatie in 2024: Leerkrachten zijn onbewust bekwaam in het toepassen van de leerprincipes van 
BLP, niet als een kunstje of lesje, het is hoe we het leren zien. Aan de hand van visuele ankers, 
gerichte procesfeedback groeit het leervermogen van de kinderen in 8 jaar De Voorde. Er is 
dagelijkse evaluatie, feedback/feedforward gericht op het leerproces.  
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Dit hebben we ook vertaald naar de periodieke terugkoppeling naar en communicatie met ouders. 
Onze rapportage en feedback is hoofdzakelijk gericht op formatief toetsen. De summatieve toetsing 
(methode toetsen en eindtoets) is aanvullend en richt zich op data analyse. 
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3.2. Zicht op ontwikkeling (OP2) 

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling 
kunnen doorlopen. 
 
Basiskwaliteit 
De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem 
systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen. Voor de kennisgebieden 
taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit vanaf groep 3 met betrouwbare en valide toetsen die tevens 
een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. Leraren vergelijken deze informatie met de 
verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de 
onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. 
Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseert de school waar de ontwikkeling 
stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren 
om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen. 

 

Binnen De Voorde is een samenhangend systeem gericht op HGW en de PDCA cyclus rond het 
monitoren, analyseren en interveniëren op risico's in de opbrengsten. Zie bijgevoegde afbeeldingen 
van deze cyclus.  
Belangrijkste daarin voor wat betreft zicht op ontwikkeling van onze leerlingen is onze cyclus rond 
analyse, evaluatie, groepsbespreking. 
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Daarnaast zijn er op schoolniveau meerdere instrumenten in werking gericht op kwaliteitszorg. (H6) 
o Kwartaal MaRap met bestuurder (financiën, personeel, onderwijs, schoolplan) 
o Interne of externe audit 1x2 jaar 
o Zelfevaluatie standaarden elke 2 jaar 
o Gesprekscyclus personeel 
o Start gesprek -> POP -> lesbezoek(en) -> Reflectie gesprek -> eindgesprek 
o Start vergadering – Groot PV (6x) – eindvergadering 
 
Instrumenten 
We gebruiken verschillende instrumenten om de benodigde data te verzamelen. Dat is onder andere 
ons administratie systeem Parnassys met daarin als belangrijke tool Ultimview. We maken gebruik 
van de leerlijnen Het Jonge Kind, inclusief de monitoring en registratie. 
 
Binnen het HGW hebben we in 2019-2020 onze werkwijze geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan is er 
een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor onze school. Het 2e half jaar van dat schooljaar gebruiken we 
om het systeem door te ontwikkelen teneinde dit geborgd in te zetten in 2020-2021. Jaarlijks zullen 
we dit in de evaluatie en borging meenemen als ontwikkel- en evaluatiepunt. 

 

Verkenning nieuw LVS 
 
Vanuit het team is een duidelijke behoefte gekomen om kritisch te gaan kijken naar wat het huidige 
Leerling Volg Systeem ons biedt aan data en data-analyse tools. Om ook onze onderwijskundige 
ontwikkeling in lijn te brengen met de monitoring willen we kijken naar het aanbod van valide 
systematieken gericht op monitoring van onderwijsopbrengsten en de ononderbroken ontwikkeling. 
Er zijn binnen onze stichting op dit moment onderzoeken gaande gericht op de DIA toetsen en de IEP 
LVS toetsen. Daarin gaan we de komende planperiode participeren. Wij zullen ons onderzoek richten 
op de IEP LVS.  
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HGPD / CLB / HGW 
 
Handelings Gerichte Proces Diagnostiek, Consultatieve Leerling Begeleiding en Handelings Gericht 
Werken zijn standaard 
onderdelen van ons zorgplan. (zie 
afbeelding). Voor een volledig 
omschrijving verwijzen wij graag 
naar ons zorgplan. Alle 
professionals die hierin een rol 
spelen kennen de systematiek, 
zijn geschoold en competent en 
werken conform deze afspraken. 
 
Analyse en evaluatie 
Binnen de klassen werken we met 
een format waarin we dagelijks 
het effect van ons aanbod 
evalueren. Wat heeft een leerling 
nodig, waar liggen de 
onderwijsbehoeften en op welke wijze richten we ons aanbod daarop in. Deze onderwijsbehoeften 
brengen we in kaart met behulp van alle ons beschikbare data. Onze HGW werkwijze is daarop 
ingericht. Aan de hand van dagelijkse monitoring/observaties, methode toetsen en methode 
onafhankelijke toetsing, evaluatie gesprekken, dagelijkse reflectie passen we ons aanbod aan.  

 

De gouden driehoek Ouder - Kind - School vinden we van groot belang. Daarom hebben we in ons 
staand beleid ook de gesprekken met ouders over het inhoudelijke deel van het onderwijs aan hun 
kind(eren) ingericht. We starten het schooljaar met zgn. KOP gesprekken waarin we ingaan op het 
komende jaar, wat neem je mee van het vorige jaar, waar wil je naartoe, wat heb je daarvoor nodig. 
Dat doen we nadrukkelijk samen met ouder en kind. Elke rapportage wordt gevolgd door een 
gesprek met de ouders. We zijn naar aanleiding van ons BLP traject aan het nadenken over het effect 
van BLP op onze rapportage. Wat rapporteren we met welk doel. Ook de implementatie van het IEP 
LVS is hier annex mee. 
 
Eigen aspecten van kwaliteit 
 
Doel: 
Ouders zijn onze educatieve partners. Kinderen en ouders krijgen rapportage/feedback gebaseerd op 
de formatieve toetsing van de kinderen. Hierin zijn ook nadrukkelijk de BLP leerspieren onderdeel 
van de rapportage alsmede de leerlingenrapportage uit de IEP LVS gebaseerd op de talenten gericht 
op Hart Hoofd Handen. 
Bijpassend gewenst professioneel gedrag en organisatie: 
Leerkrachten van PCBO De Voorde zijn in staat om op basis van een positieve data attitude de 
analyse op verschillende vlakken te maken en de verschillende data aan elkaar te koppelen. We 
hebben een systeem van rapporteren waarin, naast de cognitieve ontwikkeling gebaseerd op de 
methode toetsing, ook de IEP LVS toetsing weergegeven wordt. Iedereen in de gouden driehoek 
heeft zicht op het referentieniveau en wat daaruit volgt. 
Situatie 2020: 
We toetsen en analyseren op basis van de methode toetsing, deze vertalen we in een beoordeling 
naar het digitale rapport. De methode onafhankelijke toetsing leggen we daarnaast. We hebben de 
groei in de BLP leerspieren nog niet vertaald naar een rapportage en kinderen zijn zelf nog niet 
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betrokken bij het rapport en de feedback. 
Situatie 2024: 
Naast de resultaten uit de methode toetsen rapporteren we formatief over de eigen ontwikkeling, 
niet enkel afgezet ten opzichte van een landelijk gemiddelde, maar ten opzichte van de eigen 
ontwikkeling. Dit doen we in een breder verband dan taal en rekenen, maar gebaseerd op Hart 
Hoofd Handen. 
 
 
 
Eigen aspecten van kwaliteit vanuit kaders Adenium 
 
Doelen: 
1. Kinderen kunnen zich ononderbroken ontwikkelen en krijgen adequate begeleiding. 
 
Bijpassend professioneel gedrag en organisatie: 
1. De medewerkers werken volgens de systematiek van handelingsgericht werken (HGW) en 
systematiek Passend onderwijs Adenium. 
 
Situatie 2020:Het werken met de gestelde kaders hebben we goed in de vingers. Alle professionele 
betrokkenen zijn bekend met de werkwijze en wie daarin welke rol heeft. Alle medewerkers zijn 
competent in het werken conform deze kaders. 
Situatie in 2024:Nieuwe medewerkers, binnen De Voorde, kennen de werkwijze, de kaders en zijn 
competent in het hanteren van deze werkwijze. 
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3.3. Didactisch handelen (OP3) 

Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen. 
 
Basiskwaliteit 
De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen 
hebben. De leraren zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van 
leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen alsook binnen 
één les. 
De leraren creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn. Met geschikte 
opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zo dat de leerling het zich 
eigen kan maken. De leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd 
af op de behoeften van groepen en individuele leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning 
als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen. 
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Voorde didactische ontwikkeling 
 
Individueel: Leerkrachten op De Voorde zijn beoordeeld op het niveau basisbekwaam en 
vakbekwaam. Hiervoor wordt twee maal per jaar een formeel lesbezoek afgelegd en worden lessen 
bekeken aan de hand van de ICalt monitor. Naar aanleiding van deze lesbezoeken worden 
ontwikkelpunten benoemd en eventuele middelen ingezet hiervoor. Daarbij kan het gaan om 
bijvoorbeeld (beeld)coaching of scholing. Ook hebben we een systeem van collegiale consultatie 
ingericht. Met en van elkaar leren. 
 
OP 3.8 - 3.9: Met de ontwikkelingen in het kader van Building Learning Power zullen OP 3.8 en 3.9 
zodanig de focus krijgen dat we daarmee ook deze indicatoren op minimaal basiskwaliteit niveau 
brengen.  
 
Team: In de komende planperiode zullen wij ons richten op de scholing in het kader van Building 
Learning Power. Het bijbehorende leerkrachtenpalet met BLP vaardigheden is daar integraal 
onderdeel van. Hierop zullen we in lesbezoeken, scrumsessies, via collegiale consultatie en in team 
scholingsmomenten ruim aandacht vestigen. De huidige situatie is dat we conform inspectiekader 
voldoen aan de basiskwaliteit, maar daarmee zeggen we niet dat het dus geen ontwikkeling behoeft. 
Wij willen verder, wij willen ons met name op het gebied van dit leerkrachten palet in het kader van 
Building Learning Power, verder ontwikkelen. 

Eigen aspecten van kwaliteit  
 
Doel:Leerkrachten zijn onbewust bekwaam in het toepassen van het leerkrachtenpalet aan BLP 
vaardigheden. 
Bijpassend gewenst professioneel gedrag en organisatie: Leerkrachten zetten de BLP vaardigheden 
in, tonen zich in attitude een growth mindset leerkracht. 
Situatie 2020:De leerspieren worden geïntroduceerd, en we starten monitoring op leerkrachten 
vaardigheden. We zijn heel bewust bezig met de taal, dus bewust onbekwaam. 
Situatie in 2024:Leerkrachten van De Voorde zetten BLP taal, de growth mindset en BLP 
leerkrachtvaardigheden onbewust competent in. Naast het doelgericht inzetten van het DIM vormt 
dit een aanvulling op hun vaardigheden om onze leerlingen ook echte learners te maken die na 8 jaar 
De Voorde met een growth mindset en zicht op het leren naar het VO doorstromen. 
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Het leerkrachten Palet (behorend bij BLP) wordt beheerst door de leerkrachten passend bij de 
geïntroduceerde leerspieren.  

x Leraren Coachen, werken aan een werken MET klimaat in plaats van een werken VOOR 
klimaat. 

x Leraren Modelen het leerproces 
o Leerlingen kunnen meer vragen stellen 
o Leerlingen kunnen meer reflecteren 
o Leerlingen kunnen meer overleggen 

x Leraren introduceren de BLP leertaal en spreken deze actief waarbij ze vooral koppelingen 
maken met andere leerspieren (samenhang modelen) 

x Leraren maken het leren zelf onderwerp van het leergesprek (focus op leren ipv product) 
o Leerlingen kunnen leren in taal weergeven o Leerlingen kunnen zelf mbt leren het 

dialoog aangaan o Leerlingen worden vaardig in het toepassen van leervaardigheden 
x Leraren bieden minder vaak “luister en schrijf op” lessen aan. 
x Leraren maken beoordelingen en reflecties over het HOE van het leren o Leerlingen kunnen 

hun eigen leren reguleren 
o Genieten van ingewikkelde vragen of problemen 

x Leraren draaien het concept mislukken, falen, vastlopen en fouten maken om naar iets 
positiefs en constructiefs/waardevols door middel van positieve feedback, feedforward en 
uitnodiging, gebruiken growth mindset taal in reflectie en beoordeling 

o Leerlingen zien zichzelf als improving learners. 
o Zien fouten als een kans om te leren, leren omgaan met het nog niet lukken. 
o Leerlingen kennen de betekenis van de leerkuil en kunnen daarin zichzelf reflecteren. 

x Leraren hebben een open houding over hun eigen leerproces en delen kennis of weten 
kennis te halen bij een collega. 

 

De palet Leerkrachtvaardigheden behorend bij BLP is onderdeel van het POP en er wordt actief op 
gereflecteerd gericht op ontwikkeling. We willen groeien als team naar bewust bekwaam zodat we in 
de toekomst kunnen ontwikkelen naar onbewust bekwaam. 

Eigen aspecten van kwaliteit vanuit kaders Adenium 
Doelen: 
1. Kinderen leren doelgericht en zijn eigenaar van hun eigen leerproces.  
2. Kinderen leren van en met elkaar.  
3. Het ontwikkelproces is afgestemd op de persoonlijke (ontwikkel)behoeftes van het kind. 
4. Leerlingen worden in hun ontwikkeling uitgedaagd. 
5. Kinderen worden door een brede ontwikkeling (kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming) 
voorbereid op hun deelname aan de maatschappij.  
 
Bijpassend gewenst professioneel gedrag en organisatie: 
1. De medewerkers van het IKC stellen leren centraal, stimuleren betrokkenheid en maken kinderen 
eigenaar van hun eigen leerontwikkeling.  
2. De medewerkers van het IKC dragen zorg voor samenwerkend leren.  
3. De medewerkers van het IKC zijn uiterst gevoelig voor individuele verschillen tussen kinderen.  
4. De medewerkers van het IKC zijn veeleisend voor elk kind, maar zonder excessieve overbelasting. 
5. De medewerkers van het IKC dragen met hun didactiek en hun pedagogiek actief bij aan zowel de 
kwalificatie, socialisatie als persoonsvorming van kinderen. 
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Situatie 2020: Met de keuze voor Building Learning Power komen wij als school de komende jaren 
tegemoet aan de aspecten van kwaliteit vanuit de door Adenium gestelde kaders. Hierin zijn we op 
weg. 
 
Situatie in 2024: In 2024 hebben alle leerkrachten de vaardigheden, zoals genoemd in het 
leerkrachtenpalet behorend bij BLP, als onbewust bekwame vaardigheden in hun rugzak zitten. 
Leerkrachten op De Voorde hebben oog voor wat nodig is om vanuit een growth mindset leerlingen in 
ontwikkeling te brengen. Binnen De Voorde is feedback en feedforward geven gemeengoed. We zijn 
samen op weg om ook onze terugkoppeling hierop te baseren, vanuit zowel formatieve als 
summatieve toetsing. De focus ligt op het leerproces en niet op het product. 
 
1. Stel leren centraal, stimuleer betrokkenheid en maak kinderen eigenaar van hun eigen 
leerontwikkeling. 
Stel leren centraal, waarbij kinderen gezien worden als kerndeelnemers, die eigenaar zijn van hun 
eigen leerontwikkeling. De omgeving moedigt actieve betrokkenheid, eigenaarschap, metacognitieve 
vaardigheden en zelfregulering aan binnen een ‘growth mindset’. Dit vraagt om een mix van 
pedagogische en didactische vaardigheden van de leerkracht of pedagogisch medewerker, waaronder 
begeleidende, actiegerichte, coöperatieve en onderzoeksgerichte benaderingen. Heb vertrouwen in 
het kind, maar grijp de dynamiek van het moment aan om het kind te helpen in de reflectie op zijn 
eigen leren, waarbij de kwaliteit en het juiste moment van de gegeven feedback van groot belang is. 
2. Draag zorg voor samenwerkend leren. 
De leeromgeving houdt rekening met de sociale aard van leren. Vanuit de neurowetenschap is bekend 
dat leren onder meer plaats vindt door sociale interactie. Samenwerkend leren, mits goed 
georganiseerd en gestructureerd, kan positief bijdragen aan leeropbrengsten en aan de persoonlijke 
of sociale ontwikkeling van kinderen. Vormen van samenwerkend leren zijn voor alle kinderen 
waardevol, omdat ieder kind ongeacht zijn intelligentie of vaardigheden resultaten boekt. Natuurlijk 
zijn ook persoonlijk onderzoek en zelfstudie van belang voor de ontwikkeling van een kind. 
3. Wees uiterst gevoelig voor individuele verschillen tussen kinderen.  
Kinderen verschillen op vele manieren in voorkennis, mogelijkheden, competenties, motivaties en 
emoties. Ze verschillen ook in hun taalvaardigheid, culturele en sociale achtergrond. Leeromgevingen 
moeten de capaciteit hebben om deze individuele verschillen te incorporeren op een manier die 
duurzaam is voor zowel het individuele kind als de gehele groep. Bij zowel convergente als divergente 
differentiatie zal leren steeds meer afgestemd worden op de persoonlijke (onderwijs)behoeftes van 
het kind om de gewenste doelen te bereiken.  
4. Wees veeleisend voor elk kind, maar zonder excessieve overbelasting.  
In de leeromgeving wordt content aangeboden die van ieder kind vereist dat het hard werkt en zich 
uitgedaagd voelt, zonder dat er excessief veel van hem/haar gevraagd wordt. Kinderen ontwikkelen 
zich altijd in hun zone van naaste ontwikkeling. Het moet voor kinderen mogelijk zijn om boven 
zichzelf uit te kunnen stijgen. Dit vraagt van leerkrachten en pedagogisch medewerkers dat zij hoge 
verwachting hebben van kinderen. Demotiverende leerregimes gebaseerd op angst of excessieve druk 
worden vermeden, niet alleen om ethische redenen, maar omdat zulke omgevingen niet consistent 
zijn met de huidige wetenschappelijke kennis over motivatie en cognitie bij het leren.  
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3.4. Extra ondersteuning (OP4) 

Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding. 
 
Basiskwaliteit 
Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de 
leeftijdsgroep, biedt de school een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, 
gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen. Het aanbod, de ondersteuning 
en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. De school 
evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stelt de interventies zo nodig bij. 
De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder extra ondersteuning 
verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het 
samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning. Voor de leerlingen die deze extra 
ondersteuning nodig hebben, legt de school in het ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs 
wordt afgestemd op de behoefte van de leerling. 
 
Voor een uitgebreide omschrijving verwijzen we graag naar:  
 
- School Ondersteunings Profiel welke in 2019-2020 opnieuw beschreven is. 
Het beleid van Adenium rond het beschrijven van en evt herschrijven van dit zgn. SOP is voor ons 
leidend. 
- Zorgplan De Voorde 
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3.5. Samenwerking (OP6) 

De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven. 
 
Basiskwaliteit 
De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen en voorgaande scholen door informatie over 
leerlingen in achterstandssituaties uit te wisselen en het onderwijs in een doorgaande leerlijn te 
realiseren. Aan het einde van de schoolperiode en bij tussentijds vertrek van leerlingen informeert ze 
de ouders en de vervolgschool over de ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school samen met het 
samenwerkingsverband en, indien nodig, met partners in de zorg. De school voert afspraken uit de 
Lokale Educatieve Agenda en ten aanzien van vroegschoolse educatie uit. 

 

Hoewel we voldoende scoren op de standaarden die genoemd zijn willen we toch de communicatie 
met ouders op een hoger pan brengen. We zijn gestart met een proef om ouders via het 
ouderportaal inzicht te geven in ons Leerling Volg Systeem. Het komende jaar gaan we in school de 
ouder communicatie platform Parro uitrollen. Hiermee creëren we een AVG proof omgeving om snel 
met ouders te communiceren, hen deelgenoot te maken van onze dagelijkse praktijk en hen zo ook 
bij het onderwijs van hun kinderen te betrekken op de dagelijkse zaken.  
 
Eigen aspecten van kwaliteit vanuit kaders van Adenium 
 
Doel: 
1. Kinderen ontvangen binnen hun persoonlijke leefomgeving een integraal en zo inclusief mogelijk 
ontwikkelingsaanbod.  
 
Bijpassend gewenst professioneel gedrag en organisatie: 
1. De medewerkers van de school bevorderen horizontale verbondenheid (integraliteit) tussen 
activiteiten en onderwerpen, zowel binnen als met partners buiten de school/het IKC.  
2. De medewerkers informeren de ouders over de ontwikkeling van hun kinderen, zoeken 
afstemming met ouders rondom opvoeding, het onderwijsleerproces en specifiek geboden 
ondersteuning. 
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Situatie 2020:We voldoen aan de gestelde doelen binnen onze school. 
 
Situatie in 2024: We voldoen aan de gestelde doelen als school binnen de setting van de gehele 
bredeschool/IKC. Zie hiervoor hoofdstuk 2. 
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3.6. Toetsing en afsluiting (OP8) 

De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig. 
 
Basiskwaliteit 
Alle leerlingen (behoudens wettelijke uitzonderingen) in leerjaar 8 maken een eindtoets. 
Tijdens de schoolperiode maken ze toetsen van het leerlingvolgsysteem, waarmee in elk geval de 
kennis en vaardigheden op het terrein van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde worden 
gemeten. De leraren nemen de toetsen af conform de voorschriften. Ouders worden geïnformeerd 
over de vorderingen van de leerlingen. Alle leerlingen krijgen een advies voor het vervolgonderwijs. 
De school hanteert hierbij een zorgvuldige procedure. 

 

Eindtoets en verwijzing 
De Voorde heeft enige jaren geleden gekozen voor het werken met de IEP eindtoets. Aan het einde 
van groep 7 geven we een voorlopig eindadvies en gaan we inzoomen op de zone van ontwikkeling. 
Waar gaan we naartoe werken, wat zijn de ambities, wat heb je nodig om daar te komen. We 
baseren ons eindadvies in groep 8 op alle onderwijsjaren. We gebruiken de Friese Plaatsingswijzer als 
richtinstrument. Maar we nemen ook nadrukkelijk onze observaties en kennis van de leerling hierin 
mee. Na de verwijzing en inschrijving in het VO vindt, nu nog, de eindtoets plaats. Een score die leidt 
tot een hoger advies zorgt ten allen tijde voor een heroverweging. Hiervoor hebben we het beleid 
verwijzing PO-VO ingericht. 
 
Daarnaast voor de leerlingen voor wie het basisniveau niet haalbaar is hebben we op basis van OPP's 
onze uitstroom gebaseerd, daarin maken we de ontwikkeling naar passende perspectieven. Hierdoor 
kan de doorgaande lijn PO-VO ook voor deze leerlingen op een hoger plan komen. Zie project 
ontwikkelen Passende Perspectieven SLO. 
 
Leerling Volg Systeem 
De komende periode zullen we ons gaan oriënteren op de IEP LVS. De visie rond toetsen, analyseren 
en afnemen van bureau ICE (de ontwikkelaar van IEP) past naadloos bij de visie op leren van De 
Voorde. Daarmee is ook het LVS en de methode onafhankelijke toetsing in lijn met onze visie op 
leren, het groeiproces van product naar proces en meer formatief toetsen.  
 
Een kind is meer dan cijfers en letters. Ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en 
creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen.  
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Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet 
kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan 
ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem 
de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee de leerkracht 
en de leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling 
bij zijn eigen ontwikkeling vergroten. Zie project Implementatie IEP LVS. 
 
Ontwikkeldoelen eigen ambities 
 
Doel: invoeren van formatief toetsen systeem alsmede een LVS passend bij de visie op leren van De 
Voorde. 
Bijpassend gewenst professioneel gedrag en organisatie: Positieve data attitude, kennis van de in's 
en out's van de IEP LVS 
Situatie 2020: We gebruiken de IEP eindtoets, maar analyseren op basis van de CITO LVS. We hebben 
een start gemaakt met analyseren op referentieniveaus. 
Situatie in 2024: We gebruiken de IEP LVS als LVS, als analyse instrument. We hebben onze analyse 
systematiek ingericht op de input die we krijgen vanuit de IEP LVS. Niet alleen op het gebied van de 
cognitieve onderdelen, maar ook de vaardigheden zoals die ook binnen de IEP LVS gevolgd worden. 
We hebben onze kwaliteitssysteem hierop aangepast, waarbij we ook de terugkoppeling naar onze 
stakeholders hierin mee hebben genomen. 

Eigen aspecten van kwaliteit vanuit kaders van Adenium 
 
Doel: 
1. De ontwikkeling van kinderen wordt op passende wijze geëvalueerd en kinderen ontvangen daarbij 
betekenisvolle feedback wat hen handvatten geeft voor de volgende ontwikkelingsstap.  
 
Bijpassend gewenst professioneel gedrag en organisatie: 
1. De medewerkers van de school (het IKC) passen evaluaties toe die in overeenstemming zijn met hun 
doelstellingen, met sterke nadruk op formatieve evaluatie. 
Zie onze eigen aspecten van kwaliteit op deze standaard. Die zijn in lijn met de Adenium kaders. 
 
Gebruik evaluaties die in overeenstemming zijn met hun doelstellingen, met sterke nadruk op 
formatieve evaluatie. 
Kinderen hebben betekenisvolle feedback nodig op hun werk, wat van professionals vraagt dat zij 
zicht hebben op de ontwikkeling van het kind. Op basis van de kennis die opgedaan wordt bij de 
observaties en de analyse van de resultaten kan het aanbod en de didactiek afgestemd worden op de 
behoeftes van het kind. Het is belangrijk voor kinderen om te weten wat de leer- of ontwikkeldoelen 
zijn, hoe ze die kunnen behalen en waarom. En dat de beoordeling en de feedback aansluit bij deze 
doelen. Als dit gebeurt, versterkt dit de motivatie en zijn kinderen in staat om de individuele 
activiteiten in een bredere context te plaatsen. Hierdoor wordt de kans dat zij zichzelf leren reguleren 
groter. Het is belangrijk dat kinderen voldoende feedback krijgen, dat kinderen elkaar feedback leren 
geven en van elkaar feedback leren ontvangen. Het is nuttig om kinderen te bevragen in een 
ontwikkelingsgesprek. Het in kaart brengen van behoeftes van een kind is een essentiële bron voor de 
inrichting van de leeromgeving. 
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4. Schoolklimaat 

4.1. Veiligheid (SK1) 

In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt hoe wij invulling geven aan de 
wettelijke opdracht van het onderwijs en welke eigen ambities wij, binnen de gegeven kaders, willen 
realiseren op gebied van schoolklimaat. 
 
Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen. 
 
Basiskwaliteit 
De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school 
gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden 
van leerlingen. De school monitort dit ten minste jaarlijks. 
De school heeft een veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een ander document), gericht 
op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. Als de uitkomsten van de 
monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren. De 
school heeft een persoon als aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor coördinatie van het 
beleid tegen pesten. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en 
treden zo nodig snel en adequaat op. De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de 
basiswaarden van de democratische rechtsstaat. 
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Veiligheidsplan De Voorde 
Het veiligheidsplan is een wettelijke verplichting, maar op De Voorde vinden we het een 
vanzelfsprekendheid. Zoals Luc Stevens beschrijft is veiligheid één van de belangrijkste voorwaarden 
om tot leren te komen. Op de basisschool bouwen we ook aan herinneringen, aan het positief terug 
kijken op deze periode in een mens zijn leven. Dat geeft ook kwaliteit van leven. Wij zien het als onze 
opdracht alles in het werk te stellen om dit te realiseren.  
 
Binnen ons veiligheidsplan, wat ook de ARBO en ontruiming omvat, is het anti-pestbeleid een 
belangrijk onderdeel. Hierin hebben we beschreven hoe we werken aan een veilig leerklimaat, hoe 
we dit monitoren, hoe we hierin handelen en wat dit van een ieder vraagt. Onze 
aandachtsfunctionaris coördineert, maar we zien en voelen het vooral als gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, school-leerling-ouders.  
 
Incidentregistratie 
Om goed zicht te houden op wat er speelt in het geval van een incident vinden wij het belangrijk te 
werken met een incident registratie. Het doel is de school inzicht te geven in de incidenten, het 
aantal incidenten, de omvang van de incidenten en ondernomen stappen in de afhandeling van het 
incident. Zo krijgen we zicht op alle incidenten die zich voordoen die het veiligheidsgevoel van 
leerlingen, ouders en leerkrachten bedreigen.  
Wij verstaan onder een incident:  
Fysiek, mondeling en mentaal geweld, bedreigingen, alarmmeldingen en ongelukken onder 
schooltijd. Bij fysiek, mondeling en mentaal geweld gaat het om schoppen, slaan, 
buitenproportioneel grof respectloos taalgebruik, pesten (doorlopend zwarte pet gedrag), 
discrimineren, stelen en vandalisme. Het is daarmee meer dan enkel en alleen gericht op incidenten 
vallend binnen de kanjertraining.  
Degene die een incident meemaakt of waarneemt vult een formulier in. De meeste kolommen 
spreken voor zich. Bij evaluatie wordt bedoeld met wie het incident (na afloop) is besproken: ouders/ 
leerkracht/ directie e.d. Met gevolg wordt aangegeven welke afspraken er zijn gemaakt en of er evt. 
consequenties, maatregelen getroffen worden. De formulieren zijn te vinden op de sharepoint onder 
BLANCO DOCUMENTEN. De ingevulde formulieren worden digitaal bewaard in een aparte map 
INCIDENTREGISTRATIE op de sharepoint in de directiemap. De administratief medewerker zorgt voor 
plaatsing van het ingevulde document in deze map en communiceert dit met de directie. 
Geregistreerde incidenten en het vervolg daarvan die ons noodzaken om beleid aan te passen zullen 
met de MR geanonimiseerd worden besproken.  
 
Binnen het kader van de sociale veiligheid gebruiken we een aantal instrumenten: 

x De Kanjertraining 
x Vragenlijst sociale veiligheid van het kanjerinstituut 
x Leerling tevredenheid monitoring van Schoolvensters 
x KanVas, leerlingvolgsysteem sociale vaardigheden 

De uitkomsten van de vragenlijst (geanonimiseerd) en de leerling tevredenheid zijn jaarlijks 
geagendeerd binnen de verschillende overleggen. Team-Leerlingenraad-Medezeggenschap Raad. 
 
De uitkomsten geven op dit moment geen aanleiding om in dit kader ons beleid aan te passen.  
(ten aanzien van SK1.6; we realiseren ons dat dit nooit 100% zal zijn omdat er ook een deel buiten de 
school zal ontstaan en plaatsvinden waar we niet altijd zicht op hebben of krijgen. Daar waar we het 
weten en invloed hebben zullen we het direct tackelen mbv ons kanjerbeleid en het veiligheidsplan). 
 
Voor een volledige beschrijving van ons beleid, de aanpak en organisatie/borging verwijzen we graag 
naar het veiligheidsplan. 
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We hebben dit goed staan, goed geïmplementeerd en geborgd. Het is onverminderd onze opdracht, 
ambitie om dit ook in 2024 te kunnen blijven zeggen. Daarom is dit ook een vast onderdeel van onze 
kwaliteitszorg. Het komt terug, we houden het levend, we evalueren, handelen en borgen. 
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4.2. Pedagogisch klimaat (SK2) 

De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat. 
 
Basiskwaliteit 
Geen wettelijke eisen. 

 

mbt SK2 zelfevaluatie: 

x SK 2.1: Gedragsregels voor leerlingen en leerkrachten zijn helder, de gedragsregels (met 
name de communicatie daarover) zijn binnen het nieuwe veiligheidsplan beschreven en 
worden onderschreven door de oudergeleding van de MR. Dat wordt een basisonderdeel van 
de intake. Daarmee zeggen we ook dat we dit nog helderder moeten communiceren met de 
ouders, vanuit het nieuwe vastgestelde veiligheidsplan. 

x SK2.3: Binnen de muren van het gebouw is het goed op orde, de nabije omgeving (plein) 
verdient nog aandacht binnen de grenzen van de mogelijkheden en onze zone van invloed. 

x SK 2.5: hangt samen met de herstelopdracht die we onszelf hebben gegeven vwb 
burgerschap. 

De combinatie van ons veiligheidsbeleid, de kanjertraining, onze pedagogische focus op een growth 
mindset is een samenhangend geheel wat zorgt voor een veilig klimaat om te groeien, te ontdekken, 
te ontwikkelen, te leren. Het geeft uiting aan ons motto: Onderwijs gaat niet over het vullen van een 
emmer, maar over het ontsteken van een vuur. Kinderen zijn veel meer dan cijfers en letters. 
 



De Voorde Schoolplan 2020 - 2024 46 

Eigen aspecten van kwaliteit vanuit de school zelf en de kaders van Adenium 
 
 
Doel: 
1. Kinderen worden gekend in hun emoties, ervaren positieve emoties en voelen zich competent en 
gemotiveerd. Het ultieme doel is dat alle kinderen als 50 jarigen perse een reünie willen organiseren 
omdat hun basisschooltijd een mooie, veilige en waardevolle herinnering is.  
 
Bijpassend gewenst professioneel gedrag en organisatie: 
1. De medewerkers van de school (het IKC) zijn sterk afgestemd op de motivatie van kinderen en het 
belang van emoties. 
 
Situatie 2020:Binnen de bredeschool hebben we ons pedagogisch klimaat beschreven voor alle 
participanten, hebben dezelfde kernwaarden geformuleerd en het kanjerbeleid binnen de gehele 
organisatie (0-12 jaar) doorgevoerd en op elkaar afgestemd. We spreken in gezamenlijkheid met alle 
professionals over de verdere uitwerking van onze gezamenlijke doelen. 
 
Situatie in 2024:Met de focus op de growth mindset en het geloof in het "kunnen", hebben we ook 
een pedagogische aanpak vanuit de growth mindset van de volwassenen binnen het gebouw van de 
bredeschool (het IKC in wording). Deze hangt samen met de afspraken vanuit de kanjertraining die 
voor alle participanten leidend zijn samen met onze gezamenlijke kernwaarden. De volwassenen die 
vanuit hun professie werken met de kinderen hebben allemaal een growth mindset en stimuleren 
kinderen ook op die wijze. Deze pedagogische aanpak kenmerkt zich door een veilig klimaat waarin 
kinderen met deze growth mindset fouten durven maken. 
 
Alle volwassen Professionals binnen BS De Drait (IKC in wording) zijn sterk afgestemd op de 
motivatie van kinderen en het belang van emoties. 
Leren is niet een puur cognitieve activiteit. Leerresultaten komen voort uit de dynamische interactie 
tussen emotie, motivatie en cognitie. Leerlingen zijn niet alleen meer gemotiveerd om harder te 
werken en betrokken wanneer de het onderwijs betekenisvol en interessant is, maar ze leren ook 
beter wanneer ze zich competent voelen en positieve emoties ervaren. Voor professionals is het 
daarom belangrijk dat zij onderlegd zijn in het aanvoelen van motivaties en emoties. Rekening 
houden met emoties moet niet als soft worden ervaren, maar maakt onderdeel uit van succesvol 
onderwijs. Een curriculum sluit aan bij de leefwereld van kinderen en bij hun ontwikkeling. Om de 
draagkracht van kinderen te verhogen is het zinvol dat kinderen zichzelf ook leren motiveren bij 
opdrachten die in mindere mate aansluiten bij hun persoonlijke interesses. 
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5. Onderwijsresultaten 

5.1. Resultaten (OR1) 

In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt hoe wij invulling geven aan de 
wettelijke opdracht van het onderwijs en welke eigen ambities wij, binnen de gegeven kaders, willen 
realiseren op gebied van onderwijsresultaten. 
 
De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de 
gestelde norm. 
 
Basiskwaliteit 
De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Dit betekent dat de eindresultaten op de kernvakken 
Nederlandse taal en rekenen/wiskunde voldoen aan de gestelde norm. 

 

Onze cognitieve eindopbrengsten zijn op het niveau dat op grond van de leerlingpopulatie mag 
worden verwacht. De IEP Eindtoets scores zijn boven het landelijk gemiddelde. De tussen-
opbrengsten hebben we in kaart en zorgen voor een onderbouwde analyse en evaluatie wat als 
samenhangend geheel die eindopbrengsten genereert. De invoering van Building Learing Power 
geeft kinderen naast de cognitieve bagage (weergegeven in de resultaten) ook zicht en oefening in 
het meta-leren mee. BLP is niet een technische vaardigheid maar een samenhangend geheel van oa 
attitude, werkhouding, mindset, nieuwsgierigheid, toepassen en analytisch vermogen. We zijn er van 
overtuigd dat Building Learning Power ook aan onze opbrengsten een positieve bijdrage aan gaat 
leveren.  
 
We willen we in de periode die voor ons ligt ons aanbod analyseren/evalueren aan 
schooldoelstellingen die gebaseerd zijn op de referentieniveau's. Daar zijn we in 2019 mee gestart en 
zal verdere verdieping krijgen in de komende periode. Ons taalbeleidsplan en rekenbeleidsplan 
ontwikkelen we verder, ook hierin. Een en ander hangt samen met de keuze en implementatie van 
het nieuwe leerling volg systeem van IEP. Hiermee wordt analyse, evaluatie en aanbod aan elkaar 
gekoppeld, gerelateerd aan en vertaald in referentieniveaus. 
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Voor de verdere verdieping van ons onderwijs aan de zgn. OPP leerlingen willen we de komende 
planperiode gaan verkennen of het werken met Passende Perspectieven (SLO leerroute's Passende 
Perspectieven - https://slo.nl/thema/meer/passende/po/) voor deze specifieke leerlingen bijdraagt 
aan een betere doorstroom in het VO. (zie project Werken met passende Perspectieven) 
 
Eigen aspecten van kwaliteit 
 
 Doel:Schooldoelstellingen, passend bij onze schoolpopulatie worden gerelateerd aan de 
referentieniveaus, opbrengsten zijn structureel op het niveau van de gestelde wegingsfactor in het 
onderwijsresultatenmodel.  
 Situatie 2020: Resultaten zijn op niveau passend bij de populatie en onze weging in het nieuwe 
onderwijsresultatenmodel. Schooldoelen zijn vertaald in CITO vaardigheidscores. 
 Situatie in 2024: In 2024 gebruiken we een criteriumgericht leerlingvolgsysteem en werken de 
leerkrachten gericht aan de schooldoelstellingen in termen van referentieniveaus of in termen van 
vaardigheidsscores die hiervan zijn afgeleid. Dit betekent dat de leerkrachten van groep 6, 7 en 8 het 
referentiekader in kunnen zetten bij hun lessen. Dit zorgt voor meer grip op het halen van onze 
schooldoelstellingen. 

  

https://slo.nl/thema/meer/passende/po/
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5.2. Sociale en maatschappelijke competenties (OR2) 

De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in 
overeenstemming is met de gestelde doelen. 
 
Basiskwaliteit 
Geen wettelijke eisen. 
 
Huidige situatie 2020: 
In alle groepen werken we met de kanjertraining. We gebruiken, bij groepen waar dit nodig is, Rots 
en Water als aanvulling/verdieping. Er is een aanbod voor actief burgerschap, kijk op de wereld om je 
heen (Voorde Wereldschool beleid en borgingsdocument) en sociale integratie in alle groepen. In de 
komende planperiode willen we hier meer verdieping en inhoud aan geven. Ons programma Building 
Learning Power geeft hier ook een positieve bijdrage aan. Het werken aan bijvoorbeeld de leespier 
"Samenwerken" of "Empathie" is daar een voorbeeld van. 
 
We gebruiken de KanVas vragenlijst en de vragenlijst Sociale Veiligheid van het kanjerinstituut als 
instrument voor het verzamelen/genereren van data omtrent sociale veiligheid en sociale 
vaardigheden. De momenten van invullen, analyseren en evalueren zijn in de jaarplanning 
opgenomen. De resultaten en eventuele consequenties voor ons beleid bespreken we ook met de 
leerlingenraad en de MR. Onder andere deze meting(en), naast de observatie door de leerkracht(en), 
kan aanleiding zijn voor het inzetten van Rots en Water als aanvulling/verdieping. Als merkbaar doel 
(meetbaar op lange termijn) hebben we gesteld dat het onze droom zou zijn als 100% van de 
leerlingen als 50 jarige perse een reünie wil organiseren omdat de herinneringen zo goed zijn.  
Beleidsvoornemen  
Voor KanVas en de Sociale vragenlijst meetbare doelen opstellen, gekoppeld aan onze 
beleidsvoornemens rond Burgerschap. Deze zijn hier wat ons betreft integraal mee verbonden. 
Gewenste situatie 2024:  
Leerkrachten en leerlingen op De Voorde werken conform de BLP leertaal, gebruiken de leerspieren 
actief waardoor ze in dit kader de interactie leerspieren ; empatie, luisteren, samenwerken en besef 
van onderlingen afhankelijkheid koppelen aan ons dagelijkse onderwijs. Dit kunnen ze ook actief 
inzetten binnen het curriculum van Actief Burgerschap. 
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5.3. Vervolgsucces (OR3) 

Basiskwaliteit 
Geen wettelijke eisen. De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en 
voldoet ten minste aan de verwachtingen van de school. 
 
Huidige situatie (2020) 
Jaarlijks evalueert het verwijsteam van de school (directeur, ib'er en leerkrachten groepen 8) de 
verwijzingen en het verwijsbeleid. 
De Plaatsingswijzer, de methode toetsen, de observaties van het leergedrag vormen de basis voor 
het verwijzingsbeleid. Na de eindtoets worden alle scores geanalyseerd en waar van toepassing het 
eindadvies aangepast. E.e.a. altijd in overleg met de ouders en passend bij de ambities van de 
leerling.  
 
Het verwijsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd. Hierbij wordt het vervolgsucces van de leerlingen 
betrokken. Met het oog hierop worden de resultaten van alle leerlingen bijgehouden. (zie vensters 
PO) Ons streven is er op gericht dat 75% van de leerlingen na 2 jaar nog in de stream zit waarnaar ze 
zijn verwezen. 
We betrekken ook de NRO- rapportage hierbij. Indien nodig wordt het verwijsbeleid bijgesteld, met 
dien verstande dat wij ons realiseren dat wij slechts voor een deel hierop invloed kunnen uitoefenen. 
De basis voor afstromen of opstromen ligt niet automatisch bij het gegeven advies. Uit de NRO 
rapportage wordt De Voorde omschreven als een school die vaker dan landelijk gemiddeld hogere 
adviezen geeft dan verwacht op basis van de eindtoetsscore, maar dat ons percentage dat 
onvertraagd het VO afrond gelijk ligt aan het landelijk gemiddelde. Dat bewijst dan het gelijk van de 
hogere adviezen. Daaraan willen we vast blijven houden. 
 
Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 

x Bezinning op voorbereiding op het vervolgonderwijs door het oefenen van 
planningsvaardigheden, presentatievaardigheden en het omgaan met je eigen 
verantwoordelijkheid binnen groepsopdrachten en de koppeling hierin met BLP. 

x Evaluatie van het verwijsbeleid na bestudering van de uitkomsten van het NCO (bijvoorbeeld 
bij lage schooladviezen, veel opstroom of juist hoge afstroom KB/TL of HAVO/VWO). 

 

Gewenste situatie (2024) 
De leerlingen van groep 8 worden door het uitvoeren van de beleidsvoornemens door de 
leerkrachten adequaat voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
Het verwijsbeleid is zodanig dat het duurzaam leidt tot een passend schooladvies voor ieder kind. De 
school haalt daardoor jaarlijks de gestelde doelen voor vervolgsucces. 
Bij dit laatste dient opgemerkt te worden dat er jaarlijks leerlingen afstromen om andere redenen 
dan het gegeven schooladvies waarvan de oorzaken volledig buiten onze zone van invloed liggen. 
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6. Kwaliteitszorg en ambities 

6.1. Kwaliteitszorg (KA1) 

In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt hoe wij invulling geven aan de 
wettelijke opdracht van het onderwijs en welke eigen ambities wij, binnen de gegeven kaders, willen 
realiseren op gebied van kwaliteitszorg. 
 
Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis 
daarvan het onderwijs. 
 
Basiskwaliteit 
Het bestuur zorgt voor een stelsel van kwaliteitszorg op de scholen. Dit stelsel staat uitgewerkt in het 
schoolplan van de school. Vanuit dit stelsel bewaakt en bevordert het bestuur de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces en de leerresultaten. Het bestuur en de scholen hebben zicht op de kwaliteit van 
het onderwijs. Er zijn toetsbare doelen geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd of deze 
doelen worden gehaald. De oorzaken van eventueel tekortschietende onderwijskwaliteit zijn 
geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd. De 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en scholen maakt een functionerend stelsel van 
kwaliteitszorg mogelijk. 
 
Kwaliteitszorg op schoolniveau 
 
De afgelopen jaren heeft de school gebruik gemaakt van de Schoolplanmanager als basis van de 
kwaliteitszorg. De schoolmonitor neemt in de komende periode deze functie over. Hierbinnen is een 
breed opgezette evaluatie opgenomen voor het vaststellen van de beginsituatie voor de planperiode 
2020-2024. Hoe dit is vormgegeven heeft u in hoofdstuk 1 kunnen lezen. Op basis van o.a. de 
(zelf)evaluatie inspectiekader, evaluatie schoolplan 2015-2019 en de rapportages vanuit het verleden 
heeft de school beleidsvoornemens geformuleerd voor de komende vier jaar. Deze zijn gerelateerd 
aan de kwaliteitsaspecten basiskwaliteit zoals door de inspectie geformuleerd en de eigen aspecten 
van kwaliteit passend binnen de kaders van het strategisch beleidsplan. De meer concrete uitwerking 
van het schoolplan verdelen we jaarlijks in een schooljaarplan. Gedurende het jaar wordt de 
voortgang besproken binnen diverse stakeholders overleggen (MR/Bestuurder. Aan het eind van een 
schooljaar wordt er in een jaarverslag aan de stakeholders gerapporteerd wat er is gerealiseerd. Op 
basis van het resultaat en de meerjarenplanning wordt voorts een nieuw schooljaarplan geschreven.. 
 
Het bovenstaande is exemplarisch voor het cyclische karakter (PDCA) van de kwaliteitszorg op 
school. We nemen hierbij het INK-model als uitgangspunt. 
 
 
We stellen elkaar achtereenvolgens de volgende vragen: 
1. Doet de school de goede dingen? (plan, do) 
2. Doet de school de goede dingen goed? (check) 
3. Hoe weet de school dat? (check) 
4. Vinden anderen dat ook? (check) 
5. Wat doet de school met die wetenschap? (act) 
 
Dit cyclische proces van kwaliteitszorg is verder van toepassing op het onderwijsproces en de tussen-
en eindresultaten. Er is er een zorgcyclus vastgesteld die de kwaliteit van zicht op ontwikkeling en 
zorg en begeleiding bewaakt (handelingsgericht werken) Daarnaast is er een cyclus opgesteld voor de 
borging van doelen en werkwijzen omtrent het aanbod en het didactisch handelen. Als basis hiervoor 
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zijn borgingsdocumenten opgesteld. De resultaatanalyses en het toetsen van die resultaten aan de 
schooldoelstellingen, maken zichtbaar in welke mate de school haar doelen weet te realiseren. 
Wanneer de beoogde kwaliteit niet wordt gehaald, stelt de school verbeteracties op. 
In de onderstaande visuele weergave wordt zichtbaar welke instrumenten van kwaliteitszorg en in 
welke cyclus de school deze hanteert om de kwaliteit in kaart brengen, te evalueren en daarop te 
acteren. 

 

  



De Voorde Schoolplan 2020 - 2024 53 

 



De Voorde Schoolplan 2020 - 2024 54 

 

aanvulling op bovenstaand overzicht:  
- KanVas en de vragenlijst sociale veiligheid zijn gerekend als methode onafhankelijke toetsing 
- Tot de borgingsdocumenten rekenen we ook het reken- en taalbeleidsplan van de school alsmede 
het intern zorgplan. 
 
Huidige situatie bestuurlijk 
De onderstaande infographic laat zien hoe het stelsel van bestuurlijke kwaliteitszorg ingericht is 
binnen Adenium 
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Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteitsbeleid 
- Agenda opstellen voor de borging van het onderwijsaanbod (hart, hoofd en handen; kwalificatie, 
socialisatie en persoonsvorming) en de daarbij opgestelde doelen en werkwijzen. 
- De eigen borgingssystematiek evalueren en actualiseren en vervolgens onderbrengen in de 
Schoolmonitor als onderdeel van het kwaliteitsstelsel op school. 
- Implementeren van schooldoelstellingen op basis van de referentieniveaus, inhouden en 
werkwijzen hier op afstemmen. 
- Implementeren sociocratische besluitvormingsproces en organisatie inrichten conform structuur 
Team van Teams. 
- Na implementatie van het nieuwe LVS de schooldoelstellingen voor de tussenopbrengsten daarop 
aanpassen. 
 
 
Eigen aanvullende aspecten van kwaliteit 
 
Doel: Effectievere overlegstructuur implementeren door het invoeren van sociocratische 
besluitvorming  
Bijpassend gewenst professioneel gedrag en organisatie: Eigenaarschap/erkende 
ongelijkheid,/inventarisatie interesse, kennis en kunde/kennis over sociocratische 
besluitvorming/passende overlegstructuur 
Situatie 2020:We vergaderen, overleggen, veel om in het kader van kwaliteitszorg tot verbeteringen 
te komen. dit doen we bij voorkeur nu nog in de hele groep. Dat zorgt voor vertraging in de 
besluitvorming, begripsverwarring en vanuit het denken in deep democracy komt de belangrijke 
minderheid niet voldoende aan bod. De onderstroom kan blijven bestaan. 
Situatie in 2024: Besluitvorming vindt plaats aan de hand van de 7 sociocratische principes op basis 
van erkende ongelijkheid. Hiermee zijn we slagvaardiger en sneller in staat evt. aanpassingen op 
staand beleid in te voeren. Borging wordt een standaard in onze overlegstructuur waarmee 
eigenaarschap op de onderwerpen vergroot wordt. 
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6.2. Kwaliteitscultuur (KA2) 

Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant 
en integer. 
 
Basiskwaliteit 
Het bestuur handelt volgens de code goed bestuur en legt uit wanneer het daarvan afwijkt. Deze 
handelwijze leidt tot een integere en transparante organisatiecultuur. Iedere betrokkene werkt 
vanuit zijn eigen rol aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het bestuur zorgt voor bekwaam 
en bevoegd personeel op alle scholen en maakt het mogelijk dat het personeel zijn bekwaamheid 
onderhoudt. De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering 
van hun professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met de gestelde bekwaamheidseisen en 
beroepsprofielen en behaalde resultaten bij leerlingen. Leraren krijgen daartoe voldoende 
gelegenheid. De wijze waarop ze dit doen, staat helder beschreven in het schoolplan. 
 
Personeelsbeleid Adenium 
Het personeelsbeleid van Adenium vloeit voort uit het meerjaren strategisch beleidsplan. De 
doelstellingen die hierin zijn geformuleerd worden in een plan van aanpak, en dus een 
meerjarenagenda, uitgewerkt door expeditieteams bestaande uit directeuren, teamleiders en 
externe adviseurs. Deze expeditieteams worden ondersteund door de expertportefeuilles Personeel 
en Onderwijs & Kwaliteit. 
Personeelskosten zijn een belangrijk onderwerp in de organisatie, de allocatie van middelen vindt 
plaats vanuit de planning en control cyclus. De beleidsuitgangspunten voor het personeelsbeleid wat 
hiermee samenhangt vindt plaats vanuit het strategisch beleidsplan en de expeditieteams. 
Door te werken met een meerjarencyclus die opgenomen is in de schoolmonitor in planning en 
beleid voor de scholen middels de schoolplannen, ontstaat een kwaliteitscyclus op centraal en 
decentraal niveau. 
 
Ontwikkeling van personeel is een belangrijk aandachtspunt binnen het personeelsbeleid, dit met als 
doel om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Hiervoor wordt centraal een 
professionaliseringsaanbod aangeboden vanuit een huisacademie. Hiernaast wordt er door de 
scholen op teamniveau een jaarplan gemaakt welke aansluit aan de schoolspecifieke ontwikkeling. 
Onderwerpen die deel uitmaken van het personeelsbeleid en hieraan een bijdrage leveren zijn: 
 
· Beleid startende en nieuwe leerkrachten 
· Aandacht voor Zorg 
· Ontwikkelcyclus (gesprekken) 
· Waarderen en beschrijving functies directie en OOP 
· Loopbaanontwikkeling 
· Vitaliteitsbeleid 
· Attentieregeling 
· Scouting leidinggevende potentials 
· Beleid rondom personeelstekort (waaronder zij-instroom) 
· Arbojaarplan 
 
Deze informatie is opvraagbaar via de directeur van de school of via: info@adenium.nl  
 
Er wordt gezorgd voor bevoegd en bekwaam personeel door een ontwikkelingsgerichte 
begeleidingscyclus. Deze ontwikkelingsgerichte cyclus steekt in op professionalisering en gerichte 
monitoring van de ontwikkeling door gebruik te maken van Icalt kijkwijzer. Basis van de 
ontwikkelingscyclus is de cao po aangevuld met eigen beleid. 
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Leerkrachten worden ieder in hun eigen ontwikkelingsfase begeleid, startende leerkrachten en 
ervaren leerkrachten door coaches en intervisie. Door middel van de professionalisering en de 
ontwikkelingscyclus wordt gericht ingestoken op de ontwikkeling van diverse bekwaamheden 
waaronder het pedagogisch-didactisch handelen. 
 
Voor de personele planning worden de eerste stappen gezet met de methodiek van strategische 
personeelsplanning voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit. Dit maakt dat er gericht wordt gekeken 
naar wat er nodig is op een school, de ontwikkelingsfase van de leerkrachten en welk profiel aansluit 
bij de ontwikkelingsfase van de school. Dit geldt voor zowel leerkrachten als schoolleiding. 
 
Voor het personeel dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling en de uitvoering van het 
onderwijskundig beleid wordt jaarlijks een individueel scholingsplan gemaakt passend bij de 
persoonlijke ontwikkelingen en passend bij de ontwikkelingen van het onderwijskundig beleid. 

 

Op schoolniveau hebben wij personeelsbeleid verder vertaald met betrekking tot de volgende 
domeinen: 

x Professionele cultuur - BLP scholing 
x Collegiale consultatie - ingeroosterd in jaarplanning en op basis van eigen POP van de 

leerkracht danwel onze centrale BLP scholingsagenda 
x Netwerkleren binnen de school - Zie nieuwe organisatie structuur waarin ontwikkelteams en 

professionalisering centraal staat - Scrum bordsessies 
x Groepsbezoeken - Gesprekken cyclus kwaliteitszorg. 
x Professionalisering - POP en loopbaankeuzes -> eigen regie / POP en coaching vanuit de 

organisatie aangegeven/gewenst 
x Teambuilding 

 
Hierin volgen we de centrale lijn vanuit onze afdeling P&O van Adenium. 

Bezetting team PCBO De Voorde Huidige situatie school Gewenste situatie  
1 Aantal personeelsleden 26 26 

2 Verhouding man/vrouw 18 V / 8 M extra mannen altijd welkom 
3 L10-leraren 15 14 
4 L11-leraren 4 5 
5 L12-leraren 0 0 
6 Schoolleider 1 1 
7 IB"ers 2 2 
8 Bouwcoördinatoren 0 2 
9 Taalcoördinator 1 1 
10 Rekencoördinator 1 1 
11 ICT-specialisten  1 1 
12 Onderwijsassistenten  0 0 
13 Pedagogisch medewerkers  0 0 
14 Schoolmaatschappelijk werk  Via Adenium en zorgnetwerk in te schakelen 
15 Jeugdhulpverleners  via netwerk hulpverlening in te schakelen (oa Carins en jeugdhulp Fryslan) 

16 Orthopedagoog  via Adenium in te schakelen 
17 Vakspecialist muziekonderwijs 1  1 
18 Vakdocent bewegingsonderwijs 1 1 
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6.3. Verantwoording en dialoog (KA3) 

Het bestuur en de school leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af 
over doelen en resultaten en voeren daarover actief een dialoog. 
 
Basiskwaliteit 
Het bestuur en de scholen hebben tegenspraak georganiseerd. Dit gebeurt in ieder geval door de 
ouders en het personeel te betrekken bij beleids- en besluitvorming. Het bestuur en de scholen 
brengen minimaal jaarlijks verslag uit over hun doelen en de resultaten die zij behalen. Zij doen dit 
op toegankelijke wijze. Het bestuur verantwoordt zich aan de intern toezichthouder. Het bestuur en 
de scholen verantwoorden zich aan de overheid en belanghebbenden. 
 
Huidige situatie (2020) 
Onderdeel van de kwaliteitszorg is de verantwoording naar intern en extern belanghebbenden en 
aan de overheid. Zoals reeds in H6.1 vermeld stelt de school jaarlijks een jaarverslag samen waarin 
de resultaten van het onderwijs staan vermeld en ook de mate waarin de gestelde doelen voor het 
onderwijskundige beleid zijn gehaald Het jaarverslag wordt o.a. gepubliceerd op de website van de 
school. 
 
Pcbo De Voorde organiseert actief inspraak/tegenspraak over het te voeren beleid. Enerzijds via de 
WMS georganiseerd middels de Medezeggenschapsraad, anderzijds door op diverse onderwerpen 
gericht critical friends te zoeken. Meedenken, meelezen obv expertise en betrokkenheid, niet alleen 
binnen de professionele organisatie van de school, maar ook daarbuiten. Hierbij worden ook ouders 
betrokken van o.a. de MR. Maar ook ouders van de schoolcommissie betrekken we daarbij. Een 
voorbeeld is de werkgroep nieuwe schooltijden. Daarvoor zijn we, samen met onze partners in de 
bredeschool, gaan samenwerken met ouders van beide scholen. De Voorde wil dit gaan uitbreiden 
met het samenstellen van panelgroepen als aanvulling op de twee jaarlijkse ouder-enquête.  
Met de MR is er een overlegcyclus vastgelegd waarin, op basis van een jaarplanning, de verschillende 
formele en informele onderwerpen aan de orde komen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over het 
schoolplan, de formatie, het schooljaarplan of evaluaties. Wij vinden het belangrijk dat we ook op 
deze beleidsonderwerpen samen de school vorm geven. Daarom hebben we ook een actieve 
samenwerking met de leerlingenraad die actief meedenkt en zich zo een mening kan vormen over 
relevante schoolzaken die we in de beslissingen meenemen. De schoolcommissie is een onmisbare 
schakel in de school. Zij stellen ons in staat een plus op ons onderwijs te zetten door actief te 
participeren in excursies en/of festiviteiten. Ook deze groep wordt in de overleggen gebruikt als 
klankbord voor te ontwikkelen beleid. 
 
Over het geheel is de school tevreden over de wijze waarop zij zich verantwoordt. Er is een deel waar 
een beleidsvoornemen in zit die we de komende periode willen gaan ontwikkelen. De 
panelgesprekken als aanvulling of vervanging van de enquête.  
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7. Financieel beheer 

7.1. Huidige situatie bestuurlijk 

Het bevoegd gezag ontvangt centraal de middelen van het ministerie (lumpsum). Het bevoegd gezag 
maakt op basis van de allocatie van middelen, welke door de geledingen is vastgesteld, een verdelen 
op schoolniveau en bovenschools niveau. De toekenning van personele middelen gebeurt op basis 
van het bestuursformatieplan. Het bestuursformatieplan maakt deel uit van de meerjarenbegroting 
van de organisatie. De toekenning van materiële middelen wordt verantwoord in de begroting, 
waarin de uitwerking van het bestuursformatieplan (per schooljaar) en de materiële middelen 
samenkomen. 

7.2. Externe geldstromen 

De externe geldstromen betreffen met name overheidsmiddelen (OCW), zorgmiddelen passend 
onderwijs (samenwerkingsverband Fryslân) en gemeentelijke en provinciale middelen. 

7.3. Begroting en allocatie 

Het opstellen van de begroting gebeurt op basis van de te ontvangen middelen, het strategisch 
beleidsplan en het bestuursformatieplan. Het aantal leerlingen en de weging zijn bepalend voor de 
beschikbare middelen per school. 
De allocatie van middelen vindt plaats op basis van budgetverantwoordelijkheid. Dus de school 
ontvangt budget waarvoor middelen kunnen worden aangewend waarvoor de school het mandaat 
heeft gekregen. 
Allocatie vindt plaats naar de afzonderlijke scholen en bovenschoolse budgetgebieden, zoals 
Kwaliteitsteam, Scholing, Huisvesting & Onderhoud. Het allocatiemodel van de organisatie is centraal 
en in de geledingen vastgesteld. 

7.4. Interne geldstromen 

Inkomsten uit verhuur (de huisvestingslasten die worden doorbelast) en inkomsten uit 
ouderbijdragen worden gegenereerd om de exploitatielasten van de scholen te verlagen. 

7.5. Sponsoring 

Sponsoring komt sporadisch voor en alleen onder voorwaarde dat er geen tegenprestatie wordt 
verwacht/geëist (bijvoorbeeld aankoop van goederen of diensten). Veelal vindt sponsoring plaats bij 
het plaatsen van speeltoestellen/aanpassen van het schoolplein. 

7.6. Huidige situatie school 

Financiële keuzes 
De school krijgt jaarlijks van het bestuur een budget toegekend voor de exploitatie. Keuzes die we 
hierin maken zijn gebaseerd op de trends van dit moment en de ontwikkeling van de school.  
 
We zien een verschuiving van de kosten voor afschrijvingen naar kosten voor licenties. Investeringen 
voor nieuwe methodieken zullen geen grote financiële investering vragen aan de voorkant, maar 
meer en meer verschuiven naar licenties. De 2e generatie digitale software bij de methodes zijn 
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duur. De nieuw ontwikkelde methodesoftware, passend bij de nieuwe versies van de methodes zijn 
aanmerkelijk goedkoper en vragen minder jaarlijkse bestellingen van schriften en werkboeken.  
De school wil ook de kosten voor reproductie beperken. 
 
Naast het jaarlijkse budget vraagt de school van de ouders een vrijwillige bijdrage ter dekking van de 
kosten voor schoolreizen en andere bijzondere dagen.  
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8.2. Vaststelling Schoolplan CvB 

Brin:  
School: 
 
VERKLARING 
Hierbij verklaart het bevoegd gezag van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2020 tot 
2024 geldende schoolplan van deze school/dit IKC (in wording). 
 
Namens het College van Bestuur, 
 
Naam Bas van Loo 

Functie Voorzitter College van Bestuur  

Plaats Drachten  

18-09-2020 

 

 
Handtekening  
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Meerjarenplanning 
Projecten 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
Ontwikkelen: Herijken Visie De Voorde 
nav implementatie BLP 

    

Ontwikkelen: IKC in wording     
Verbeteren: De Dialoogschool, 
Burgerschap en identiteit binnen ons 
onderwijs verdiepen/verbreden 

    

Ontwikkelen: Wereld Oriënterende 
vakken (Voorde Wereld) 

    

Ontwikkelen: Design, techniek en ICT 
vaardigheid 

    

Implementeren: IEP LVS als nieuw 
leerling volg systeem 

    

Ontwikkelen: Koppeling rapportage aan 
BLP en IEP LVS 

    

Ontwikkelen: Leerkrachten palet BLP     
Implementeren: Uitrol Parro in de hele 
school 

    

Ontwikkelen: Werken met Passende 
Perspectieven 

    

Verbeteren: Sociocratische 
besluitvorming in een team van teams op 
De Voorde 

    

Verbeteren: Panelgesprekken 
stakeholders 
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Projecten binnen het schoolplan 2020 - 2024  
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Missie en Visie van de school en het IKC profiel (2024) 

Herijken Visie De Voorde nav implementatie BLP 

Aanleiding voor dit project  

De keuze voor Building Learning Power, de scholing en implementatie van BLP 

 
Huidige situatie 

Visie is beschreven vanuit de situatie van acht jaar geleden. 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 

Visie beschrijven en in de volle breedte vertalen naar handelen, passend bij de situatie van nu. 
- Handelen in de klas 
- Evaluatie / analyse / rapportage 
- Inrichting gebouw, klassen, leerpleinen 

 
Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Missie en Visie van de school en het IKC profiel (2024) 

IKC in wording 

Meerjarenplanning 
2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Aanbod (OP1) 

De Dialoogschool, Burgerschap en identiteit binnen ons onderwijs 
verdiepen/verbreden 

Aanleiding voor dit project  

In het curriculum heeft het burgerschapsonderwijs een heldere omschrijving vanuit de wetgeving. 
Daaraan willen we in de volle breedte, binnen de grenzen van onze mogelijkheden, aan voldoen. We 
doen al veel, getuige de omschrijving van het SLO vergeleken met ons aanbod, maar we willen dit 
graag structureren en verdiepen. Gericht op o.a. wereldreligies, pluriformiteit, actief burgerschap en 
democratie. 
 
We schrijven bewust dat we werken aan KENNIS over elkaar zorgt voor RESPECT voor elkaar. Dat 
willen we actief inzetten en uitdragen. In deze zoektocht kwamen we op de route van de Victoria 
schaal. Binnen deze schaal past de Dialoogschool in onze visie op identiteit en burgerschap.  

 
Huidige situatie 

We doen veel, we doen het allemaal met overtuiging, maar we doen het niet vanuit een 
gemeenschappelijk kader. We zetten in wat we nu hebben en daarmee voldoen we voor een groot 
deel aan de minimale eisen. Alleen als Wereld School willen we dit verder uitbouwen. 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 

Als Dialoog school (zie KU-Leuven Dialoogschool) heb je jouw christelijke identiteit vertaalt naar de 
pluriforme samenleving waarin we bewegen. Vanuit kennis over elkaar respect voor elkaar. 
Uiteindelijk willen we de vraag beantwoorden hoe wij als christelijke school, middenin de 
samenleving van nu, ons verhouden tot de wereld om ons heen. In de gewenste situatie hebben we, 
vanuit de theologische ideeën van de katholieke beweging van de dialoogscholen, onze eigen 
christelijke waarden hierin vertaald. De eerste PCBO Dialoogschool van Nederland. Deze waarden 
van de dialoogschool gaan over de kerk heen.  
 
Hiermee hebben we ook een invulling van onze rol binnen het IKC in wording, uitgaande van het 
naast elkaar voortbewegen van de twee scholen binnen de huidige BredeSchool setting. 

 
Budget 

Om het onderzoek te doen zouden we samenwerking kunnen gaan zoeken met een theologie studie 
uit ons netwerk. Daar zouden evt. kosten aan verbonden kunnen zijn. En als het uiteindelijk ook 
zover is willen we dat ook in onze uitingen naar voren brengen wat een PR budget vraagt van geschat 
€ 1.000,- 

 
 
Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
    



De Voorde Schoolplan 2020 - 2024 69 

Aanbod (OP1) 

Wereld Oriënterende vakken (Voorde Wereld) 

Aanleiding voor dit project  

Er is een nadrukkelijke wens in het team om de methodes passend bij Orientatie op jezelf en de 
wereld te vervangen. Passend bij BLP en De Wereldschool waarbij meer transfer is tussen de 
vakgebieden, thematisch gewerkt kan worden en ruimte is om de doelen van De Wereldschool in te 
passen. 

Huidige situatie 

We werken met methodes die elk een vakgebied behandelen, maar gedateerd zijn. Daarnaast zijn de 
methodes onderling niet gelinkt en vragen veel eigen invulling om de transfer met andere 
vaardigheden te maken (ICT/Onderzoekend leren/BLP/Thematisch werken) 

Uiteindelijk gewenste situatie 

De gekozen methodes passen bij de uitgangspunten De Voorde, Wereldschool. De methodes 
stimuleren de ontwikkeling van de vaardigheden zoals genoemd in het stuk 21e eeuwse 
vaardigheden. De nadruk ligt naast kennis dus ook op het proces van leren. Building Learning Power 

x Communiceren: doelgericht boodschappen kunnen overbrengen en begrijpen 
x Samenwerken: het samen realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en 

ondersteunen 
x Probleemoplossend vermogen: het vermogen om een probleem te herkennen en daarna tot 

een plan te komen om het probleem op te lossen 
x Creativiteit: het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor 

bestaande vraagstukken te vinden 
x Kritisch denken: het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en 

beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen 
x Sociale en culturele vaardigheden: het vermogen om effectief te kunnen leren, werken en 

leven met mensen van verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden 
x Ict-basisvaardigheden: de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van 

computers en netwerken te begrijpen en er ook mee om te kunnen gaan 
x Informatievaardigheden: een informatiebehoefte kunnen signaleren en analyseren, en op 

basis hiervan relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken 
x Mediawijsheid: de kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en 

actief om te gaan met media 
x Computational thinking: problemen zo kunnen formuleren dat het mogelijk wordt om een 

computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken om daarmee het probleem op te lossen 
x Zelfregulering: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context 

van een bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met de eigen capaciteiten 
 

Daarnaast gaat het ook over burgerschap en zicht op de wereld om je heen en hoe jij je hiertoe 
verhoudt. Goed leven en goed samenleven (Biesta- HJK2016) in die 21e eeuw. 
Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Aanbod (OP1) 

Design, techniek en ICT vaardigheid 

Aanleiding voor dit project  

De Toekomst Digitaal en De Voorde vinden het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd op een 
speelse manier in aanraking komen met techniek. De digitalisering in onze maatschappij is de 
afgelopen jaren enorm vergroot. Nieuwe technologieën volgen elkaar in snel tempo op.  
 
Het is daarom van belang dat kinderen leren omgaan met verschillende takken van de ICT. Door hen 
te leren om te gaan met ICT toepassingen in al hun vormen, leren kinderen schakelen en leren ze 
verschillende manieren om apparatuur te bedienen. Door deze diversiteit kunnen ze ook in de 
toekomst sneller schakelen wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voor doen.  
Door de kinderen kennis te laten maken met verschillende vormen van techniek en ict kan hun 
nieuwsgierigheid geprikkeld worden en kiezen ze later mogelijk sneller voor een studie in die 
richting.  

 
Huidige situatie 

Na de implementatie en borging van het PCBO project "Horizon 2019" zijn onze leerlingen vaardig 
geworden in het gebruik en toepassen van de Ipad. Presenteren, creatieve verwerking van leerstof, 
oefenen van taal/rekenen en mediawijsheid krijgen op die manier vorm en inhoud. 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 

Leerlingen van De Voorde kennen de mogelijkheden die techniek van nu hen biedt. Zij kunnen vanuit 
het ontwerpen gebruik maken van de mogelijkheden, hebben de kennis om dit in te zetten en 
kunnen op die manier ook een beredeneerde keuze maken voor wellicht een toekomst in de 
techniek. Dit aan de hand van het ontwerpen (design based thinking). 
 
Leerlingen van het MBO opleiding ICT en Techniek begeleiden op hun school onze leerlingen in het 
gebruik van de middelen en tools. Zo ontstaat er een Win-Win situatie. De Toekomst Digitaal is de 
Linking Pin tussen de diverse organisaties. 

 
Uren 

Kosten zullen bestaan uit:  

x Samenwerking met "De Toekomst Digitaal", de uren en facturering 
x de aanschaf van robotica benodigdheden en 3d printer etc  

De investering vanuit school zal bestaan uit 
x Lesuren beschikbaar stellen (inroosteren) 
x Uren leerkracht om leerlingen te begeleiden 

 

Voor de investering in materiaal en de ondersteuning van De Toekomst Digitaal doen we een beroep 
op het innovatie cluster Drachten 
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Budget 

De Toekomst Digitaal zal samen met De Voorde een subsidie aanvraag doen bij het Innovatie Cluster 
Drachten. 

 
Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Zicht op ontwikkeling (OP2) 

IEP LVS als nieuw leerling volg systeem 

Aanleiding voor dit project  

Als we zicht willen hebben op meer dan alleen de ontwikkeling op het cognitieve vlak willen we ons 
gaan oriënteren op een andere manier van data verzamelen. Eentje die past bij onze visie op 
onderwijs, op onze visie op toetsen/meten/analyseren/evalueren. De ervaringen in ons netwerk met 
de IEP LVS, de IEP eindtoets en het volgen van "de markt" maken dat we de keuze voor IEP LVS gaan 
maken als vervanger van onze CITO toetsen. 

Huidige situatie 

Cito is leidend in het volgen van de cognitieve ontwikkeling, schooldoelen zijn gebaseerd op 
vaardigheidscores taal en rekenen. De Cito toetsen kennen we als zeer talig, waardoor de 
taalzwakkere leerlingen niet hun volle reken potentieel kunnen laten zien.  

Uiteindelijk gewenste situatie 
Een leerlingvolgsysteem dat passend is bij onze visie op onderwijs en ontwikkeling. Een 
leerlingvolgsysteem dat ons in staat stelt om passend bij de kinderen en het moment te toetsen met 
toetsen die passend zijn bij het kind van nu. We krijgen ook input op het bredere vlak dat gevolgd 
wordt met de IEP LVS. (werkhouding, creativiteit, sociaal emotioneel). Hier kunnen we ook voor de 
leerlingen en de ouders de koppeling maken met de BLP leerspieren. Een systeem dat ons ook 
feedback geeft gebaseerd op de referentieniveaus. Aan de hand van dit systeem hebben we in de 
gewenste situatie onze schooldoelen opgesteld en gerelateerd aan de referentieniveaus. 
 
 
Daarnaast wordt nakijktijd leerlingtijd (bron IEP LVS). De toetsing is digitaal, wordt nagekeken en 
geanalyseerd en als zodanig aangeleverd. Hierdoor ontlast het in de werkdruk van de leerkrachten en 
kan er meer tijd in kwaliteit en kwantiteit naar de ontwikkeling van de kinderen. 
 
De toetsen zijn zodanig dat taal niet de belemmering is bij het maken van de toetsen rekenen.  
 
Uren 

In uren zal dit binnen de inzet van het kernteam vallen. Directie/IB/TC/RC 

 
Budget 

Kosten voor IEP LVS 
- Groep 3-4-5 € 15,- per LL per jaar 
- Groep 6-7-8 € 17,50 per LL per jaar 
 
Scholing: offerte opgevraagd voor twee workshops. Kennismaking met referentiekader en snel aan 
de slag met IEP. 

Meerjarenplanning 
2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Zicht op ontwikkeling (OP2) 

Koppeling rapportage aan BLP en IEP LVS 

Aanleiding voor dit project  

We hebben binnen Parnassys een nieuw digitaal rapport ontwikkeld. Tegelijkertijd zijn we ons aan 
het scholen en ontwikkelen op het gebied van BLP en willen we formatief toetsen invoeren mbv de 
IEP LVS. Dat vraagt ook een koppeling tussen het rapport wat we nu kennen en deze ontwikkelingen. 

 
Huidige situatie 

Kinderen krijgen 2x per jaar een rapport waarin een weergave wordt gegeven van hun scores op de 
methode toetsen. Dus in hoeverre ze "in de pas lopen" op de kerndoelen dekkende methode 
toetsen, gebaseerd op een 80% score. Daarnaast komt een weergave van hoe de leerkracht de 
kinderen ziet op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en werkhouding. Dit nav KanVas 
vragenlijsten, observaties en ervaring van de leerkracht. Het merkbare ipv het meetbare. 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 

Naast de toetsing op taal/rekenen gerelateerd aan gemiddelden willen we zicht op de eigen 
ontwikkeling van de kinderen en deze ook doorgeven aan de kinderen/ouders. Daarnaast in 
datzelfde gremium ook de groei in de BLP leerspieren en de referentieniveaus kunnen 
terugkoppelen.  

 
Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Didactisch handelen (OP3) 

Leerkrachten palet BLP 

Aanleiding voor dit project  

Met de keuze voor BLP maken we ook de keuze om actief de BLP taal en de bijbehorende Growth 
Mindset attitude als standaard te gebruiken voor ons didactisch handelen in de klas.  

 
Huidige situatie 

De eerste leerspieren zijn geïntroduceerd, maar wordt nog niet gemonitord op leerkrachten 
vaardigheden. We zijn heel bewust bezig met de taal, dus bewust onbekwaam. De komende 
planperiode gaan we actief inzetten op twee vlakken. 

x Teamontwikkeling dmv studiedagen en teamscholing 
x Individuele ontwikkeling 

o ICalt klassenbezoeken 
o collegiale consultatie 
o POP gesprekken  

 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 

Op De Voorde hebben leerkachten, naast het DIM ook de vaardigheden van het leerkrachtenpalet in 
hun rugzak. Zetten deze in, zonder daar heel bewust van te zijn. Is een standaard attitude rond leren, 
leerhouding, leervaardigheden, eigenaarschap, verantwoordelijkheid en focus op het leerproces. 

 
Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Samenwerking (OP6) 

Uitrol Parro in de hele school 

Aanleiding voor dit project  

Digitale communicatie met ouders mbv een AVG proof platform waardoor we ook foto's en 
dagelijkse belevenissen kunnen delen. Daarnaast snel afspraken en oproepen kunnen doen. 

 
Huidige situatie 

Mail, ClassDojo en pilot parro. 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 

Alle klassen, leerkrachten werken met Parro, communiceren met de ouders via Parro. Alle ouders 
hebben de app Parro op hun device staan. Inschrijving voor 10 minuten gesprekken, oproep voor 
hulp, delen van dagelijkse belevenissen, foto''s gaan via dit platform. 

 
Budget 

Kosten licentie Parro 

 
 
Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Resultaten (OR1) 

Werken met Passende Perspectieven 

Aanleiding voor dit project  

Scholen staan voor de uitdaging om leerlingen een passend taal- en rekenaanbod te bieden. Deze 
groep is heel gedifferentieerd, het gaat om leerlingen met een ontwikkelingsperspectief die om 
verschillende redenen niveau 1F niet halen. Wij willen graag een doorgaande leerlijn gebaseerd op 
de ref.niveaus voor alle leerlingen realiseren, ook de leerlingen die pas op het VO het basale 1F 
niveau gaan bereiken. (taal/rekenen)  

 
Huidige situatie 

Met onze OPP leerlingen werken we toe naar een geprognosticeerd eindniveau gebaseerd op de 
CITO toetsen. Bijvoorbeeld E6 rekenen aan het einde van groep 8.  

 
Uiteindelijk gewenste situatie 

We realiseren een doorstroom PO-VO op basis van een concreet beheersingsniveau op vaardigheid 
(taal/rekenen). Hierbij is bekend in hoeverre op dit moment iets beheerst wordt en welke stappen in 
het VO nog gedaan moeten worden. Streven is dat alle leerlingen uiteindelijk in de route PO-VO het 
1f niveau halen.  

 
Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Kwaliteitszorg (KA1) 

Sociocratische besluitvorming in een team van teams op De Voorde 

Aanleiding voor dit project  

We overleggen nu veelvuldig en met veel mensen. De wens is om minder te vergaderen maar aan 
besluitvaardigheid toe te nemen. Daarnaast vaste aandacht voor betere borging met meer 
autonomie en eigenaarschap. 

 
Huidige situatie 

Er wordt in een vast vergaderrooster met het hele team vergaderd, daarnaast op onderdelen met de 
bouw en met kleine werkgroepen. Vergaderingen hebben veel het karakter van zenden en delen. 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 

Overleggen hebben het karakter van delen en vermenigvuldigingen. Kennis wordt gedeeld en 
overleggen gaan over ons vak. Het organiseren eromheen kan in werkgroepen. We werken op basis 
van sociocratische besluitvorming waarin ieders talenten en interesses volledig benut worden. Er is 
sprake van erkende ongelijkheid en eigenaarschap/autonomie op de onderdelen waar het team van 
teams mandaat in gegeven heeft. 

 
Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
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Verantwoording en dialoog (KA3) 

Panelgesprekken stakeholders 

Aanleiding voor dit project  

In het verleden werkten we binnen PCBO met de KMPO vragenlijst. Deze stakeholders bevraging 
vond 1x in de 2 jaar plaats. We werken niet meer met de KMPO vragenlijsten, een alternatief is vorig 
jaar besproken in de vorm van gerichte panelgesprekken. Onderzoek van de RUG toont aan dat dit 
een grote meerwaarde heeft tov een algemene enquête. Binnen PCBO zouden we deze werkwijze 
gaan invoeren. Door de vorming van de Holding is het bij dit beleidsvoornemen gebleven. Als PCBO 
De Voorde zouden we dit alsnog wel graag willen gaan inrichten. Er zijn binnen PCBO een paar 
scholen die dit al in proces hebben gezet. Daar willen we op meeliften.  

 
Huidige situatie 

KMPO meting en gesprekken met de MR/SC. 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 

Elke twee jaar organiseren we, in samenwerking met de Medezeggenschaps Raad, een 
panelgesprekken ronde over verschillende onderwerpen uit het schoolplan. Daarvoor worden gericht 
panels ingericht uit de verschillende geledingen. MR/SC en ouders die niet in een van de vaste 
commissies zitten. Deze panels hebben als doel te toetsen en te monitoren of beleidsvoornemens 
ook leiden tot, of ons onderweg brengen naar, het gewenste resultaat.  
 
Daarnaast zetten we de oudervragenlijst van Schoolvensters in als instrument. Dit is een continue 
proces waardoor het in de tijd tot het einde van de planperiode is ingepland. 

 
Meerjarenplanning 

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 
    

 
 


