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1 Inleiding 

1.1 Doelen van het schoolplan 

Het belangrijkste doel van het schoolplan is het vaststellen van beleid voor de periode van augustus 2015 t/m 

juli 2019. Anders gezegd: waar staat onze school op dit moment en waar wil de school zijn in 2019? Door dit te 

beschrijven in een plan willen we de ouders, de inspectie en het bevoegd gezag duidelijkheid bieden over onze 

huidige uitgangspositie en verantwoording afleggen over onze plannen voor de periode tot en met medio 

2019.  

Met dit schoolplan voldoen wij aan de wettelijke verplichting tot het opstellen van een schoolplan. Dit 

schoolplan geeft een stimulans aan de vormgeving van integraal schoolkwaliteitsbeleid, het vermindert de 

belasting die uitgaat van het opstellen van afzonderlijke documenten en we leggen verantwoording af aan de 

onderwijsinspectie. 

1.1.1 Kwaliteit 
Binnen het schoolplan is aangesloten bij de benadering van opbrengst gericht werken die binnen OPO 

Noordenveld is opgezet. Deze benadering is bekend onder de naam ‘Kwaliteit in Beweging’ en zorgt naast een 

opbrengstgerichte cultuur en werkwijze ook voor opbrengstgerichte planvorming. Dit schoolplan is hiervan een 

goed voorbeeld. 

Met de opbrengstgerichte werkwijze sluiten wij ook aan bij de ontwikkeling die wij de afgelopen jaren hebben 

ingezet op het terrein van personeelsbeleid.  

Het schoolplan is geen losstaand document in onze organisatie, maar is duidelijk gekoppeld aan het 

strategische beleidsplan van het bestuur. De jaarlijkse vertaling van onze doelen in noodzakelijk activiteiten en 

het meten van de voortgang van onze doelen wordt vervolgens vertaald in het schooljaarplan. 

Zoals aangegeven is het strategische beleidsplan van het bestuur een belangrijke basis voor het schoolplan. 

Daarnaast zijn de resultaten van de vorige planperiode beschreven en zijn de onderwijskundige resultaten en 

overige ontwikkelingen in beeld gebracht in het schoolplan.  

Op basis van deze gegevens is een (interne en een externe) analyse gemaakt. Bij het maken van de analyses en 

het bepalen van de beleidspunten voor de periode 2015-2019 zijn het team en de medezeggenschapsraad 

nadrukkelijk betrokken.  

Door deze aanpak sluiten de interne mogelijkheden aan bij wat de belangrijkste belanghebbenden vragen 

(ouders, bestuur, inspectie).  

Het schoolplan en de opbrengstgerichte benadering Kwaliteit in Beweging is gebaseerd op het gedachtegoed 

van INK.  In het schoolplan zijn SMART geformuleerde doelen geformuleerd. Vooral het aspect meten is hierbij 

belangrijk. Dit is voornamelijk de WAT (willen we bereiken) kant van de PDCA cyclus. Het HOE (gaan we dit 

bereiken) wordt jaarlijks opgenomen in het schooljaarplan. 

Om het schoolplan hanteerbaar en leesbaar te houden, zullen we waar nodig naar ondersteunende en 

wettelijk verplichte beleidsdocumenten verwijzen.  

Het schoolplan is ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Na vaststelling door het 

schoolbestuur is het definitieve plan toegezonden aan de inspectie en uitgereikt aan de medewerkers en de 

leden van de medezeggenschapsraad. 

We hopen dat dit schoolplan een goede indruk geeft van onze ambities. Als u tijdens of na het lezen vragen, 

opmerkingen of suggesties heeft, meld het ons! 

Peize, 18 juni 2015, Peter Pot 

Directeur  
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2 Beschrijving van de school 
 

2.1 Identiteit/profiel van de school 

Ons onderwijsconcept is gebaseerd op de pijlers van dalton. Als een rode draad door alle vakgebieden en de 

school lopen de begrippen ‘verantwoordelijkheid’ ‘samenwerking’, ‘effectiviteit’, ‘zelfstandigheid’, en ‘reflectie’  

We gaan uit van klassikale gedifferentieerde instructiemomenten. De oefen- en verwerkingsstof is vervolgens 

‘verpakt’ in de taak. Deze taak wordt gedifferentieerd aangeboden, zodat ieder kind een passend aanbod krijgt. 

Deze taak maken kinderen zelfstandig, maar sommige onderdelen juist in samenwerking met anderen. In de 

taak zitten vooral de basisvaardigheden. De andere leerstofgebieden als wereldoriëntatie, sociaal-emotionele 

vorming en beeldende vorming worden op dit moment grotendeels klassikaal aangeboden. 

 

De school is gevestigd in het in mei 2009 geopende gebouw aan de Boerakkerweg 2a, centraal in Peize. Het is 

een prachtig, modern gebouw geworden. Het gebouw staat op de ‘Campus Peize’. Hier bevinden zich, naast De 

Eskampen,  ook OBS ’t Spectrum, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, jongerenwerk, sporthal, 

tennisbanen en voetbalvelden.  Ook vlak bij de school ligt "Het Bosplan", een bosgebied met open ruimten die 

we opzoeken voor natuurexcursies en het schoolfeest voor de onderbouwgroepen.  

De naam van de school is ontstaan door een combinatie van de naam van de voormalige kleuterschool "De 

Kipkampen" en die van de lagere school "De Es". Onze leerlingen komen uit heel Peize. 

Ouders en kinderen kiezen vaak voor onze kwaliteit, onze (dalton)visie, open sfeer en manier van werken. 

 

Het logo 

 

De spil binnen een school waar alles om draait is uiteraard het kind; daar gaat 

het uiteindelijk allemaal om. Dit kind is dan ook in het logo terug te vinden: 

springend of hollend, kortom energiek en vervuld van optimisme en vol 

verwachting op weg naar de toekomst. Niet passief afwachtend, maar 

actief vormgevend. 

In het gebruik van primaire (basis)kleuren vinden we het primair onderwijs, 

terug. Op het eerste gezicht zou het groen dan misplaatst zijn, maar gezien 

de naam van de school en de geschiedenis van de schoolomgeving blijkt juist 

dat deze kleur zeer dicht bij de school staat en zeer zeker op zijn plaats is. De 

historie van school en omgeving is eveneens terug te vinden in de stilistische 

uitwerking van het kind in het logo. Behalve een kind is er ook iets anders in te herkennen: velden cq. akkers 

met daarboven de zon; een agrarisch verleden dat nauw samenhangt met de historie van de schoolomgeving. 
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2.2 Missie en visie 

 

2.2.1 Missie 
 

Op de Eskampen willen we jóu zien. We willen samen met jou het beste in je naar boven halen. Je hebt 

zelfvertrouwen gekregen, je bent sociaal vaardig geworden en je hebt je talenten en je uitdagingen leren 

kennen. Je bent eigenaar van je eigen leren geworden door te reflecteren. Je hebt geleerd om 

verantwoordelijkheid te nemen en creatief op onderzoek uit te gaan. Je hebt leren samenwerken met 

verschillende mensen. Je hebt een basis gelegd voor een leven lang leren.  

2.2.2 Visie 
 

Fijne sfeer. We creëren een prettige, veilige sfeer, waar men zich welkom voelt.  

De basis. De school heeft de plicht om kinderen klaar te maken voor een succesvolle stap naar het voortgezet 

onderwijs. De Eskampen wil uit kinderen halen wat erin zit. We voldoen vanzelfsprekend aan de eisen die de 

overheid en onderwijsinspectie aan scholen stelt. Maar we zijn een ambitieuze school: we zien graag dat 

kinderen boven zichzelf uitstijgen en we willen dus graag bovengemiddelde opbrengsten op de landelijk 

genormeerde toetsen. Daltononderwijs biedt een werkwijze die heel effectief is bij het bereiken hiervan, door 

een combinatie van effectieve instructie, zelfstandig taakwerk en samenwerking.   

Zelfvertrouwen. We vinden het belangrijk dat kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen. We vinden dat elk kind 

talenten heeft en elk kind slim is op zijn manier en niveau. Als een kind zichzelf mag zijn, ontdekt waar het goed 

in is, ontdekt hoe leren werkt, zichzelf verbetert en zelfkennis krijgt door te reflecteren, groeit het 

zelfvertrouwen. We doen een beroep op sociale vaardigheden, op de zelfstandigheid en de 

verantwoordelijkheid van kinderen.  Als die groeien, groeit het zelfvertrouwen.  

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflectie zijn pijlers van daltononderwijs en worden in het hoofdstuk 

over dalton verder besproken.  

Sociaal vaardig. De school is bij uitstek geschikt om kinderen te leren succesvol te zijn in een sociale context.  

We leren kinderen samenwerken met leeftijdsgenoten, maar ook met oudere of jongere kinderen en 

volwassenen. Samenwerking is een belangrijke pijler van daltononderwijs en dit zit dan ook verweven in het 

hele onderwijs. Er wordt gewerkt met maatjes, met werkgroepjes, in eigen en andere klas. We geven ook echte 

lessen in sociale vaardigheden.  Pesten komt gelukkig heel weinig voor op onze school, doordat we zoveel 

aandacht besteden aan samenwerken en jezelf zijn.  Maar als het zich voordoet treden we meteen op. En we 

leren kinderen over pesten, wat het verschil is met plagen en wat ze moeten doen als ze zien dat er gepest 

wordt.  

Creatief. Wij denken dat de samenleving in toenemende mate creatieve mensen nodig heeft. Daarom hebben 

we een ruim aanbod aan creatieve activiteiten en cultuur. Maar creativiteit is meer dan alleen het kunstzinnige 

deel. We willen kinderen buiten kaders leren denken, mogelijkheden leren zien. We willen graag dat ze 

initiatief nemen en ondernemend zijn.  

Samen met de ouders. Wij willen zo goed mogelijk samenwerken met de ouders  Als school en thuis het 

leerproces van hun kind op elkaar af weten te stemmen is er meer effect te verwachten.  Daarom houden we 

ouders goed op de hoogte van de vorderingen van hun kind en zijn er allerlei mogelijkheden voor ouders om 

actief te zijn voor de school en bij het leren van hun kind.  
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2.3 Daltononderwijs 

 

2.3.1 Samenwerking 

"The school functions as a social community" 

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, 

schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een daltonschool 

is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen 

samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren 

zij dat zij elkaar kunnen helpen. Er wordt ook regelmatig samengewerkt met kinderen uit een andere klas. 

 Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. 

Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te 

hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze 

reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een 

medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een 

meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is 

een oefenplek voor democratisering en socialisering. 

 

2.3.2 Vrijheid en verantwoordelijkheid 

"Freedom and responsibility together perform the miracle" Vrijheid is noodzakelijk om eigen 

keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen 

om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de 

tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid 

leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn 

omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij 

eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan 

en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen 

grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden 

tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een 

geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.  
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2.3.3 Effectiviteit 

Dalton is een "Efficiency measure"  

Dalton is een maatregel om effectiever te werken: 'a simple and economic reorganization of 

the school'. Parkhurst wil met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger maken. Daarom zijn effectiviteit 

en efficiency al vanaf het begin twee belangrijke begrippen. Effectiviteit en efficiency vooronderstellen 

duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Parkhurst vindt dat het onderwijs een brede functie heeft. 

Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal 

verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven. Het 

daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Parkhurst wil omwille van 

de efficiency leerlingen juist verantwoordelijkheid in handen geven. Zij stelt dat als leerlingen een taak krijgen, 

waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan 

veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft. Parkhurst maakt in haar 

Dalton Plan van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het 

schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren. 

 

2.3.4 Zelfstandigheid 

"Experience is the best and indeed the only real teacher" 

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil 

doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien 

noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als 

volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet 

nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerlingen tot het nemen van zelfstandige 

beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn. 

 

2.3.5 Reflectie 

"I would be the first to hear welcome criticism" 

Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen 

belangrijk. Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd 

van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes 
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regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In zulke 

gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de 

rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker inschat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten 

van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in 

het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige 

ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een 

daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt 

reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats. 

 

2.4 Onderwijskundige vormgeving  

 

Algemeen beleid 

Doelstellingen en uitgangspunten 

Het onderwijs is zodanig ingericht dat er sprake is van een ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen. 

De kinderen kunnen in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school doorlopen. Wij 

stemmen de voortgang af op de ontwikkeling van de kinderen. Het onderwijs richt zich in ieder geval op de 

emotionele en de verstandelijke ontwikkeling en op het ontwikkelen van de creativiteit, op het verwerven van 

de noodzakelijke kennis van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Het onderwijs richt zich op een 

breed onderwijs aanbod waarbij prioriteiten liggen bij de basisvakken taal, lezen en rekenen. Het onderwijs 

begeeft zich globaal binnen de kaders zoals deze zijn aangegeven binnen de kerndoelen. Wij baseren ons 

daarbij vooral op de aanwijzingen van de methodemakers. Onze vrij recent aangeschafte methodes voldoen 

aan de criteria. De voortgang van het onderwijs wordt voor alle leerlingen gevolgd met een 

voortgangsregistratie (o.a. het leerlingvolgsysteem). 

 

Globale inrichting van het onderwijs 

Het onderwijs wordt gegeven in leerstofjaarklassen. Op onze school zijn er zowel homogeen als heterogeen 

(combinatieklas) samengestelde groepen. De groepen 1 en 2 zijn bijna altijd gecombineerd. De samenstelling 

van de groepen hangt verder af van de beschikbare formatieplaatsen, de ruimte in de school, de groepsgrootte 

en de inzetbaarheid van leerkrachten. We proberen de groepen 1 t/m 4 relatief klein te houden.  

Huishoudelijk en inhoudelijk overleg vindt plaats in de vorm van door thema’s bepaalde overlegvormen. De 

verantwoordelijkheid voor het bijeenroepen van mensen voor overleg ligt bij iedereen. De directeur stuurt dit 

op afstand aan. 

 

2.5 Zorg en begeleiding   

2.5.1 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (indicator 1.4 Hoofdstuk 5 A&W) 
 

Basisscholen moeten voorzieningen treffen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften passend 

onderwijs te kunnen bieden. De onderwijsinspectie kijkt bij de beoordeling van deze indicator alleen naar de 

leerlingen die maximaal het eindniveau van groep 7 halen. De school wordt geacht alle leerlingen met een 

specifieke onderwijsbehoefte planmatige zorg te bieden. Dat betekent in praktijk dat hierbij veelal over een 

eigen leerlijn wordt gesproken.  

 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zijn bijvoorbeeld die met: 

 een sbo- of so indicatie 
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 leerlingen met een arrangement 

 een verwachte uitstroom naar praktijk- of voortgezet speciaal onderwijs 

 cognitieve of sociaal emotionele belemmeringen op een of meerdere van de vakgebieden rekenen en 

--wiskunde, technisch lezen of begrijpend lezen. Tot de laatste groep behoren vooral leerlingen die 

zullen uitstromen naar LWOO 

 Kinderen die meerbegaafd zijn en daardoor een aangepast onderwijs/leerprogramma volgen horen 

niet tot deze groep, maar wij willen ze wel in deze tabel in beeld brengen. We nemen het aantal 

kinderen op, dat aan de plusklas deelnam. 

 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

2
0

1
2

-2
0

1
3

 

2
0

1
3

-2
0

1
4

 

2
0

1
4

-2
0

1
5

 

Aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (lln met max. 

uitstroomverwachting niveau eind gr. 7 (5.2) 

1 2 0 

Voor iedere leerling met specifieke onderwijsbehoeften is een realistisch 

ontwikkelingsperspectief geformuleerd. (5.3) 

1 2 n.v.t. 

Voor iedere leerling met een ontwikkelingsperspectief heeft de school 

tussendoelen afgeleid waarmee de vorderingen gevolgd kunnen worden. 

(5.4) 

1 2 n.v.t. 

Deze leerlingen ontwikkelen zich naar verwachting. (5.5) 1 2 n.v.t 

Aantal meerbegaafde leerlingen; (leerlingen die op een andere wijze dan 

de algemene methodes de leerstof krijgen aangeboden en waarbij er 

hogere/meer doelen zijn gesteld dan de kerndoelen basisonderwijs 

bevatten). Zie opmerking boven de tabel.  

 

14 lln. 

in  

Plusklas 

 

15 lln. 

in 

Plusklas 

 

16 lln. 

In 

Plusklas 

 

2.5.2 Organisatie van zorg en begeleiding 
 

Onderwijs op maat betekent het leveren van zorg op maat. Hiervoor werkt de school met een samenhangend 

systeem van leerlingenzorg.  

Het systeem van leerlingenzorg heeft de volgende kenmerken: 

- De leerkrachten volgen de ontwikkeling (m.n. de basisvaardigheden) systematisch en signaleren 

problemen hierin tijdig. 

- De gegevens van leerlingen worden volgens een vaste procedure besproken en geanalyseerd. Eerst in de 

groepsbespreking met de leerkracht en de IB’er. Daarna indien nodig in het collegiaal overleg en eventueel 

ook in de leerling bespreking met het team. 

- De leerkracht stelt (eventueel samen met IB’er) een plan op om het onderwijs aan de behoeften van 

leerlingen aan te passen. 

- Daar waar nodig maken de leerkrachten gebruik van de deskundigheid en de ervaring van collegae binnen 

het samenwerkingsverband en externe deskundigen, logopediste, orthopedagoog, schoolarts, 

maatschappelijk werk en psycholoog). 

- De leerkracht voert de opgestelde plannen uit. De voorkeur gaat uit naar de uitvoering van een plan 

binnen de klas. 

- De opgestelde plannen worden samen met de IB’er geëvalueerd en de voortgangsbeslissingen worden 

genomen. 

- De IB’er zorgt voor de coördinatie van de activiteiten in het kader van de leerlingenzorg. 
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De directie is op afstand betrokken bij de individuele onderwijszorg. Tussen directeur en intern begeleider 

vinden regelmatig voortgangsgesprekken plaats. In deze gesprekken wordt de directeur over recente 

ontwikkelingen bijgepraat door de intern begeleider, wordt de voortgang besproken en worden knelpunten 

gesignaleerd en oplossingen aangedragen. 

Bijzondere aandacht rond de zorgverbreding bestaat er voor de rol van de ouders. 

De wijze waarop de ouders van deze leerlingen omgaan met de ontwikkeling van hun kind kan bevorderend en 

ondersteunend werken. Om de betrokkenheid van ouders en verzorgers te stimuleren betrekken wij hen zo 

veel mogelijk bij de begeleiding en stemmen wij ons doel van werken mede met hen af. 

 

2.5.3 De zorg in de groep 
 

Uitdaging 

De zorg van ons schoolteam is gebaseerd op het idee dat wij elk kind op een zo hoog mogelijk niveau proberen 
te krijgen. Elk kind krijgt een passend leerstofaanbod dat uitdaagt. Het is normaal dat er grote 
niveauverschillen tussen kinderen zijn en zorg is er dus niet alleen voor ‘zwakkere’ kinderen, maar voor 
iedereen. Er is ook een specifiek aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.  

Op maat 

De kinderen zijn ingedeeld in “jaargroepen”. Binnen deze jaargroepen werken we volgens het systeem van 
zelfstandig werken. De kinderen werken met taken. Elk kind krijgt een taak op eigen niveau met als doel ‘uit elk 
kind te halen wat er in zit’.  

Dit betekent dat binnen een jaargroep de kinderen op verschillende niveaus kunnen werken. We werken met 
een basistaak op drie niveaus. Daarnaast kunnen kinderen een eigen leerlijn met een eigen 
ontwikkelingsprofiel krijgen op een lager niveau. 

Doelgericht 

Het onderwijs op de Eskampen is doelgericht. We weten wat kinderen op welk moment in hun schoolloopbaan 
globaal moeten kunnen en kennen. Daar is het onderwijs op gericht. Door het zorgvuldig volgen van dit proces 
kunnen wij vanaf het moment dat kinderen bij ons op school zijn hen de zorg bieden die zij nodig hebben. 
Daarbij kan het doel dat voor het ene kind net bereikbaar is, voor het andere onder zijn niveau zijn. Op basis 
van een goed inzicht in de schoolpopulatie heeft de school voor de vakgebieden uit het inspectiekader 
ambitiedoelen (streefdoelen) opgesteld.  

Organisatie 

We werken met het directe instructiemodel als een van de belangrijkste werkvormen voor de basisinstructie. 
Daarnaast differentiëren wij de instructie via bijv. voor-, verlengde - en alternatieve instructie. Wijken de 
mogelijkheden van een kind zover af van het gemiddelde van de groep dan kan een individuele leerlijn (op één 
of meer vakgebieden) nodig zijn, met aparte instructiemomenten. 

De zelfstandige verwerking van leerstof vindt voor de meeste kinderen plaats in de vorm van een dag- of 
weektaak op maat.  

Zorg buiten de groep 

In sommige gevallen is het organisatorisch handiger om een kind even buiten de groep instructie te geven of 

ondersteuning te bieden. Hiervoor is formatie beschikbaar.  

Meerbegaafden en hoogbegaafden 

Op onze school hebben wij relatief veel te maken met kinderen die slimmer dan gemiddeld zijn en soms zelfs 

hoogbegaafd.  Ook deze kinderen krijgen onderwijs op maat.  

Ten aanzien van verbreding/verdieping kunnen we zorgen voor: 

- aanbieding van leerstof op niveau; Hiervoor is de methode Levelwerk aanwezig. 
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- plaatsing van een kind in de plusklas; 

- overslaan van herhaling- en oefenstof;  

- de eindtoets van een bepaald onderdeel als begintoets gebruiken: de stof die beheerst wordt kan worden 

overgeslagen; 

- inpassing van extra leerstof in het lesprogramma; de leerling krijgt een weektaak voor reguliere leerstof en 

wanneer hij klaar is, kan hij gaan werken aan het verbredings- en verdiepingsmateriaal; 

- extra projecten uitvoeren. 

- versnelling: Hieronder verstaan we het overslaan van een groep. Soms is dit de beste oplossing. We gaan 

hier uiterst zorgvuldig mee om. Voor meer informatie verwijzen wij naar het zorgprofiel van de school.  

 

Zorg van externen 

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn 

dat: 

 reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; 

 scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor 
een passende plek);  

 scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan 
leerlingen vanuit onderwijs en zorg; 

 er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen. 
Onze scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband 20.01 Provincie Groningen en de gemeente 

Noordenveld. Dit grote samenwerkingsverband is opgedeeld in 4 sub regio’s. De scholen van OPO Noordenveld 

vallen onder de sub regio Noordenveld-Westerkwartier. In deze sub regio werken we nauw samen met de 

andere schoolbesturen uit de regio om de optimale ondersteuning te kunnen bieden. 

In de regel is het zo, dat wanneer er problemen met kinderen zijn, de ouders er meteen bij worden betrokken. 

Als er besloten wordt om nader onderzoek door een externe organisatie te laten verrichten, dan gaat dit altijd 

in overleg met de ouders. Onderzoeken worden uitgevoerd op verzoek van de school. De school kan een 

verzoek alleen indienen als de school niet weet hoe ze verder moeten met een leerling. Van de school wordt 

dan ook verwacht dat ze duidelijk omschrijven waarom ze ‘handelingsverlegen’ zijn. In verband met de hoge 

kosten worden er geen onderzoeken uitgevoerd die door de school niet strikt noodzakelijk worden geacht. 

In alle gevallen moeten de ouders toestemming geven voor een onderzoek. Tevens wordt aan de ouders 

gevraagd of de uitkomsten van het onderzoek samen met de ouders en de school besproken kunnen worden 

door de onderzoeker. Met de uitkomsten van het onderzoek moet de school immers aan de slag. 

Als kinderen worden besproken met een extern deskundige (consultatieve begeleiding) wordt u daarvan vooraf 

in kennis gesteld. De interne begeleider van de school kan bij vragen ook de hulp inroepen van het regionaal 

ondersteuningsteam. Binnen dit team is een groep deskundigen op het gebied van onderwijs en opvoeding 

verbonden. Zij kunnen adviezen geven met betrekking tot de speciale begeleiding van een leerling op de 

basisschool. Het advies kan bijvoorbeeld zijn het kind op de basisschool te laten met een bepaald 

lesprogramma of om de leerkracht te adviseren welke aanpak het beste werkt voor de betreffende leerling. 

Daarnaast kan het team adviseren over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor de speciale 

school voor basisonderwijs, of een school voor special onderwijs. 

Voor nadere uitleg over mogelijke zorgbesluiten verwijzen wij u naar het Ondersteuningsplan van het  

samenwerkingsverband 20-01 www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01   

Voor een beschrijving van de zorgaanpak van de eigen school verwijzen we u naar het School 

ondersteuningsprofiel dat op iedere school ter inzage ligt. Dit is een nieuw document dat de komende jaren 

verder ontwikkeld wordt. 

In sommige gevallen besluiten ouders om zelf een onderzoek aan te vragen. Soms loopt dit via de huisarts, 

bijvoorbeeld als het een aanvraag betreft bij Accare. In een ander geval kiezen ouders er voor om zelf een 

onderzoeksbureau te benaderen voor een onderzoek, bijvoorbeeld om een intelligentietest te laten doen. 

Uiteraard wil de school graag op de hoogte gehouden worden van deze zaken. De school zal het ook op prijs 

http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01
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stellen om de uitkomsten van dergelijke onderzoeken te mogen ontvangen. De school kan op deze wijze een 

volledig dossier van uw kind bijhouden. In overleg tussen ouders en school kan bepaald worden of de gegevens 

gebruikt mogen worden op school en of dat zinvol is.  

Heeft u vragen over passend onderwijs dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon van het 

ondersteuningsteam: J.Boelman@onderwijs-noordenveld.nl of 050-4065780. 

Daarnaast kent het samenwerkingsverband ook een eigen website met veel informatie: 

www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01  

Op deze website vindt u een apart tabblad met meer informatie over de ontwikkelingen, plannen en 

activiteiten van het samenwerkingsverband.  

Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op de site  

www.passendonderwijsenouders.nl kunt u meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over 

Passend Onderwijs. Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 5010. 

Hier kunnen ouders terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt 

Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 (€ 

0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: www.5010.nl 

Contactgegevens van de Commissie van Advies en het Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs: 

telefoon: 050 - 520 91 20 (voor CvA én CI) 

mail CvA: info@cvagroningen.nl  

mail CI:  info@cigroningen.nl 

Postadres: Postbus 8061, 9702 KB te Groningen 

Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 20.01 

Postadres:  Postbus 138, 9640 AC Veendam 

Management:  Roel Weener en Marjet Westerhoff 

Telefoon:  06-12060863 en 06-27557709 

E-mail:   roel@wkonderwijsadvies.nl en marjet.westerhoff@gmail.com 

Website:  www.passendonderwijsgroningen.nl 

Huiswerk 

Huiswerk wordt meestal beschouwd als een vanzelfsprekende zaak. Op 90 % van de scholen voor primair 

onderwijs wordt huiswerk gegeven. Het is een vertrouwd verschijnsel.  

Onze school vormt geen uitzondering op deze regel. Wij zien huiswerk vooral als een middel om de 

zelfstandigheid van kinderen te vergroten. Wij willen hen leren hoe ze huiswerk op een zo goed mogelijke 

manier plannen en maken. Daarnaast willen wij ze leren zichzelf te controleren. Tevens hopen we dat de 

ouders beter geïnformeerd worden over het onderwijs van hun kinderen. In groep 4 krijgen de kinderen al een 

enkele keer huiswerk mee. Naarmate de kinderen ouder worden, zal de hoeveelheid huiswerk toenemen. 

Nooit echter in die mate, dat spelen en ontspanning van de kinderen serieus in het gedrang komen. Wij 

proberen een actieve en betrokken leerhouding te bevorderen. 

Ziek …..en toch onderwijs 

Wij zijn als school zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan leerlingen die (langdurig) ziek zijn of in een 

ziekenhuis moeten verblijven. We zoeken ondersteuning bij een onderwijsbegeleidingsdienst en ook een 

gespecialiseerde consulent, afkomstig van een ziekenhuisschool, zal ons begeleiden en adviseren. Op school is 

een protocol “onderwijs aan Zieke Leerlingen” vastgesteld, waarin de afspraken staan omschreven m.b.t. de 

begeleiding van de zieke leerlingen.  
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2.5.4 De ordening van de inhoud van het onderwijs. 
 

In artikel 9 van de Wet op het Basisonderwijs is globaal aangegeven wat het onderwijs, waar mogelijk in 

samenhang, moet omvatten. Onze ordening wordt hieronder beschreven. Het gaat hier dus om het wettelijke 

verplichte aanbod. Dat is een heel belangrijk deel, maar de school biedt heeft natuurlijk een veel breder 

aanbod. Dan gaat het om leergebieden die niet direct in een ‘leervak’ passen en veelal geïntegreerd worden 

aangeboden, zoals de daltonaspecten zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en samenwerken.  

2.5.4.1.1 Levensbeschouwelijke vorming.  
Het bevoegd gezag stelt de leerlingen in de gelegenheid onder schooltijd levensbeschouwelijk 

vormingsonderwijs te ontvangen. Het bevoegd gezag draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit 

onderwijs. Levensbeschouwelijke vorming is daarom geen beschrijvingsingang. 

2.5.4.1.2 Ordening naar kerndoelen 
Basisonderwijs bevordert brede vorming van kinderen. Het onderwijs richt zich op de emotionele en 

verstandelijke ontwikkeling, op de ontwikkeling van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en 

lichamelijke vaardigheden. De kerndoelen zijn een operationalisering hiervan. Het geheel van samenhangende 

kerndoelen geeft een beeld van het inhoudelijk aanbod van het basisonderwijs. De kerndoelen zijn ingedeeld in 

hoofdstukken voor Nederlandse taal, Engelse taal, Friese taal, rekenen en wiskunde, oriëntatie op jezelf en de 

wereld, kunstzinnige oriëntatie, en bewegingsonderwijs.  

Kerndoelen zijn streefdoelen. Ze geven aan wat iedere school in elk geval nastreeft bij leerlingen. Daarbij 

kunnen drie kanttekeningen geplaatst worden. In de eerste plaats omschrijven de doelen het eind van een 

leerproces, niet de wijze waarop ze bereikt worden. Met andere woorden, kerndoelen doen geen uitspraken 

over didactiek. Gezien het karakter van het basisonderwijs dienen leraren een beroep te doen op de natuurlijke 

nieuwsgierigheid en de behoefte aan ontwikkeling en communicatie van kinderen, en deze te stimuleren. Door 

een gestructureerd en interactief onderwijsaanbod, vormen van ontdekkend onderwijs, interessante thema's 

en activiteiten worden kinderen uitgedaagd in hun ontwikkeling.  

In de tweede plaats dienen inhouden en doelen zo veel mogelijk op elkaar te worden afgestemd, verbinding te 

hebben met het dagelijks leven en in samenhang te worden aangeboden. In concreet onderwijs zijn doorgaans 

doelen uit verschillende kerndoelen tegelijk van belang. Taal bijvoorbeeld komt voor bij alle vakken. Aandacht 

voor cultuur is niet beperkt tot het kunstzinnig domein. Omgaan met informatietechnologie geldt voor alle 

gebieden. In de derde plaats dient er aandacht te worden besteed aan doelen die voor alle leergebieden van 

belang zijn: goede werkhouding, gebruik van leerstrategieën, reflectie op eigen handelen en leren, uitdrukken 

van eigen gedachten en gevoelens, respectvol luisteren en kritiseren van anderen, verwerven en verwerken 

van informatie, ontwikkelen van zelfvertrouwen, respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar, zorg voor 

en waardering van de leefomgeving.  

Bron: Herziene kerndoelen Basisonderwijs (www.slo.nl) 

De indeling op de volgende pagina’s geeft in grote lijnen weer welk leerstofaanbod wij hebben, passend bij de 

hoofdindeling van de kerndoelen: 

 Nederlands,  

 Engels,  

 Rekenen/Wiskunde,  

 Oriëntatie op jezelf en de wereld,  

 Kunstzinnige oriëntatie,  

 Bewegingsonderwijs. 

KD=kerndoeldekkend | RN=referentieniveau dekkend. 
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Vakgebied / kerndoel Methode / aanbod KD RN Ontwikkelingen 

Ontwikkelingsleerlijnen 
groep 1 en 2 

-Methode Kleuterplein (taal en rekenen, motoriek, wereldoriëntatie, muziek, 
voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling) 
-Diverse bronnenboeken en materialen. 

Ja   
N

ed
er

la
n

d
s 

Nederlandse Taal 
Spreken 
Luisteren 
Stellen 
Spelling, 
taalbeschouwing 

Groep 3: 
-Methode Veilig Leren Lezen (2e maanversie) 
-Diverse software (o.a. software bij de methode) 
-Diverse materialen t.b.v. differentiatie) 

Ja Ja Veilig Leren lezen is/wordt 
vervangen in 2015-2016 

Groep 4 t/m 8: 
-Methode Taalactief (3e editie) 
-Diverse software (o.a.Ambrasoft) 
-Diverse materialen t.b.v. differentiatie) 

Ja Ja Taalactief kan worden vervangen in 
2018. 

Nederlands 
Technisch lezen 

Groep 3: 
-Methode Veilig Leren Lezen (2e maanversie) 
-Diverse software (o.a. software bij de methode) 
-Diverse materialen t.b.v. differentiatie) 
Groep 4 t/m 8: 
-Estafette 
Groep 1 t/m 8: 
-Leesboeken: de Bibliotheek op school (dBos) 

Ja n.v.t. Veilig Leren lezen is/wordt 
vervangen in 2015-2016 
 
Estafette is/wordt vervangen in 
2015-2016 
 
 
dBos: mogelijkheden uitbreiden 

Nederlands 
Begrijpend en 
studerend lezen 

Groep 5 t/m 8: 
-Methode Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) 
Groep 7 en 8:  
-Methode Blits (studievaardigheden) 

Ja n.v.t.  
 
Blits: overwegen tot uitbreiding 
naar groep 6 en 5. 

Schrijven (technisch) Schrijven in de basisschool, 
(2e versie) 

Ja 
 

n.v.t. Methode wordt vervangen in 2015-
2016 
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Engels The Team  

Groep 6,7,8 

Ja n.v.t. Kan worden vervangen in 2015-
2016 

Overwegen invoeren Engels in 
groep 1 t/m 8.  

Rekenen en wiskunde Wereld in Getallen 4. 
-Diverse software (o.a. Ambrasoft, Maatwerk rekenen) 
-Diverse materialen t.b.v. differentiatie (o.a. Met sprongen vooruit, Rekentoppers, 
Wisschriften) 

Ja Ja  

O
ri

ën
ta

ti
e 

o
p

 je
ze

lf
 e

n
 d

e 
w

er
el

d
 

Mens en 
samenleving 

 

Geestelijke stromingen:  
-Geïntegreerd in methodes Brandaan en Meander. 
-Afspraken over lessen over christelijke en andere feesten (zie werkwijzer) 

Ja  Zie Werkwijzer 

Sociaal – emotionele redzaamheid, en waarden en normen: 
-Geïntegreerd in daltonwerkwijze van de school 
-Methode: Kinderen en…hun sociale talenten 
-Mediation  
-Volgsysteem ZIEN!  

Ja    

Methode Kinderen en soc. 
Talenten kan worden vervangen in 
2015-2016. 

Verkeerseducatie 
-Praktische lessen uit ‘Fiets Seef’ 
Groep 1 en 2: lessen uit Kleuterplein en uit andere bronnen 
Groep 3 en 4: Methode Klaar Over  
Groep 5 en 6: Op Voeten en Fietsen (VVN) 
-Groep 7: Jeugd Verkeerskrant, Proefexamens voor het verkeersexamen 
-Projecten van VVN / ANWB.  
E.e.a. staat beschreven in een jaarplanning die voldoet aan de eisen van het Drents 
Verkeersveiligheidslabel (DVL).  

Ja  Drents verkeersveiligheidslabel 
(DVL) halen. (2016).  

Staatsinrichting: 
-Geïntegreerd in methode Brandaan 

Ja   

 

Milieu:  
-Geïntegreerd in Natuur en techniek. 

Ja   

Burgerschap en integratie: 
-Geïntegreerd in de methodes Brandaan en Meander.  
-Beleidsdocument burgerschap en integratie (ter inzage op school) 

Ja   
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Natuur en techniek 

 

Natuur:  
Praktische natuurlessen in de vorm van excursies 
Methode Leefwereld; Schooltv. en Nieuws Uit de Natuur (T.V. programma’s + 
materialen). 
-Diverse andere bronnen en materialen (o.a. projectmaterialen natuur- en milieu 
educatie (NME) en Instituut Voor Natuureducatie (IVN); beeldmateriaal internet) 
 
Wetenschap en techniek:  
-Zie beleidsplan techniek en wetenschap (op school ter inzage) 
-Methode Techniektorens 
-Bedrijfsbezoeken en –gastlessen. 
-Constructie-, T&W materialen (Lego, robotica,enz.) 
-Geïntegreerde lessen in andere methodes. 

Ja n.v.t.  

Natuurlessen: verbeteren 
doorgaande lijn 

 

 

 

 

 

 

Ruimte -Aardrijkskunde: Methode Meander  Ja n.v.t. Kan worden vervangen in 2018 

Tijd -Geschiedenis: Methode Brandaan  Ja n.v.t.  Kan worden vervangen in 2018 

Kunstzinnige oriëntatie -Beleidsplan Cultuur op de Eskampen (op school ter inzage) 
-Methode Moet Je Doen . 
-Daarnaast wordt aan de hand van eigen onderwerpen gewerkt, waarbij seizoenen en 
thema's centraal staan voor de groepen 1 t/m 8. 
Cultuurmenu 

Ja n.v.t.  

Bewegingsonderwijs Methode ‘Basislessen bewegen’ (van Gelder en Stroes). Ja n.v.t.   
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2.5.5 Beschrijving school en omgeving 
 

Algemeen 

De Eskampen is een openbare basisschool. Openbaar, dus open toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht hun 

godsdienst of levensbeschouwing. Qua visie op onderwijs heeft de school een duidelijke keus gemaakt voor het 

daltonplan. Sinds mei 2006 is de school in het bezit van de daltonlicentie van de Nederlandse Dalton 

Vereniging. 

Op daltonschool De Eskampen werken rond de 20 personeelsleden,  Er zijn, naast de directeur, 17 

leerkrachten, 1 onderwijsassistent, twee vakleerkrachten lichamelijke opvoeding en een administratrice aan de 

school verbonden. Vijf daarvan werken full-time. De conciërge werkt op detacheringbasis. Het schoolterrein is 

een open speelruimte. De buurtkinderen kunnen er na schooltijd ook gemakkelijk gebruik van maken.  

Voor de overige gegevens met betrekking tot onze huidige situatie verwijzen we u naar onze schoolgids. De 

schoolgids wordt jaarlijks aangepast en herschreven en geeft steeds een optimaal beeld van de school.  

Ook gegevens als de personeelssamenstelling, de namen van directie, groeps- en vakleerkrachten worden in de 

schoolgids beschreven. 

 

Schoolgebouw 

De Eskampen is sinds februari 2009 gevestigd in een nieuw gebouw. Dat is fijn, want het brengt goede 

werkomstandigheden met zich mee. Een punt van zorg is het klimaat. In m.n. de zomer is dat niet optimaal 

(snel te warm; ook hier zal in 2015 onderzoek naar worden gedaan). 

Omgeving 

De Eskampen staat naast O.B.S ’t Spectrum. Het is duidelijk merkbaar dat we door deze fysieke nabijheid 

gemakkelijker en meer samenwerken. Dat is goed voor de kwaliteit van beide scholen.  

De school staat vlakbij de sportvoorzieningen van de sporthal en de velden van de voetbal- en 

tennisvereniging. De winst die dat oplevert zit vooral in tijd: we zijn minder lang onderweg naar de gymlessen. 

We hebben de gymlessen niet verlengd, dus deze tijd is ten goede gekomen aan lestijd. Verder hebben wij de 

voordelen van de nabijheid van sportvelden ervaren bij de sportdag en bij andere sportactiviteiten. Een 

verdere samenwerking met het verenigingsleven zou mogelijk kunnen zijn. Ook beide B.S.O. voorzieningen 

zitten nu op heel korte afstand. Dat is prettig. Contacten worden gemakkelijker gelegd dan eerder.  

 

Schoolpopulatie 

De leerlingen van de Eskampen zijn voor verreweg het grootste deel afkomstig uit het dorp Peize. Cijfers van de 

laatste drie jaar wijzen uit dat de ouders van onze kinderen voor het merendeel hoog opgeleid (HBO/W.O.) zijn. 

De Eskampen heeft mede daardoor dan ook relatief weinig te maken met kinderen met een specifieke 

onderwijsbehoefte (dit zijn kinderen met een uitstroom op maximaal niveau eind groep 7). Daarentegen zijn er 

meer kinderen met een meer- of hoogbegaafd profiel. 
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Leerlingenaantallen 

2.5.5.1.1 Prognose leerlingenaantal in 2021 
Prognose op basis van de prognose april 2012 + realisatie 1 oktober 2014 (handmatig aangepast aan 

ontwikkelingen) 
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De prognoses geven voor 2015-2019 een daling aan van een kleine dertig leerlingen. In schooljaar 2014-2015 

draait de school met tien groepen. Dit zou dan teruglopen naar negen groepen. We zijn benieuwd naar de 

effecten van nieuwe woningbouw in Peize. In 2015 merken we dat de krimp minder groot is dan de prognose 

aangaf.  Wellicht dat dit ook de komende vier jaar effect heeft.  
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2.5.5.1.2 Prognose formatie verloop 2012 - 2021 

 

Volgens deze prognose zou de school de komende vier jaar twee formatieplaatsen minder hebben.  

 

Voorschoolse periode 

In Peize zijn op korte afstand van de Eskampen Peuterspeelzaal ‘Het Hummelhonk’, Kinderdagverblijf ‘Villa 

Kakelbont’ en kinderdagverblijf ‘De Kameleon’ gevestigd.  Met alle drie deze partners en buurschool ’t 

Spectrum wordt samengewerkt om een goede doorgaande lijn tussen de voorschoolse- en schoolse periode te 

garanderen. Er is een gezamenlijk overleg waarin afstemming plaatsvindt over de doorgaande lijn en een 

‘warme’ overdracht. Er vinden ook kindbesprekingen plaats tussen de huidige – en toekomstige school, om zo 

elk kind zorg op maat te kunnen bieden.  

 

Overgang naar het voortgezet onderwijs 

De leerlingen van de Eskampen stromen uit naar heel veel verschillende scholen in de omgeving: Groningen, 

Haren, Eelde, Roden, Leek. Dit maakt het opbouwen van relaties lastig. Toch proberen wij altijd te zorgen voor 

een zo goed mogelijke (liefst ‘warme’) overdracht. De terugkoppeling m.b.t. het functioneren van onze 

leerlingen in het Voortgezet Onderwijs is de laatste jaren sterk verbetert, zodat wij goed zicht hebben op de 

kwaliteit van onze advisering. De afgelopen jaren kwamen de adviezen overeen met de indicatie vanuit de 

prestaties (voor de cijfers verwijzen wij naar het jaarverslag van de Eskampen).  

 

Veiligheidsbeleid 

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn vanaf 1 augustus 2005 verplicht een plan op te stellen voor 

veiligheid, gezondheid en milieu. Dat plan wordt ook wel veiligheidsplan genoemd. In het plan staat 

beschreven hoe de fysieke en de sociale veiligheid binnen de Eskampen wordt gewaarborgd. Fysieke veiligheid 

gaat onder andere om veilige speeltoestellen, een brandalarm en een ontruimingsplan. Sociale veiligheid heeft 

betrekking op het voorkomen van pesten, geweld en discriminatie. Het plan is geschreven voor alle 

betrokkenen bij de school. Dat wil zeggen directie, leerkrachten, ouders, leerlingen, bestuur, gemeentelijke 

overheid, brandweer, Arbo, etc. Het doel is om de Eskampen een ‘veilige’ school te laten zijn en blijven. Op 

school ligt het veiligheidsplan ter inzage.  
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Sponsorbeleid 

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, 

hebben het ministerie van Onderwijs, de onderwijsorganisaties en de andere belangenorganisaties in 2009 een 

convenant afgesloten. Scholen van OPON houden zich aan de richtlijnen uit dit convenant. 
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3 Strategisch kader bestuur.  
 

Door het bestuur is een strategisch beleidsplan vastgesteld voor de jaren 2011 tot en met 2015. De doelen en 

ambities die zijn opgenomen in dit strategische beleidsplan zijn leidend voor het schoolplan van onze school. 

De belangrijkste, op onze school van invloed zijnde, onderwerpen zijn in dit hoofdstuk opgenomen. 

 

3.1 Missie  

OPO NOORDENVELD streeft naar “Het Beste Onderwijs Voor Ieder Kind” 

Dit willen wij bereiken door: 

 Goede onderwijskwaliteit 

 Gemotiveerd en tevreden personeel 

 Scholen die zich profileren 

 Een transparante organisatie te zijn 

 Ouders als belangrijke partners te zien 

 

Deze missie betekent concreet, dat OPO Noordenveld een organisatie wil zijn: 

 Waar de kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen en zowel op cognitief, als op emotioneel gebied 

goed worden toegerust, zodat ze zich als zelfbewuste volwassene een plaats kunnen verwerven in de 

samenleving; 

 Waar elke school toegerust is om adequaat met leerlingen om te gaan die speciale zorg nodig hebben; 

 Waar de scholen in de volle breedte voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs. De 

basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal, rekenen/wiskunde) vormen duidelijk de kern van het 

onderwijs. Het taal/leesonderwijs komt daarbij op de eerste plaats; 

 Waar de opbrengsten bij de basisvaardigheden tijdens en aan het eind van de basisschool op een 

niveau passend bij de schoolpopulatie zijn. We streven naar bovengemiddelde opbrengsten; 

 Waar een goed kwaliteitszorgsysteem zowel bovenschools als op de scholen functioneert, waardoor 

de kwaliteit gewaarborgd is; 

 Met  veilige verzorgde scholen en schoolomgevingen; 

 Waar op de scholen de kwaliteit van lesgeven, zoals omschreven in het toezichtkader van de 

onderwijsinspectie, op een hoog peil is; 

 Waar de toepassing van informatietechnologie en het gebruik van computers verweven is in de 

dagelijkse onderwijspraktijk; 

 Waar scholen zich bewust zijn van hun eigen sterke kanten en zich daarmee profileren; 

 Waar scholen een grote mate van autonomie hebben; 

 Waar elke medewerker voortdurend werkt aan persoonlijke groei en vakmanschap; 

 Waar de medezeggenschapsstructuur goed functioneert; 

 Die samenwerkt met andere instellingen; 

 Die financieel transparant en gezond is; 

 Die niet alleen verantwoording aflegt aan OCW maar ook aan ouders, personeelsleden en andere 

belangstellenden; 

 Waar de uitgangspunten van het openbaar onderwijs de leidraad vormen van het handelen om 

normen en waarden als respect, tolerantie en waardering - ongeacht godsdienst of 

levensbeschouwing - te bewaken en te borgen.  
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3.2 Kernpunten uit het bestuursbeleidsplan 

 

Het geven van kwalitatief goed onderwijs is het primaire proces van OPO Noordenveld. Het is de basis waarop 

iedere ontwikkeling in de organisatie kan bouwen. OPO Noordenveld is een organisatie waar kinderen zich 

maximaal kunnen ontwikkelen en zowel op cognitief, als op emotioneel gebied goed worden toegerust, zodat 

ze zich als zelfbewuste volwassene een plaats kunnen verwerven in de samenleving. De kern van het onderwijs 

wordt gevormd door de basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen/wiskunde) waarbij het 

taal/leesonderwijs op de eerste plaats komt. Opbrengstgericht werken en verdere versterking van de zorg zijn 

hierbij de speerpunten. De opbrengsten bij de basisvaardigheden tijdens en aan het eind van de basisschool 

zijn op een niveau passend bij de schoolpopulatie, waarbij gestreefd wordt naar bovengemiddelde 

opbrengsten. Actief educatief partnerschap tussen ouders en scholen is van groot belang om bovenstaande 

doelen te bereiken. 

De uitbouw van ICT als geïntegreerd onderdeel van het onderwijs moet optimaal benut worden. Het onderwijs 

moet optimaal kunnen profiteren van verdere inzet van ICT. Gepersonaliseerd leren en mediawijsheid zijn en 

worden de sleutelwoorden bij de inzet van ict.  

Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere, onderwijs dat 

aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Per 1 augustus 2014 is de wetgeving rond de invoering van 

passend onderwijs afgerond en ligt de zorgplicht bij de schoolbesturen. Samenwerking tussen de ketenpartners 

moet er voor zorgen dat er geen kind tussen wal en schip terecht komt.   

Iedere school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld waarin de mogelijkheden van de school op het 

terrein van passend onderwijs zijn beschreven. Naast inzicht in de ondersteuning voor ieder kind moet er ook 

inzicht komen in de ondersteuning voor de leerkracht. 

De middelen volgen daarbij de leerling, waarbij de schoolbesturen de reguliere middelen inzetten op de 

basisondersteuning. De middelen voor extra ondersteuning worden door het samenwerkingsverband 

toegekend aan het bestuur. Deze zorgt voor de facilitering van de extra arrangementen binnen de scholen. 

Door middel van handelingsgericht indiceren wordt de ondersteuningsbehoefte bepaald.   

OPO Noordenveld wil een goede werkgever zijn waarbij de menselijke maat van groot belang is. Eigen 

verantwoordelijkheid en regie over de invulling van het werk worden gezien als een belangrijke basis voor het 

professioneel handelen van het personeel.  Het personeelsbeleid is beschreven in een actueel 

personeelsbeleidsplan en voldoet aan de eisen van de cao Primair Onderwijs. 

OPO Noordenveld heeft gekozen voor het werkgelegenheidsbeleid, waarbij de werkgelegenheid voor 2 jaar 

gegarandeerd wordt. Daarnaast wordt gestreefd naar een evenwichtig personeelsbestand met een evenredige 

leeftijdsopbouw. Op basis van het personeelsbeleid van OPO Noordenveld, de cao PO en initiatieven vanuit het 

Nationale bestuursakkoord en de strategische beleidsagenda van de PO-Raad zal de komende jaren ingezet 

worden op verdere  professionalisering van het personeelsbestand. Elke medewerker moet voortdurend aan 

persoonlijke groei en vakmanschap werken. De kwaliteit van lesgeven moet, zoals omschreven in het 

toezichtkader van de onderwijsinspectie, op een hoog peil zijn. Het strategisch beleid richt zich op het 

verbeteren van de kwaliteit van het personeel, het stimuleren van kennisontwikkeling en het aantrekken van 

ambitieus en goed personeel. 

OPO Noordenveld heeft een transparante, gezonde financiële situatie, waarbij gekeken wordt naar de lange 

termijn, zodat de kwaliteit van het onderwijs geoptimaliseerd en gegarandeerd wordt. 

Een financieel gezonde situatie ontstaat in eerste instantie vanuit goed beheer, waarbij een duidelijk planning 

en control binnen alle lagen van de organisatie is. Naast de gezonde financiële situatie kent OPO Noordenveld 

ook een sluitende beleidsrijke (meer jaren)begroting.  

Het bestuursbeleidsplan van OPON met daarin gedetailleerde informatie, ligt uiteraard op iedere school en is 

via de website van OPON te downloaden.( www.onderwijs-noordenveld.nl) 

http://www.onderwijs-noordenveld.nl/
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3.3 Kwaliteitsbeleid 

 

3.3.1 Onderwijs inspectie     
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving van wet- en 

regelgeving. Ook kijkt de inspectie naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verkrijgen en besteden 

van middelen voor het onderwijs. De afgelopen jaren hebben onderwijsinstellingen meer ruimte gekregen het 

onderwijs in te richten naar eigen professionele inzichten. Schoolbesturen en scholen zijn zelf verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van hun onderwijs en voor het bewaken hiervan. In lijn met het kabinetsbeleid heeft de 

inspectie haar toezicht hierop aangepast.  

De inspectie gaat uit van het principe ‘hoe beter de kwaliteit, hoe minder intensief het toezicht’. Een 

onderwijsinstelling die de zaken goed op orde heeft, verdient vertrouwen. Dit vertrouwen vertaalt de inspectie 

in minder toezicht. Is de kwaliteit niet in orde, dan treedt de inspectie snel en effectief op.  

 

Concreet ziet het toezicht door de onderwijsinspectie er als volgt uit: 

Het bestuur van een school, is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en vormt daarom het 

eerste aanspreekpunt voor de inspectie. De inspectie voert ieder jaar per school een risicoanalyse uit op basis 

van regulier beschikbare informatie, zoals een jaarverslag en opbrengstgegevens op basis van b.v. de eindtoets 

CITO. Daarnaast levert elke school wettelijk vereiste documenten aan bij de inspectie, zoals de schoolgids en 

het schoolplan.  

Na de risicoanalyse kent de inspectie de school een zogenaamd kwaliteitsprofiel toe. Dit gebeurt op basis van 

zogenaamd gedifferentieerd toezicht. Hierbij spreekt de inspectie dan niet meer alleen van zeer zwak, zwak of 

basiskwaliteit maar wordt met name binnen de basiskwaliteit onderscheid gemaakt tussen scholen die 

voldoende, goed of excellent zijn. 

Afhankelijk van het kwaliteitsprofiel worden afspraken gemaakt over het vervolg van het inspectie toezicht. Dit 

kan bijvoorbeeld bestaan uit intensief toezicht voor scholen die onder de maat presteren maar ook uit toezicht 

gebaseerd op aansporen, aanmoedigen en aanbevelen 

Nadat het bestuur is geïnformeerd, publiceert de inspectie het toegekende kwaliteitsprofiel op de website van 

de inspectie. Het schoolbestuur publiceert de kwaliteitsprofielen van de scholen in het jaarverslag. De scholen 

nemen, naast de onderwijsopbrengsten, ook het kwaliteitsprofiel op in de schoolgids. Via 

www.scholenopdekaart.nl zijn de resultaten van alle scholen in Nederland te vinden. 

Alle scholen binnen OPO Noordenveld hebben het vertrouwen van de onderwijsinspectie en hebben het 

basisarrangement toegekend gekregen. 

Meer informatie over de werkwijze van de inspectie en over het toezichtkader is te vinden op de website: 

www.onderwijsinspectie.nl 

 

3.3.2 Interne kwaliteitszorg 
Voor het schoolbestuur en de algemene directie zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarplan van 
een school de belangrijkste documenten waarmee de kwaliteitszorg van de scholen gerapporteerd kan 
worden. Het vormt als het ware het fundament van het cyclische systeem van kwaliteitszorg.  
Het schoolplan is het document voor beleidsontwikkeling op het terrein van onderwijskundig beleid, 
personeelsbeleid en kwaliteitsbewaking.  
Met het schooljaarplan evalueert de school jaarlijks het gevoerde beleid en plant de activiteiten voor het 
komende schooljaar. Het schooljaarplan wordt twee keer per jaar besproken met de algemeen directeur. In het 
eerste gesprek is de analyse en vaststelling van het plan onderwerp van gesprek. Het tweede gesprek vindt 
halverwege het schooljaar plaats en heeft het karakter van een tussentijdse evaluatie. 
Met de schoolgids geeft de school de openbare verantwoording over doelen en activiteiten vorm, naar ouders 
en leerlingen.  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Op schoolniveau is de directeur van de school verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gestelde doelen. Op 
bestuursniveau is de algemene directie verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beleidsnotities en afspraken.   
Alle scholen van OPON maken gebruik van de vragenlijsten uit het schooladministratiesysteem 
Parnassys/Integraal. Met deze vragenlijsten worden ouders, leerlingen en leerkrachten periodiek bevraagd om 
systematisch te werken aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en om kwaliteit te bewaken. 
Systematisch werken aan kwaliteit gaat volgens een cyclisch proces. Het systeem van kwaliteitszorg wordt in 
een cyclus van vier jaar geplaatst, waarbij elk jaar een aantal onderdelen aan bod komt.  
In die gevallen, waarvoor specifieke vragen zijn op het terrein van kwaliteit en schoolverbetering en waarvoor 
de eigen kwaliteitscyclus niet voldoende antwoord geeft op vragen, kan overwogen worden om een (externe) 
audit uit te laten voeren. 
 
Binnen de gemeente Noordenveld wordt, evenals in de overige Drentse gemeenten, deelgenomen aan de 
zogenaamde Drentse Onderwijsmonitor.  
 

3.3.3 Cyclus van inzet kwaliteitsinstrumenten 

Door plaatsing van de kwaliteitsinstrumenten in de vierjarige cyclus van het schoolplan ontstaat de samenhang 
van het kwaliteitsbeleid zoals eerder is aangegeven. Iedere school binnen OPON maakt een dergelijke planning, 
passend bij de eigen situatie. De tabel hieronder is aangepast voor onze school.  
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Gesprekkencyclus personeel (DIR) X X X X X 

Klassenconsultaties (DIR + extern) X X X X X 

Onderwijsinspectie X X X X X 

Cito eindtoets X X X X X 

Leerlingvolgsysteem cognitief (Cito LOVS) Parnassys/Integraal X X X X X 

Leerlingvolgsysteem sociaal emotioneel (Zien) Parnassys/Integraal X X X X X 

Zelf evaluatie vragenlijst- intern    X   

Oudertevredenheidspeiling (Integraal) X    X 

Personeel tevredenheidspeiling (in comb. met RI&E) (Integraal) X    X 

Leerlingen tevredenheidspeiling (Integraal) X    X 

Externe audit  X     

Dalton visitatie Nederlands Dalton Vereniging  X    

Visitatie excellentietraject Drenthe  X   X 

Resultaten schoolverlaters VO X X X X X 

Managementgesprek (AD) X X X X X 

Bezoek team AD X X X X X 

Bezoek MR AD X X X X X 

Plancyclus (schoolplan – schooljaarplan – schoolgids) X X X X X 

Evaluatie en schooljaarplan gesprekken (DIR + AD) X X X X X 

Schoolregels en afspraken X X X X X 

Interne audit  X X X X X 

Drentse onderwijsmonitor (benchmark) X X X X X 
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3.4 Personeelsbeleid 

 

Het personeelsbeleid staat beschreven in het personeelsbeleidsplan. In de afgelopen planperiode is dit 

beleidsplan geactualiseerd en aangepast aan de ontwikkelingen m.b.t. de cao, het actieplan leerkracht, de 

uitkomsten van de uitgevoerde RI&E, het welzijnsonderzoek en de invoering van de functiemix. 

De focus op het gebied van personeelsbeleid lag met name op het in evenwicht brengen van het 

personeelsbestand in relatie tot de krimp. Vrijwillige mobiliteit en sturen op natuurlijk verloop waren daarbij de 

kernwoorden. Het functiebouwwerk is aangepast en de gesprekkencyclus past nu bij de afspraken vanuit de 

cao en het actieplan leerkracht.  De invoering van de functiemix is tot op heden succesvol verlopen en er is veel 

geïnvesteerd in scholing van leerkrachten, ondersteunend personeel en directeuren.  

 

3.5 Veiligheidsbeleid 

Op het terrein van veiligheid voor leerlingen, personeel en ouders zijn er diverse maatregelen getroffen.  

 Voor alle schoolgebouwen zijn door de gemeente zogenaamde gebruikersvergunningen verleend. Het 
verlenen van een dergelijke vergunning garandeert een veilig gebouw. 

 Iedere school kent een bedrijfshulpverleners organisatie. Door middel van scholing worden de 
bedrijfshulpverleners bijgeschoold.  

 Iedere school kent actuele ontruimingsplannen. De ontruimingsplannen worden jaarlijks geoefend. 

 De gymtoestellen in speellokalen en gymlokalen worden gekeurd volgens een interne en externe 
procedure. 

 De speeltoestellen, binnen en buiten,  worden eveneens gekeurd volgens een interne en externe 
procedure. 

 Op veel scholen functioneren verkeersouders als eerste aanspreekpunt op het gebied van verkeer en 
veiligheid. 

 De schoolgebouwen worden regelmatig extern gecontroleerd op hygiëne en veiligheid. 

 Voor alle scholen is een schoolveiligheidsplan vastgesteld met daarin opgenomen de onderdelen 
sociale veiligheid, inclusief het pestbeleid, en een protocol agressie en geweld. In het 
schoolveiligheidsplan  worden doelen en maatregelen besproken die er genomen worden in het kader 
van veiligheid voor leerlingen, personeel en ouders. Dit schoolveiligheidsplan wordt jaarlijks 
geëvalueerd.  Indien er sprake is van lichamelijk geweld van een ouder naar een leerkracht toe, zal er 
door de school aangifte gedaan worden bij de politie.  

 Op iedere school is een ongevallen en incidenten registratie aanwezig. 
 

3.6 Financieel beleid 

 

Ondanks de krimp is de financiële situatie van OPO Noordenveld solide en stabiel te noemen. De geplande 

investering van ruim 1 miljoen is niet nodig geweest om het werkgelegenheidsbeleid voor het personeel te 

kunnen garanderen. De bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn adequaat opgevangen zonder dat dit de 

kwaliteit van onderwijs heeft bedreigd. De cyclus van planning en beheersing is verder uitgebouwd op 

bestuursniveau en schoolniveau. Voor nadere informatie over de financiële positie van OPO Noordenveld t.o.v. 

vergelijkbare besturen, zie bijlage 1 en de voorgaande jaarrekeningen.  

 

 

3.7 Huisvestingsbeleid 

 

In de afgelopen jaren zijn veel scholen verbouwd of uitgebreid om ze aan het hedendaagse onderwijs aan te 

passen. Daarnaast zijn op de meeste scholen maatregelen getroffen ter verbetering van het binnenklimaat. 

Ook voor de komende jaren staan er nog een aantal projecten op stapel. 
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In de gemeente Noordenveld zijn meerjarige afspraken gemaakt met de schoolbesturen op het terrein van 

onderwijshuisvesting. E.e.a. is vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan (IHP). 

Hierdoor is het voor de gemeente als lokaal bestuur inzichtelijk hoeveel geld de komende jaren nodig is voor 

goede huisvesting van het onderwijs. In 2013 is het IHP geactualiseerd aan de gemeentelijke en regionale 

ontwikkelingen. De gemeente Noordenveld als lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het 

onderwijshuisvestingsbeleid en ontvangt hiervoor rechtstreeks de huisvestingsmiddelen van het Rijk. De 

gemeente Noordenveld heeft de afgelopen planperiode  meer dan gemiddeld besteed aan 

onderwijshuisvesting. 

Gedurende de planperiode zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de gemeente Noordenveld m.b.t. uitvoering 

van onderhoud, energie en water en publiekrechtelijke heffingen. Uitgangspunt is de budgettair neutrale 

benadering waarbij meer- en minderkosten verrekend worden. 

Onderhoud wordt nog wel georganiseerd en gedeeltelijk uitgevoerd door medewerkers van de gemeente. 

Doelstelling is om per 1 januari 2016 dit volledig in eigen beheer bij OPO Noordenveld onder te brengen. 

Energie inkoop en beheer is gedurende de planperiode geheel overgenomen door OPO Noordenveld. Voor de 

inkoop van energie is ingestapt in de organisatie Energie voor Scholen. Hiermee zijn zeer scherpe tarieven 

gerealiseerd. Wat betreft energiebeheer is een pilot met een school uitgevoerd met de Grontmij. Dit heeft 

geresulteerd in forse besparingen. Met ingang van 1 januari 2015 gaan 11 scholen meedraaien in dit 

besparingsproject. Hiermee wordt minimaal 15% energie bespaard.  
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4 Interne en externe ontwikkelingen  
 

4.1 Onderwijsresultaten 

 

4.1.1 Inspectie 
De school is in juni 2013 voldoende beoordeeld door de onderwijsinspectie en valt onder het 

basisarrangement. De inspectie concludeerde dat ‘de kwalteit van het onderwijs op de onderzochte 

onderdelen op orde is. Uit het onderzoek blijkt dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent.  

Verbeterpunten 

Op alle onderzochte punten kreeg de school een voldoende. Directe verbeterpunten kwamen er vanuit dit 

inspectiebezoek dus niet.  Zie voor een uitgebreid verslag van dit inspectiebezoek op 

www.onderwijsinspectie.nl  

 

4.1.2 Eindopbrengsten 
 

Inspectiekaart Eindtoets 

School De Eskampen (11IQ) 

Periode 2011 / 2012 - 2013 / 2014 

Weergave Uitslag CITO Eindtoets t.o.v. inspectienorm 

 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014  

Aantal deelnemende leerlingen 33 35 46  

Aantal leerlingen in leerjaar 8 33 36 46  

Aantal leerlingen op school 283 272 263  

Aantal ongewogen leerlingen 277 269 261  

Percentage gewogen leerlingen 2,1% 1,1% 0,8%  

Inspectienorm bij 

Eindtoetsgemiddelde 

Ongewogen Ongewogen Ongewogen  

Bovengrens inspectie 538,9 539,1 539,1  

Landelijk gemiddelde 536,9 537,1 537,1  

Ondergrens inspectie 534,9 535,1 535,1   

CITO EINDTOETS 537.8 540.3 537.6   

      op of boven bovengrens (goed)   

      op of boven landelijk gemiddelde (voldoende)   

  !   op of boven de ondergrens (voldoende)   

      onder de ondergrens (onvoldoende)   

 

  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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4.1.3 Tussentijdse opbrengsten en ambities 
 

Inspectiekaart 

School De Eskampen (11IQ) 

Vestiging Hoofdlocatie 

Periode 2012 / 2013 - 2014 / 2015 

weergave Gemiddelde vaardigheidsscore t.o.v. inspectienorm, inspectienorm en aantal leerlingen 

    

  Periode Versie   2012 / 2013   2013 / 2014   2014 / 2015     
Percentage gewogen leerlingen         1%       1%       1%       
CITO BEGRIJPEND LEZEN       Gem. Norm n=   Gem. Norm n=   Gem. Norm n=     

Totaal 5 - II LOVS 
M5-
M5 

33,6* 25 38   31,6 25 31   33,0* 25 38/37   
  

Totaal 6 - II LOVS 
M7-
M7 

39,6 32 35   40,2* 32 39   34,9* 32 33/34   
  

Totaal 7 - II LOVS 
M8-
M8 

51,3* 45 47   47,9* 45 36/35   54,3* 45 38   
  

Totaal 8 - II LOVS M8         62,1 55 46   62,9 55 36     

                                  
CITO DRIE-MINUTEN-TOETS       Gem. Norm n=   Gem. Norm n=   Gem. Norm n=     

Totaal 3 - II LOVS M3 23,7 21 39   25,5 21 26   31,7 21 33/34     

Totaal 3 - III LOVS E3 38,4 33 40/39   34,0 33 26             

Totaal 4 - II LOVS M4 53,4 48 34/35   58,2 48 39/38   54,3 48 31/29     

Totaal 4 - III LOVS E4 59,9 56 35   66,6 56 38             

Totaal 5 - II LOVS M5 70,9 66 38   69,5 66 31   76,3 66 39/37     

Totaal 5 - III LOVS E5 78,3 71 38   78,9 71 32/31             

                                  
CITO REKENEN-WISKUNDE       Gem. Norm n=   Gem. Norm n=   Gem. Norm n=     

Totaal 4 - II LOVS 
M4-
M4 

59,6 50 34/35   58,4 50 38   61,7 50 31/29   
  

Totaal 4 - III LOVS E4-M6 69,0* 61 34/35   68,4* 61 38             

Totaal 5 - II LOVS E5-M5 82,0* 71 38   84,7* 71 31   81,3* 71 39/37     

Totaal 5 - III LOVS E4-E5 86,8* 78 38   90,6* 78 30/31             

Totaal 6 - II LOVS 
M5-
M6 

94,5* 84 35   91,8* 84 39   95,8* 84 33/34   
  

Totaal 6 - III LOVS E6-M5 102,9 89 35   97,8* 89 36/39             

Totaal 7 - II LOVS 
M7-
M7 

103,9* 98 47   106,7* 98 36/35   105,8* 98 38   
  

Totaal 7 - III LOVS E7         106,4 102 35             

Totaal 8 - II LOVS 
M8-
M8 

        116,2 110 46   114,8 110 36   
  

                                  

      25% boven inspectienorm               

      boven inspectienorm               

      op inspectienorm               

      onder inspectienorm               

  *   
Leerling(en) adaptief 
getoetst               

 

4.1.3.1 Conclusies  onderwijsresultaten voor nieuwe schoolplan 
De opbrengsten liggen structureel boven de inspectienorm. De school heeft hogere ambitieniveaus 

geformuleerd; deze liggen op ‘niveauwaarde’ 4, behalve DMT groep 3 en 4; daar is 3,5 de ambitiescore. In de 

jaarplannen zijn de ambitieniveaus leidend.  
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4.2 Zelfevaluatie en tevredenheid 

 

 

Afbeelding uit Integraal, het aan Parnassys gekoppelde kwaliteitszorgsysteem. In oktober 2014 is de 

zelfevaluatie-vragenlijst ingevuld door het schoolteam. In het voorjaar van 2015 zijn de 

tevredenheidsvragenlijsten ingevuld.  De inspectiegegevens komen vanuit het laatste inspectiebezoek (juni 

2014).  Respons: Evaluatie 100%; Medewerkers 90%; Verzorgers 50%; Leerlingen groep 5 t/m8 100%.  

 

Zoals aan de kleuren is te zien zijn er op het eerste gezicht geen onderdelen die snel verbetering behoeven. De 

Eskampen heeft een ongelooflijk positief imago, zowel bij ouders, kinderen als het personeel! Dat is heel fijn en 

dit willen we graag vasthouden!  

Op alle onderdelen is gemiddeld, op een vierpuntsschaal, een 3 of hoger gescoord. Daar mogen we tevreden 

over zijn, maar het is verstandig om de lat wat hoger te leggen.  De ontwikkelaars van Integraal geven de 

volgende tip: als er lager dan een 3,6 gemiddeld is gescoord is dat op te vatten als ‘minder uitgesproken’ ofwel: 

aarzeling.  Zo bekeken kunnen we de volgende verbeterpunten constateren:  

4.2.1 Imago  
 Ouders en personeel zijn zeer tevreden. Kinderen geven aan dat ze het fijn vinden om op deze school 

te zitten, maar er is wat aarzeling zichtbaar bij de vragen over verantwoordelijkheid en reflectie.  

4.2.2 Onderwijsleerproces 
 De ouders zijn over dit punt heel tevreden. 

 Kinderen en leraren vragen zich af of de betrokkenheid van kinderen beter kan. 

 We kunnen meer aansluiten bij verschillen tussen kinderen, sterke kanten benutten. 

 We kunnen kinderen meer ‘eigenaar’ laten zijn van hun leerproces (doel van les, hoe, wat, met wie) 

 De lessen kunnen voor kinderen ‘leuker’.  

 De leraren vinden dat er meer aandacht moet worden besteed aan sociale media.  

4.2.3 Planmatige ondersteuning 
 De ouders vragen zich af of de begeleiding van hun kind beter kan, onder gezamenlijke 

verantwoordelijk, waarbij zij elkaar goed informeren.  

 De leraren zijn nog onzeker over de kwaliteit van hun planmatig handelen (het werken met 

groepsplannen,  de analyse van gegevens, het beredeneerde aanbod daarbij).  

 De leraren weten nog te weinig over dyscalculie.  

 De leraren vinden dat de aanpak m.b.t. sociale veiligheid en gedragsproblemen verbeterd kan worden.  

4.2.4 Schoolcultuur 
 De leraren vinden dat er meer gebruik kan worden gemaakt van elkaars kennis en kwaliteiten en dat 

zij elkaar beter zouden kunnen aanspreken op afspraken en verantwoordelijkheden. 

 De leraren vragen zich af of we onze visie nog beter in de praktijk kunnen brengen.  

 Hebben we voldoende zicht op vervelend gedrag, pesten wellicht? 
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 Is er voldoende zicht op een veilige sfeer in de klas, waar kinderen iets durven vragen, elkaar helpen?  

 

4.2.5 Samenwerking met ouders 
 Hier zijn ouders en leerkrachten heel tevreden over. We zijn wel erg benieuwd naar de uitkomsten van 

het onderzoek dat we doen in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen over dit onderwerp. 

Leerkrachten, ouders, studenten en kinderen zijn hiervoor geïnterviewd. Het onderzoek krijgt in de 

komende jaren een vervolg.   

4.2.6 Kwaliteitsmanagement 
 Hier heeft alleen de inspectie en het team iets over gezegd. De tevredenheid is groot.  

4.2.7 Organisatiemanagement 
 Hygiëne/netheid van de school (w.c.’s, gangen) kan volgens de kinderen beter. Ouders zijn hierover 

wel tevreden.  

 De leerkrachten zijn niet helemaal tevreden over de werkbelasting en de verdeling van de taken.  

 

Opmerkingen 

De ouders hadden de gelegenheid om opmerkingen te maken aan het einde van de vragenlijst.  Hieruit blijkt 

dat waar de een heel tevreden over is, de ander dat soms juist niet is. Persoonlijke ervaringen met de school of 

met een leerkracht spelen hierbij waarschijnlijk een rol. Een aantal verbeterpunten dat hieruit is te destilleren, 

is al impliciet aanwezig in genoemde verbeterpunten. Soms gaat het om tips ter verbetering die zich minder 

lenen voor dit schoolplan. Enkele onderwerpen die wat vaker (vier tot zes keer) werden genoemd:  

 Er is (veel) verschil tussen leerkrachten. Genoemd werden verschillen m.b.t. het  geven van 

zelfvertrouwen, de sfeer in klas, het kind echt kennen, begeleiding, communicatie met ouders, 

ondersteuning/begeleiding, uitdaging bieden.   

 De groepen zijn soms te groot.  

 De sociale veiligheid zou hier en daar beter kunnen.  

 

 

4.2.7.1 Conclusies zelfevaluatie en tevredenheid voor nieuwe schoolplan 
 

De tevredenheid over de Eskampen is groot en de school heeft een zeer positief imago. De verbeterpunten 

hebben te maken met:  

 Meer oog voor verschillen tussen kinderen;  

 Verschillen tussen leerkrachten: verbeteren doorgaande lijnen en afspraken; implementatie 

kindgesprekken ter verbetering  van het ‘zien’ van kinderen; collegiale consultatie; groepsbezoeken 

door intern begeleider en directeur om verschillen te ontdekken en waar nodig bij te stellen; 

verbeteren (afspraken over) communicatie met ouders.  

 Het eigenaarschap bij leerlingen vergroten (hoe leer ik, wat leer ik, waarom, met wie, enz.) 

 Planmatig handelen: verbeteren van handelingsgericht werken (individuele- en groepsplannen, doelen 

formuleren, analyseren, evalueren). Ook hier eigenaarschap vergroten. 

 Meer aandacht voor sociale media. Inmiddels is een methode ingevoerd.  

 Aandacht voor sociale veiligheid en gedrag(sproblemen): Na de eerste kennismaking met het volg- en 

hulpsysteem ZIEN in 2014-2015, de komende jaren dit programma verder implementeren. Afspraken 

over sociale veiligheid herformuleren naar aanleiding daarvan (signalering, hulp, verbetering, 

pestprotocol). 

 Leerkrachten zouden meer gebruik kunnen maken van elkaars kennis en kwaliteiten en elkaar meer 

kunnen aanspreken op afspraken/verantwoordelijkheden.  

 Verbeteren hygiëne en netheid in de school.  
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4.3 Verbetertrajecten  

Inleiding 

In dit schoolplan zijn de verbeteringen die de school heeft ingevoerd terug te vinden in de analyses van het 

vorige schoolplan en het laatste schooljaarplan. Diverse kleine en grote verbeteringen zijn niet genoemd omdat 

die in eerdere schooljaarplannen terug te vinden zijn en inmiddels geborgd zijn. Enkele grotere 

verbetertrajecten zijn interessant om hier te noemen.  

4.3.1 Excellentietraject Drenthe 
In Drenthe waren enkele jaren geleden de meeste zwakke scholen van Nederland. Daarop kregen de drie 

Noordelijke provincies geld beschikbaar om het onderwijs te verbeteren. Inmiddels zijn er geen zwakke scholen 

meer. De aanpak in Drenthe was wel anders dan in Groningen en Friesland: Drenthe stelde namelijk ook geld 

beschikbaar voor scholen die excellent zouden willen worden. Er kwam een werkgroep die een aanpak 

ontwierp. Uit onderzoek blijkt dat scholen die excellent presteren een zestal zaken beter voor elkaar hebben 

dan andere scholen. (positieve schoolcultuur, uitvoeren van evaluaties,  Gestandaardiseerde en aangepaste 

curricula en instructie, sterk leiderschap, professionele en positief ingestelde leraren, betrokken ouders en 

omgeving.  

Deze zes kenmerken vormen nu de leidraad voor het Drentse excellentietraject. De Eskampen participeert 

sinds 2012 in dit project. De school is in september 2013 gevisiteerd. Daarbij is vooral gekeken naar 'positieve 

schoolcultuur', 'uitvoeren van evaluaties' en 'sterk leiderschap', omdat uit zelfonderzoek bleek dat onze school 

daarop hoog scoorde. De visiteurs bevestigden deze kwaliteiten, maar gaven ook aanbevelingen mee. De 

directeur van de school is opgeleid tot visiteur. Hij visiteert in het kader van dit project andere scholen.  

Aanbevelingen:  

 Probeer de doorgaande lijn verder te verbeteren m.b.t. het onderwijs in de groepen, in het licht van 

de visie van de school. 

 Probeer in het kader van borging een antwoord te krijgen op de vraag waarom de opbrengsten bij 

m.n. rekenen en begrijpend lezen zo goed zijn.  

Het eerste punt komt terug bij het verandertraject m.b.t. dalton (zie onder) in het licht van de visitatie in 2016. 

Het tweede punt is opgenomen bij de jaarlijkse evaluaties van de opbrengsten.  

4.3.2 Audits 
De directeur van De Eskampen heeft een opleiding tot auditor voor het primair onderwijs gevolgd. Dit stelt 

hem in staat om op collega scholen audits uit te voeren, die vooral in het teken staan van het inspectiekader. 

Voor de school zelf betekent dit dat de directeur goed in staat is om de kwaliteit van de school te monitoren en 

verbeterpunten te signaleren.  

Verbetering n.a.v. de interne audit: borgen en verder verbeteren van handelingsgericht werken, verder 

verbeteren instructievaardigheden naar excellent niveau.  

4.3.3 Andere schooltijden 
De school is in augustus 2014 met andere schooltijden, volgens het ‘vijf gelijke dagen’ model gaan werken.  De 

school ziet dit nadrukkelijk als een verbetertraject, omdat we door meer rust, meer regelmaat en meer ruimte 

in de dagindeling van personeel en kinderen verwachten dat het pedagogisch klimaat en het effectief gebruik 

van de lestijd verbetert. Ook heeft het nieuwe rooster effecten op het verlagen van de werkdruk van het 

personeel.  

4.3.4 Zorg en begeleiding 
De school heeft de werkwijze ‘handelingsgericht werken’ ingevoerd in de afgelopen schoolplanperiode. Het 

gaat hierbij om een werkwijze waarbij zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de verschillende 

zorgbehoefte van alle kinderen. Via plannen op (sub)groep-niveau wordt helder omschreven wat elk kind nodig 

heeft. In de zorgroosters en op de weekplanningen in de groepen wordt dit vervolgens zichtbaar en 

hanteerbaar gemaakt.  
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De borging van deze werkwijze moet nog worden gerealiseerd, vooral door begeleiding en controle van 

leerkrachten.  

4.3.5 Aanpak meer- en hoogbegaafdheid / plusklas 
Het team heeft zich in de afgelopen jaren geschoold in dit onderwerp en een werkwijze ontwikkeld m.b.t. het 

signaleren van meerpresteerders in een vroeg stadium. Er is vervolgens een aanpak ontwikkeld voor de 

begeleiding van - en het onderwijs aan deze kinderen. Sinds 2011 heeft de Eskampen, in samenwerking met 

OBS ’t Spectrum een plusklas, voor leerlingen met een heel specifieke zorgvraag op dit gebied.  

4.3.6 Dalton  
De Nederlandse daltonidentiteit is altijd gestoeld geweest op drie principes: zelfstandigheid, 

vrijheid/verantwoordelijkheid en samenwerken. De veranderingen op het gebied van ontwikkelingspsychologie 

en didactische en maatschappelijke inzichten hebben in 2012 geleid tot een kritische bezinning op de 

daltonuitgangspunten. Hieruit zijn vijf nieuwe kernwaarden ontwikkeld: samenwerking, vrijheid en 

verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Op schoolniveau is hier de kernwaarde borging  

aan toegevoegd. In het daltonboek (het daltonbeleidsplan) beschrijft de school op een reflectieve wijze de 

huidige en gewenste stand van zaken.  

 

4.3.6.1 Conclusies verbetertrajecten voor nieuwe schoolplan 

 N.a.v. excellentietraject Drenthe: doorgaande lijn m.b.t. het onderwijs in de groepen verbeteren in 

licht visie van de school. 

 N.a.v. interne audit: instructievaardigheden verbeteren naar excellent niveau; borgen 

handelingsgericht werken.  

 Handelingsgericht werken: borgen werkwijze. 

 

 

4.4 Personeel 

 

Ontwikkeling 

Door de wet BIO en de bijbehorende invoering van ontwikkelgesprekken en bekwaamheidsdossiers, is de 

ontwikkeling van het personeel duidelijker in kaart gebracht. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de 

Eskampen een team heeft dat ruimschoots aan de benodigde leerkrachtcompetenties voldoet.  Nascholing 

heeft plaatsgevonden op allerlei vlakken, steeds in dienst van de school en de wensen en ambities van het 

personeel.  

Functiewaardering 

De Eskampen zit ruimschoots aan de voor onze schoolgrootte gewenste 46% Lb leerkrachten. De school heeft 

specialisten op het gebied van:  interne begeleiding, dalton, taal/lezen, rekenen, interne kwaliteitszorg, meer- 

en hoogbegaafdeheid en het jonge kind. Dit heeft twee belangrijke effecten gehad: ten eerste een flinke 

kwaliteitsverbetering op de betreffende gebieden doordat er meer aandacht voor de betreffende vakgebieden 

is (volgen van ontwikkelingen en signaleren en initiëren van verbeteringen). Een tweede effect was dat de 

verantwoordelijkheid voor belangrijke kwaliteitsaspecten van de school lager in de organisatie is komen te 

liggen. Dit biedt mensen meer uitdaging en afwisseling, en verhoogt daardoor de betrokkenheid en het 

werkplezier. Dit past ook bij de daltonvisie op schoolniveau (meer vrijheid/verantwoordelijkheid, meer 

zelfstandigheid en samenwerking, een hogere effectiviteit, betere reflectie en borging). 

In 2015 mag nog één leerkracht worden aangesteld in een Lb functie.  
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Formatie 

De beschikbare formatie voor de school staat onder druk door het gedaalde leerlingenaantal. Het is gedaald 

van ruim 14 fte’s in schooljaar 2008-2009 naar iets minder dan 13 fte’s in 2014-2015. In deze krimpsituatie is 

het zo dat het aantal te formeren groepen niet ook volgens een rechte lijn daalt. In een overgangsfase naar 

minder groepen zal steeds moeten worden gekeken of het beter is om een groep nog een jaar in stand te 

houden en daarvoor eventueel extra (boventallige) formatie in te zetten, als dit mogelijk is, of met een groep 

minder, maar met eventueel wat formatie ‘over’ te gaan werken. De wens van de school om de eerste vier 

groepen niet te groot te laten worden (max. 25 lln.) is daarbij één van de richtinggevende aspecten.  

 

Werkdruk 

De school heeft een beleidsplan uitgevoerd om de werkdruk te verminderen. Hierbij zijn verbeteringen 

doorgevoerd m.b.t. de organisatie van de school en effectieve werkwijzen (o.a. door I.C.T en een andere, bij 

daltonvisie passende organisatie van overlegmomenten). Ook zijn er acties geweest om in de persoonlijke sfeer 

ondersteuning te bieden (via scholing, hulp bij werkprocessen, gesprekken). 

De nieuwe schooltijden brengen enerzijds een verzwaring van de werkdruk met zich mee, omdat het ‘blok’ 

lesgevende taken minder (lange) pauzes kent, maar anderzijds een verlichting van werkdruk: de tijd kan 

effectiever worden besteed, omdat het blok ‘niet-lesgebonden taken’ aaneengesloten is (vanaf 14.00u).  

De school blijft inzetten op een ‘lean’ werkwijze. De nieuwe onderwijs cao voor het onderwijs geeft richting 

aan verdere gesprekken over het verdelen van de werkdruk over het schooljaar. De komende jaren gaat de 

Eskampen deze dialoog in het team voeren.  

 

4.4.1.1 Conclusies personeel voor nieuwe schoolplan 
De komende jaren wil de school: 

 De gedeelde verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de school verder uitbouwen en 

bestendigen/borgen. 

 Nascholing aanbieden die past bij de ontwikkelingen binnen de school én de ambities van het personeel. 

 Eventueel nog één Lb’er aanstellen. 

  In het kader van de nieuwe onderwijs cao de dialoog voeren om de werkdruk nog beter te verdelen over 

het schooljaar.  

4.5 Financiën  

 

De komende jaren zal de financiële situatie van De Eskampen er minder positief uitzien dan gedurende de 

afgelopen jaren. Door bezuinigingen, krimp en hogere kosten moet OPON alle zeilen bijzetten om de financiële 

situatie gezond te houden. Door extra voorzichtig te zijn met het opbouwen van rechten bij invallers, door 

natuurlijk verloop, door het niet invullen van vacatures en door het tijdelijk gebruik maken van financiële 

reserves, kan de werkgelegenheid worden behouden.  

De Eskampen zal volgens de prognoses iets verder krimpen. Dit zal betekenen dat de school formatie verliest 

en wellicht meer leegstand krijgt. De school is na jarenlange groei vanaf 2011 in een dalende trend gekomen. In 

schooljaar 2014-2015 werd er voor het eerst met een groep minder gewerkt en stond er een lokaal leeg. Qua 

formatie verloor de school vooral tijdelijke uren. Het is aannemelijk dat de school de komende jaren ook vaste 

formatie verliest. Ook op onze school kan dit de komende jaren vooral worden opgevangen door natuurlijk 

verloop, maar waarschijnlijk niet helemaal.  

Het leegstaan van lokalen is voor de school niet meteen een nadeel: de school kan de ruimte heel goed 

gebruiken. De kosten voor schoonmaak, afschrijving (o.a. van meubilair) gaan echter wel door. De school zal 

dan ook doorgaan met het zoeken van geschikte huurders voor ruimtes, mocht dit nodig zijn. Op dit moment 

kent de school twee huurders.  
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Voor wat betreft de materiële instandhouding zal de school ook goed op de ‘winkel’ moeten passen. Er is 

voldoende reserve, maar de afgelopen jaren was er wel jaarlijks een lichte overschrijding van de begroting. De 

trend dat de school steeds meer uitgeeft aan software, licenties voor software en overige ICT kosten (geen 

hardware; 1/3 deel van het budget voor leermateriaal) zal zich waarschijnlijk voortzetten.  Dit ICT deel kwam 

de afgelopen jaren bovenop de uitgaven voor leermateriaal. Het zou kunnen dat een deel van de leerstof na 

verloop van tijd papieren lesmateriaal gaat vervangen.  

 

4.5.1.1 Conclusies financiën voor nieuwe schoolplan 

 Bezuinigingen op de formatie zijn slecht door de school te beïnvloeden.  

 Streven is om het budget materiële instandhouding niet te overschrijden de komende jaren. 

 

4.6 Huisvesting 

 

De huisvesting van de school is in orde. Het onderhoud voldoet aan de wensen. De Eskampen zit in een nieuw 

gebouw, dat zo onderhoudsvrij mogelijk gebouwd is. De temperatuur is in de zomer slecht op een goed niveau 

te houden. We zullen samen met de gemeente en het bestuur creatief moeten zijn in het vinden van een 

oplossing voor dit probleem 

4.6.1.1 Conclusies huisvesting voor nieuwe schoolplan 
Een oplossing vinden voor het probleem van de hoge temperaturen in de lokalen in de zomer.  
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4.7 Realisatie schoolplan 2011-2015  
O

n
d

e
rw

e
rp

 

W
at

 

N
ie

t 

ge
re

al
is

e
e

rd
 

N
aa

r 
 

n
ie

u
w

e
 

sc
h

o
o

lp
la

n
 

Bovenschoolse 

actiepunten 

Bovengemiddelde scores, passend bij schoolpopulatie   

Actueel zorgprofiel, inzicht in wat de school kinderen te bieden heeft.   

Klantgerichte opstelling school, goede huisvesting/uitstraling.   

ICT bij basisvaardigheden een vaste plek in alle groepen   

Professionalisering leerkrachten   

Onze school scoort boven de bovengrens inspectienorm op rekenen/taal/spelling   

Referentieniveaus maatgevend voor resultaten   

Passend onderwijs voor elk kind   

Er is een uitspraak over andere schooltijden    

46% van personeel benoemd in Lb functie   

Competentiemanagement verder uitgebouwd    

Beoordelingsgesprekken toegevoegd aan gesprekscyclus in 2011-2012.   

Onderwijsresultaten School scoort boven de bovengrens inspectienorm    

Ambitieniveaus vastgelegd voor de basisvaardigheden   

Het directe instructiemodel wordt gebruikt bij instructielessen gr. 3 t/m 8.   

Daltonontwikkelingspunten (zie daltonbeleidsplan)    
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Groepsplannen ingevoerd en deze werkwijze geborgd.   

Er is een sluitende aanpak voor meerpresteerders   

Kwaliteitszorg Het kwaliteitszorgsysteem is verder verfijnd en completer 

 door de invoering van Parnassys.  
  

We werken met een digitaal rapport   

Een minimaal ‘voldoende’ beoordeling van het onderdeel kwaliteitszorg door de onderwijsinspectie behaald.   

Personeel Nascholing aangeboden die past bij de ontwikkelingen binnen de school én de ambities van het personeel.   

75% van de werknemers werkt met een POP.   

Beoordelingsgesprekken ingevoerd.   

Inzet ouders/vrijwilligers bij onderwijs toegenomen.   

Er is geen werkstress X X 

Financiën Budget materiële instandhouding is niet  overschreden. X X 

Huisvesting Gebouw is netjes.  X X 

Externe 

ontwikkelingen 

Er is een actueel zorgprofiel.    

Er is een uitspraak over profilering van onze school. Is dit op het gebied van meerpresteerders?    

 De Eskampen is een ‘excellente school’ als dit past bij voor de school passende criteria.   

Interne 

ontwikkelingen 

(bestuursniveau) 

Passend onderwijs en Locale Educatieve Agenda: de school volgt de ontwikkelingen nauwlettend. 

  

 Vervolgtraject  VTB ‘Talentenkracht’ doen, als dit past bij het beleidsplan ‘meerpresteerders’.    

 Invoeren handelingsgericht werken (incl.werken met groepsplannen)   

Samenwerken in Goede samenwerking continueren met alle partners. Samenwerking met ’t Spectrum steeds overwegen bij 

beslismomenten (methode, ICT, personeel, enz.) 
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gemeente Onderlinge visitatie tussen scholen invoeren   

Belanghebbenden:  

Tevredenheid 

Personeel, 

ouders,leerlingen 

-Geestelijke stromingen nadrukkelijker aanbieden   

-Vertrouwenspersoon nadrukkelijker profileren   

-Informatievoorziening nog verder verbeteren.    

Schoolplan 2007-2011    

- Actiepunt 1 Samenwerking binnen de ‘Campus’ verder uitgebreid.   

- Actiepunt 2 Professionele cultuur→zelfsturend team   

- Actiepunt 4 Meerpresteerders: we hebben een goede aanpak.   

- Actiepunt 5 Rekenen: er is een nieuwe methode   

- Actiepunt 6 Begrijpend lezen: er is een nieuwe methode   

Onderwijs-nspectie    

-Actiepunt 1 Schoolpopulatie in beeld   

-Actiepunt 4 Zorg: werken met groeps- en individuele hulpplannen. Eénzorgroute (handelingsgericht werken HGW) 

ingevoerd. 
  

Schooljaarplan    

-Actiepunt 1 Invoering Parnassys ter verbetering jaarplan/verslag.   

Nieuwe actiepunten    

Engels Onderzoek bij scholen die Engels aanbieden aan hele basisschool. X X 

Ontwikkelingen  Antwoorden gevonden op vragen: 

Welk effect heeft de digitalisering / mondialisering op onze kinderen en in hoeverre willen wij het onderwijs 

aanpassen? 

Meer computervaardigheden aanleren aan kinderen? Nu krijgen alle kinderen een basiscursus, maar moet 

dit worden uitgebreid? Ook leren typen op school? 

X X 
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4.7.1.1 Conclusies resultaten schoolplan 2007-2011 voor nieuwe schoolplan 
 

We kunnen concluderen dat 90% van de plannen zijn gerealiseerd. Onderwerpen waarbij een kruisje in de laatste kolom staat worden opgenomen in de inventarisatie 

van de conclusies en kunnen dus worden opgenomen in het nieuwe schoolplan.  

 

 

4.8 Planning vervanging lesmethodes 

Lesmethodes worden volgens een afschrijvingssystematiek vervangen. De in het schoolplan 2011-2015 geplande vervangingen hebben alle plaatsgevonden.  In 2015-2019 

kunnen er ook verschillende methodes worden vervangen. Deze staan in het hoofdstuk ‘inventarisatie’.  

4.9 Laatste schooljaarplan  

Sinds 2010 werken wij met een nieuw schooljaarplan cq. jaarverslag. Dit nieuwe jaarverslag / jaarplan is een belangrijke kapstok waaraan kwaliteit is af te meten. Door 

goed te evalueren en te analyseren, met als referentie de inspectie eisen, kunnen we laten zien waar het goed gaat en waar er verbetering nodig is.  

Onderwerp Gewenst resultaat Consequenties voor schoolplan 2015-2019?  

Andere schooltijden Evaluatie   

Kwaliteitszorg Vullen Parnassys module ‘Integraal’  verder met o.a. de vragenlijsten ouders, 

kinderen, personeel. Schoolplan en jaarplan m.b.v. Integraal gaan maken 

De mogelijkheden van ‘Integraal’ onderzoeken en zo 

mogelijk benutten voor kwaliteitszorg en formuleren 

jaarverslag, jaarplan en schoolplan.  

Dalton Dalton- / schoolvisie geactualiseerd;  daltonleerlijnen vastgelegd per daltonpijler 

per groep. Overwegen om dit ihkv ouderbetrokkenheid te publiceren.  

Ouderbetrokkenheid: onderzoeken mogelijkheden en 

wenselijkheden. Deelname onderzoek 

Hanzehogeschool.  

Bibliotheek op school Goede werkwijze gevonden, monitor ingevuld.  

Cultuur Cultuurprogramma duidelijker uitgedragen op site en in info naar ouders. Visie 

op cultuur vastgelegd. 

 

Creatieve vakken Methode of eigen leerlijn.  

Passend onderwijs Schoolondersteuningsprofiel acties aanpakken.   



 

Schoolplan 2015-2019 OPENBARE DALTONSCHOOL DE ESKAMPEN, Peize. Pagina 40 

SOP  SOP vastleggen in team  

Handelingsgericht 

werken 

Evalueren en kwaliteit plannen rekenen/wiskunde en begrijpend lezen verder 

verbeteren 

 

Veiligheidsbeleving ZIEN! Inzetten voor monitoring.  

Regels 

veiligheid/omgang. 

Evalueren en vastleggen in werkwijzer  

Leerlijnen In OPP leerlijn koppelen aan referentieniveaus taal /rekenen/seo/werkh.  

Rekenen. 

 

Rode draad automatiseren onderzoeken; Samenstellen kast met 

rekenmaterialen; Kisten ‘Met Sprongen Vooruit beter implementeren’. 

 

Nieuwe netwerken Bovenschoolse netwerken oprichten onderzoeken (bijv. rekenen/taal)  

Eigenaarschap Leerlingen eigenaar eigen onderwijsontwikkeling. Invoering kindgesprekken. Onderzoeken, ook in kader van daltonplan, of en hoe 

we eigenaarschap bij leerlingen kunnen vergroten. 

Intake Intake tussentijdse instromers in 3 t/m 8. Betere afspraken maken.  

Methodetoetsen Evalueren van de analyse van methodetoetsen. Hoe gaat dit nu we niet meer de 

methode overzichten maar Parnassys gebruiken? 

 

Onderwijsbehoeften Verbeteren kwaliteit inventarisatie onderwijsbehoeften. Door invoering 

kindgesprekken en evaluatie werkwijze 

 

Dyslectieprotocol  Evalueren   

Voorschoolse 

voorzieningen 

Evalueren huidige samenwerking en zo nodig verbeteringen doorvoeren  

Natuuronderwijs Met Landschapsbeheer mogelijkheden praktische natuurlessen onderzoeken In licht van heroverweging m.b.t. wereldoriënterende 

vakken eventueel nieuwe aanpak formuleren. 

Ouderbetrokkenheid -We werken mee aan het onderzoek ‘Samenwerken met ouders, hoe doe je dat’ 

van het lectoraat van de Pabo Groningen 

-Onderzoeken mogelijkheden ouderportaal Parnassys. 

-Informeren ouders over leerlijnen. Eerste aanzet. Dalton? 

Uitkomsten onderzoek onderzoeken en eventuele 

invoering veranderingen overwegen.  
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Vragenlijsten We houden een ouder-, leerling- en personeelsonderzoek t.b.v. het nieuwe 

schoolplan 2016-2020 

 

Methodes vervangen Estafette vervangen. Onderzoek naar opvolger.  

Beoordelen of we Veilig Leren Lezen al gaan vervangen. En of we dan een 

bijpassende schrijfmethode nemen.  

 

Schrijven Afspraken gebruik (vul)pen evalueren, pengrip, fysiotherapeut uitnodigen.  

Opbrengsten Zwakke punten bij DMT en Spelling aanpakken  

Sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

Invoering module ‘Zien’ (Parnassys). Invoeringstraject ontwikkelen  

Studievaardigheden Evalueren invoering methode ‘Blits’ in groep 7 en 8  

Overgang naar V.O. Leren werken met de ‘Plaatsingswijzer’ voor groep 8  

Mediawijsheid Aanpak ontwikkelen/zoeken.   

Website Update naar Wordpress  

Schoonmaak Evalueren schoonmaak en evt. aanvullende acties organiseren  

Registratie 

kleuterplein/parnassys 

Verder verbeteren van het leerlingvolgsysteem  

Rapport Digitaal rapport: verder uitbreiden en evalueren. Beoordelen van ouderportaal 

en keuzes maken m.b.t. sociaal-emotioneel deel. 

 

Werkwijzer Up to date   

Toetskalender Evalueren toetsen. Welke wel, welke niet?   
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4.10 Externe ontwikkelingen  

 

4.10.1 Algemeen 
Op landelijk en gemeentelijk niveau worden regelmatig beslissingen genomen die van grote invloed zijn op de 

afzonderlijke besturen. Deze besluiten betreffen verschillende beleidsterreinen, zoals onderwijs, personeel, 

financiën, huisvesting en organisatie.  

Op landelijk niveau zijn de strategische agenda van de PO-Raad en het in juli 2014 gesloten bestuursakkoord 

tussen het ministerie van OCW en de PO-raad in feite richtinggevend voor het strategisch beleid van het 

primair onderwijs voor de komende jaren. 

4.10.2 Strategische agenda PO-raad. 
In de in november 2013 door de PO-Raad gepresenteerde strategische agenda voor de periode 2014-2018 

worden de volgende 4 thema’s centraal gesteld onder het motto “Het gaat om de leerling” 

Verbinding. 

De PO-Raad vindt dat het kind centraal moet staan, niet de structuren van onderwijs, opvang en jeugdzorg. Dat 

uitgangspunt leidt tot een focus op sterke basisvoorzieningen en passend onderwijs. De PO-raad streeft naar 

samenhang en samenwerking, naar goede verbindingen tussen verschillende schakels. 

Innovatie en ICT. 

De samenleving verandert, ook het primair onderwijs vernieuwt zich. Kinderen moeten worden voorbereid op 

nieuwe ontwikkelingen. En er komen andere mogelijkheden om te leren. De PO-Raad ziet innovatie als een 

belangrijk en breed thema voor het primair onderwijs, waarbij de komende tijd in elk geval veel aandacht nodig 

is voor ICT. 

Kennis en onderzoek. 

Duurzame onderwijsontwikkeling veronderstelt dat de scholen nieuwe (wetenschappelijke) kennis benutten. 

En ook dat wetenschappelijk onderzoek gebeurt op basis van vragen uit de scholen. De PO-raad wil investeren 

in een academische omgeving voor de scholen.  

Bestuur als motor. 

Goed onderwijs vraagt om goede scholen, met teamwork van leraren, schoolleiders en besturen. De kwaliteit 

van het bestuurlijk handelen is een belangrijke sleutel tot duurzaam goed onderwijs.   

4.10.3 Bestuursakkoord OCW en PO-raad. 
In het in juli 2014 gesloten bestuursakkoord tussen het ministerie van OCW en de PO-raad zijn de volgende 

domeinen opgenomen waarop de sector PO zich de komende jaren moet richten: 

Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs; met als subterreinen 

 Digitalisering 

 Talentontwikkeling 

 Brede vorming 

 Toekomstgericht onderwijsaanbod 

Brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering; 

 Verbeteraanpak 

 Code goed bestuur 

 Sturingsinformatie en transparantie 

Professionele scholen; 

 Versterking didactische vaardigheden, alle leraren vakbekwaam 

 Kennis en onderzoek, en breed samengestelde schoolteams 

 Versterking kwaliteit schoolleiders en volgen aanbod deskundigheidsbevordering  

Doorgaande ontwikkellijnen; 
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 Betere verbinding tussen school en omgeving 

 Gezonde kinderen die meer bewegen 

 Doorgaande lijn PO – VO 

 Ontvlechting SO-VSO 

Overige belangrijke strategische vraagstukken; 

 Overheveling buitenonderhoud per 1-1-2015 

 Cao 2014-2015 

 Passend onderwijs 

 

4.10.3.1 Conclusies externe ontwikkelingen voor nieuwe schoolplan 
De school zet zich samen met de andere scholen van OPO Noordenveld en het bovenschools management in 

voor: 

-Versterken samenhang en samenwerking tussen de verschillende schakels ‘om het kind heen’ (onderwijs, 

opvang, jeugdzorg) 

-Innovatie door onderzoeken van andere (ICT) mogelijkheden voor leren. 

-Het benutten van wetenschappelijke kennis en meewerken aan onderzoek. 

-het bestendigen van de kwaliteit van het bestuurlijk handelen. 

 

 

4.11 Ontwikkelingen op bestuursniveau 

 

4.11.1 Ontwikkelingen 
 

Naast de externe ontwikkelingen en gemaakte beleidskeuzes, zijn er de volgende interne ontwikkelingen bij 

OPO Noordenveld te noemen: 

 Er wordt invulling gegeven aan de invoering van de functiemix. Per 1 augustus 2014 is 30% van de 

leerkrachten in het reguliere onderwijs benoemd in de LB schaal. (had 46% moeten zijn) Van de 

leerkrachten SBO is per 1 augustus 2014 14% benoemd in de LC schaal. (moet ook 14% zijn); 

 Noordenveld vormt samen met de hele provincie Groningen het samenwerkingsverband 20.01 voor 

Passend Onderwijs. De uitvoering en verdere ontwikkelingen op het terrein van passend onderwijs 

worden samen met alle schoolbesturen in Noordenveld en Westerkwartier vorm gegeven. Hiervoor is 

een regionaal ondersteuningsteam opgezet; 

 Binnen de eigen gemeente werkt OPO Noordenveld actief mee aan de uitvoering van de 

Gemeentelijke Lokale Educatieve Agenda; 

 Alle scholen werken gericht aan verhogen van de onderwijsopbrengsten op basis van data-analyse en 

het opstellen van verbeterplannen. In dit kader werkt iedere school met een geïntegreerd 

jaarverslag/jaarplan in de vorm van het schooljaarplan; 

 Handelingsgericht werken is het uitgangspunt bij de verdere invulling van passend onderwijs. Voor alle 

scholen van OPO Noordenveld worden eenduidige routines ingevoerd op het terrein van 

kwaliteitszorg en zorg en ondersteuning; 

 ICT gaat in de komende planperiode een grotere rol spelen bij het bieden van passend onderwijs. 

Gepersonaliseerd leren past daarbij; 
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 Er ligt een beleidsrijke sluitende meerjarenbegroting ondanks het dalende leerlingenaantal. Op basis 

van natuurlijk verloop kan de formatie de komende jaren krimpen om in de pas te blijven lopen met 

het krimpende leerlingenaantal. Hiermee kan de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd worden; 

 Binnen de gemeente Noordenveld wordt door alle scholen van OPO Noordenveld, deelgenomen aan 

de zogenaamde Drentse onderwijsmonitor. De resultaten van de scholen liggen boven het Drents 

gemiddelde; 

 Alle scholen van OPO Noordenveld hebben het vertrouwen van de onderwijsinspectie en zijn in het 

basisarrangement opgenomen. 

Twee scholen nemen deel aan het excellentietraject in de provincie Drenthe; 

 In de afgelopen planperiode is er beleid geformuleerd m.b.t. Krimp. Hierbij participeren  alle 

betrokkenen (ouders, personeel, dorpsgemeenschap).  

Inmiddels zijn twee scholen (Steenbergen en Altena) gefuseerd en is een school (De Lindehof) 

opgenomen in de vorming van een samenwerkingsschool per 1-8-2016. Ook voor de school in 

Veenhuizen (De Vlinderhof) zijn er plannen om op termijn te komen tot een samenwerkingsschool 

voor Veenhuizen. 

Voor alle scholen wordt de leerlingenontwikkeling nauwkeurig gevolg en zo nodig worden er trajecten 

ingezet om de gevolgen van de leerlingendaling op te vangen. Deze trajecten worden met alle 

betrokken opgezet; 

 OPO Noordenveld behoort tot een van de weinige openbare schoolbesturen in Nederland die nog de 

integrale bestuursvorm kent. In de schooljaar 2014-2015 wordt nader onderzoek gedaan naar de 

wenselijkheid van verzelfstandiging van OPO Noordenveld. Met name de vorming van 

samenwerkingsscholen en de vorming van een samenwerkingsbestuur t.b.v. deze scholen, conflicteert 

met de integrale bestuursvorm van OPO Noordenveld. 

 OPO Noordenveld ontvangt een toenemend aantal nieuwkomers, direct vanuit het buitenland. Samen 

met de schoolbesturen in de regio en de gemeenten proberen we de eerste opvang van deze 

leerlingen te organiseren; 

 Op alle scholen van OPO Noordenveld is een sterk en breed cultuuraanbod dankzij een goede 

bestuurs-brede aanpak, waarbij kleine scholen kunnen profiteren van deze schaalgrootte. Alle scholen 

nemen deel aan het project Cultuureducatie met Kwaliteit; 

 OPO Noordenveld werkt nauw samen met de bibliotheken. Voor de scholen buiten de kern Roden 

wordt de samenwerking opgezet vanuit het concept Dbos. (De bibliotheek op school). De scholen in 

Roden en Nieuw Roden werken samen met de bibliotheek in Roden; 

 Alle scholen van OPO Noordenveld werken op het terrein van natuur- en milieueducatie samen met 

het IVN consulentschap Drenthe; 

 In de komende planperiode oriënteren alle scholen zich op andere schooltijden. Met ingang van 1 

augustus 2015 zijn er 5 scholen die het vijf gelijke dagen model of het continue rooster gebruiken;  

 Per 1 januari 2016 neemt OPO Noordenveld de uitvoering van onderhoud aan de gebouwen over van 

de gemeente Noordenveld; 

 Met ingang van 1 januari 2015 start een energiebesparingsproject i.s.m. de Grontmij met als doel 

minimaal 15% besparing op het energieverbruik te realiseren; 

 OPO Noordenveld stimuleert scholen deel te nemen aan innovatieve projecten op terreinen als b.v. 

ict, wetenschap en techniek, en ondernemend leren. 
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4.11.2 Samenwerking 
 

Intern werken de scholen van OPO Noordenveld structureel samen op het terrein van zorg, ict,  wetenschap & 

techniek, kwaliteitszorg, kunst en cultuur, natuur en milieueducatie, sport en vakleerkrachten, onderwijsdag, 

personeel, veiligheid, pr  en management (directieoverleg). Op al deze thema’s zijn werkgroepen geformeerd 

die naast een beleidsvoorbereidende taak ook een uitvoerende taak hebben.  

Daarnaast zijn er samenwerkingsvormen op basis van schoolgrootte (kleine scholen overleg), op basis van 

schoolprofiel (Dalton) en op basis van veranderingsonderwerpen (bijvoorbeeld verbetertrajecten).  

 

De gemeente Noordenveld heeft in het verleden bij het opzetten van het Integraal Huisvesting Plan Onderwijs, 

niet de keuze gemaakt om brede scholen te bouwen waarin de verschillende samenwerkingspartners 

gezamenlijk gehuisvest worden. Er is nadrukkelijk gekozen om onderwijshuisvesting voor onderwijs te bouwen. 

Het concept Brede School, waarbij verschillende partners samenwerken, aan de brede ontwikkeling van 

kinderen van 0 – 12 jaar, is echter wel uitgangspunt van beleid. 

De algemene directie kiest bij de ontwikkeling van de Brede School in Noordenveld voor een pragmatische 

benadering wat betreft de samenwerking tussen de verschillende partijen. Om optimaal samen te kunnen 

werken hoeft een Brede School niet in één gebouw gehuisvest te zijn. Afzonderlijke huisvesting in elkaars 

directe nabijheid kan ook een uitstekende samenwerking opleveren.  

Inmiddels zien we op lokaal niveau (in de kleinere kernen) ontwikkelingen die leiden tot de vorming van 

multifunctionele accommodaties.  

 

4.11.2.1 Samenwerking binnen de gemeente 
 

De algemene directie zet zich zeer nadrukkelijk in om het openbaar onderwijs als één belangengroep neer te 

zetten binnen het bestuurlijk overleg in de gemeente Noordenveld. Vanuit dit overleg worden belangrijke 

adviezen gegeven betreffende het lokaal onderwijsbeleid. Onderwerpen van beleid en bespreking binnen deze 

lokale educatieve agenda zijn:  

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) 

Het onderwijs participeert in het gemeentelijk jeugdbeleid en werkt mee aan de invulling van het  centrum 

voor jeugd en gezin. 

Samenwerkingspartners hierbij zijn: Gemeente Noordenveld, GGD Drenthe, Icare, Noordermaat, Politie, Kids 

Casa, WIN en Bureau Jeugdzorg Drenthe.. 

Voor- en vroegschoolse educatie  

VVE is een speerpunt binnen de lokale educatieve agenda in Noordenveld. Er zijn goede(blijvende) resultaten 

bereikt op het terrein van samenwerking tussen peuterspeelzalen en onderwijs. Alle partijen zijn bereid zich in 

te zetten om het beleid verder uit te bouwen. In de komende jaren wordt nadrukkelijk ingezet op doorlopende 

leer- en zorglijnen. 

Preventie 

De scholen maken gebruik van het aanbod van diverse aanbieders op  het terrein van  thema’s als: Vuurwerk, 

Alcohol en drugs, Overlast. Partners hierin zijn o.a. de politie, het CJG en het bureau HALT 
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Leesbevordering 

De scholen nemen deel aan leesbevordering projecten van de bibliotheek. Daarnaast wordt op alle scholen 

buiten de kern Roden/Nieuw-Roden Dbos  (de bibliotheek in school) ingevoerd. De scholen in Roden/Nieuw-

Roden werken nauw samen met de bibliotheek in Roden. 

Uitvoering jeugdgezondheidszorg 

De jeugdgezondheidszorg en de logopedische zorg op alle scholen wordt uitgevoerd door de GGD afdeling 

jeugdgezondheidszorg. Bij de logopedische zorg wordt nadrukkelijk ingezet op vroeg signalering van taal en/of 

spraakproblemen bij kinderen. Op het moment van samenstelling van dit beleidsplan is het nog onduidelijk hoe 

de logopedische zorg na 1 januari 2015 wordt uitgevoerd i.v.m. de verantwoordelijkheid van gemeenten op dit 

onderdeel per die datum. 

Cultuureducatie met kwaliteit 

Alle scholen van OPO Noordenveld nemen deel aan het project Cultuureducatie met Kwaliteit. Het aanbod 

wordt mede uitgevoerd door het Instituut Kunst en Cultuur Drenthe en het Instituut voor Creatieve 

Ontwikkeling i.s.m. andere organisaties op het terrein van kunst, cultuur en erfgoed. 

De gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe zijn naast de scholen medefinancier van dit aanbod. 

Natuur en Milieueducatie 

Alle scholen nemen deel aan een gezamenlijk natuur- en milieueducatieplan, ondersteund  door de 

medewerkers van het Consulentschap Natuur- en Milieu Educatie. De gemeente Noordenveld financiert de 

activiteiten in samenwerking met de basisscholen. 

Schoolmaatschappelijk werk. 

De gemeente Noordenveld heeft de Stichting Noordermaat financieel in staat gesteld  school maatschappelijk 

werk beschikbaar te stellen voor het basis en speciaal basisonderwijs. Vanuit een viertal basisstations wordt de 

ondersteuning geboden aan alle scholen. 

Sport- en Cultuurcoaches 

In Noordenveld zijn sport- en cultuurcoaches werkzaam op het terrein van stimulering van deelname aan 

sportieve en culturele activiteiten. Met de aanstelling van de sport- en cultuurcoaches wil de gemeente het 

sport- en cultuuraanbod uitbreiden en sportverenigingen en buurten versterken door nauw samen te werken 

met sportverenigingen, culturele organisaties, kinderopvang, welzijnsorganisaties en buurtverenigingen. De 

coördinatie van het geheel is in handen van WIN. 

  

4.11.2.2 Samenwerking bij opvang 
 

Tussenschoolse opvang.  

Per 1 augustus 2006 is het schoolbestuur verantwoordelijk voor de tussen schoolse opvang. Ouders zijn binnen 

deze situatie verantwoordelijk voor de bekostiging van de overblijfregeling.  Samen met alle betrokkenen is 

invulling gegeven aan deze verantwoordelijkheid. E.e.a. is vastgelegd in een protocol TSO. Hierin zijn o.a. 

afspraken gemaakt over: 

Scholing en professionalisering, eisen aan de administratie, verantwoording over de financiën, vergoeding voor 

overblijven, vergoeding voor de vrijwilligers. 

Doordat scholen steeds meer overstappen op een continurooster of het vijf gelijke dagen model wordt tussen 

schoolse opvang overbodig. 
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Buitenschoolse Opvang 

Buitenschoolse opvang is volgens het makelaarsmodel uitbesteed aan drie lokale partijen die werkzaam zijn op 

het terrein van kinderopvang, te weten: 

 Kids Casa (Roden, Nieuw-Roden, Roderwolde, Peize, Norg, Veenhuizen, Een) 

 De Kluts (Roden, Nieuw-Roden, Westervelde) 

 Villa kakelbont (Peize) 

Een en ander is beschreven in een samenwerkingsovereenkomst. Jaarlijks wordt de inhoud van de 

overeenkomst geëvalueerd en eventueel aangepast aan de uitkomst van de evaluatie. 

 

Continurooster en vijf gelijke dagen model 

Met ingang van 1 augustus 2015 werken vijf scholen met een continurooster of een vijf gelijke dagen model wat 

betreft schooltijden. In het kort komt het er bij beide roosters op neer, dat de middagpauze sterk ingekort is en 

de kinderen op school overblijven samen met de leerkracht. Voorschools en naschools wordt opvang geregeld 

door de drie partijen waarmee OPO Noordenveld een samenwerkingscontract mee  heeft.  

De verwachting is dat in de komende planperiode de meeste scholen van OPO Noordenveld over zullen 

stappen op een continurooster of een rooster gebaseerd op vijf gelijke schooldagen.  

Dagarrangementen 

Op OBS ’t Palet wordt geëxperimenteerd met dag arrangementen. Naschools worden activiteiten aangeboden 

in samenwerking met Kids Casa, WIN, het ICO en andere lokale aanbieders. Van de ervaringen van ’t Palet 

kunnen andere scholen gebruik maken bij het opzetten van soortgelijke initiatieven. 

Sport- en Cultuurcoaches 

In Noordenveld zijn sport- en cultuurcoaches werkzaam op het terrein van stimulering van deelname aan 

sportieve en culturele activiteiten. Met de aanstelling van de sport- en cultuurcoaches wil de gemeente het 

sport- en cultuuraanbod uitbreiden en sportverenigingen en buurten versterken door nauw samen te werken 

met sportverenigingen, culturele organisaties, kinderopvang, welzijnsorganisaties en buurtverenigingen. De 

coördinatie van het geheel is in handen van WIN. 

 

4.11.2.3 Samenwerking in de regio 
 

Samenwerkingsverband 20.01 Groningen - Noordenveld 

De scholen participeren in het samenwerkingsverband Groningen - Noordenveld in het kader van Passend 

onderwijs. De uitgangspunten en doelen van handelen op het terrein van passend onderwijs voor alle 

participerende scholen, staan beschreven in het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In het 

school ondersteuningsprofiel heeft iedere school de eigen mogelijkheden op het terrein van passend onderwijs 

beschreven. 

Sub regio Passend Onderwijs Noordenveld-Westerkwartier 

Het samenwerkingsverband 20.01 Groningen – Noordenveld is een erg groot samenwerkingsverband. Op 

uitvoeringsniveau is het samenwerkingsverband opgesplitst in vier sub regio’s. OPO Noordenveld werkt in de 

sub regio samen met alle schoolbesturen voor primair onderwijs uit Noordenveld en Westerkwartier om 

passend onderwijs te realiseren.  

Speerpunten van beleid  zijn de volgende zaken: 
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 Opzetten van ondersteuningsarrangementen op basis van het model basis ondersteuning en extra 

ondersteuning. Voor iedere school staat dit model beschreven in het school ondersteuning profiel; 

 Inrichten van een regionaal ondersteuningsteam;  

 Vaststellen uniforme procedures en afspraken voor de hele regio; 

 Scholing van personeel; 

 Aansluiting PO-VO; 

 Intensieve samenwerking met de partners in Noordenveld en Westerkwartier op het terrein van onderwijs 

en zorg.  

Om ook goede afstemming te realiseren met de schoolbesturen voor VO is er een structureel overleg opgezet 

met de volgende partners is in de regio Noordenveld – Westerkwartier: 

 

Opleiden in school 

Om toekomstig personeel een goede leer- werkplek te kunnen bieden wordt en nauw samengewerkt met de 

ROC’s en de Hogescholen die werkzaam zijn in de regio. Met de ROC’s van het Drenthe college en het 

Noorderpoortcollege zijn er met name afspraken rond opleidingsplaatsen voor klasse/onderwijsassistenten en 

sport en bewegen. Met Stenden Hogeschool en de Hanzehogeschool gaat het met name om 

opleidingsplaatsen/stageplaatsen voor leerkrachten, inclusief leerkrachten lichamelijke opvoeding.    

De samenwerking met de Hanzehogeschool is beschreven in een convenant. Binnen dit convenant functioneert 

een personeelslid van OPO Noordenveld als Opleider in School. Deze coördineert, begeleidt en beoordeelt de 

stages van de studenten van de Hanzehogeschool op alle scholen van OPO Noordenveld. Door deze werkwijze 

is er een goede samenwerking ontstaan tussen de Hanzehogeschool en de basisscholen.  

 

4.11.2.4 Overige partners 
 

De algemene directie vertegenwoordigt het openbaar primair onderwijs Noordenveld in: 

 De lokale educatieve agenda van de gemeente Noordenveld; 

 Samenwerkingsverband 20.01 Provincie Groningen - Noordenveld; 

 Adviesraad Hanzehogeschool Groningen; 

 Regionaal overleg Passend Onderwijs Noordenveld – Westerkwartier; 

 Regionaal overleg onderwijs en gemeenten in Noordenveld-Westerkwartier; 

 Bijeenkomsten VOS/ABB; 

 Bijeenkomsten van de PO Raad; 

 Prisma Drenthe; 

 Regiegroep Drentse Onderwijsmonitor; 

 Bètapunt Noord 

 Kwaliteitsteam Centrum Jeugd en Gezin. 

 

4.11.2.5 Conclusies  ontwikkelingen op bestuursniveau voor nieuwe schoolplan 
De school zet zich samen met de andere scholen van OPO Noordenveld en de algemene directie in voor al 

deze ontwikkelingen. Specifiek voor de Eskampen zijn de volgende ontwikkelingen belangrijk: 

Excellentietraject Drenthe: blijven participeren in (de verdere ontwikkeling van) dit traject.  

Cultuur: de Eskampen participeert in de gemeentelijke Cultuur Onderwijs Ontwikkel Groep (COOG) en wil 

hierin een proactieve rol innemen.  
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4.12 Nieuwe ontwikkelingen 

4.12.1 21e eeuwse vaardigheden – een nieuw curriculum  
 

Tijdens een inspiratieavond over de snel veranderende onderwijsomgeving in februari ’15 hebben leden van 

medezeggenschapsraden van de OPON scholen een aantal richtinggevende uitspraken gedaan.  Het zijn punten 

die niet alle meteen tot een concrete verandering zullen leiden, maar onderwerp van dialoog / discussie 

kunnen zijn binnen OPON en binnen de scholen.  De scholen kunnen hier hun eigen weg volgen, maar 

bovenschools zal het proces gevolgd en deels gestroomlijnd worden.  

Op leerling niveau 

 Het ontwikkelen van de basisvaardigheden (taal, lezen,  rekenen) is en blijft zeer belangrijk 

om op termijn goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Naast de noodzakelijke 

basisvaardigheden, is een gedegen invulling van de sociaal emotionele ontwikkeling 

belangrijk om andere talenten van kinderen  te kunnen ontdekken en ontwikkelen. 

 Het overdragen van kennis omtrent de wereld zal deel uit blijven maken van het onderwijs. 

Er zal echter bezinning zijn over de vraag wat de school overdraagt en wat kinderen zelf 

leren via andere werkvormen. Dit is het gevolg van de alom aanwezige (internet) kennis. 

 Stimuleer een onderzoekende en ondernemende houding bij de leerlingen, waarbij de eigen 

verantwoordelijkheid, creativiteit en samenwerken belangrijke ingrediënten zijn. Kinderen 

worden hiermee meer “eigenaar” van het eigen leren. 

 Leer kinderen ”leren” en leer ze omgaan met informatie (mediawijsheid). 

 Kinderen moeten een basiskennis omtrent ict meekrijgen. 

 Ict toepassingen gaan het mogelijk maken dat kinderen meer gepersonaliseerd gaan leren. 

Dit gaat zijn effecten hebben op de rol van de leerkracht, werkvormen, groeperingsvormen 

en de plaats van sociaal emotionele vorming. 

 

Op leerkracht niveau 

Leerkrachten moeten zich blijven ontwikkelen om  te kunnen voldoen aan de veranderende 

maatschappij. Onderwijs wordt steeds meer aangeboden in een betekenisvolle en onderzoekende 

omgeving, waarbij de eigen omgeving en de toepassing van ict een steeds belangrijkere rol gaat 

krijgen. (leren met en door ict) Talentontwikkeling geldt niet alleen voor leerlingen maar ook voor 

leerkrachten. Benut de talenten van leerkrachten door in te zetten op specialismen van 

leerkrachten. Naast de basisvaardigheden voor  taal, rekenen en lezen, zijn communicatieve-  en 

sociale vaardigheden van groot belang om aan te bieden aan de leerlingen. 

Voor de verhouding ouders-school 

Ouders en school werken samen aan de ontwikkeling van de kinderen vanuit gedeeld partnerschap 

en gezamenlijke verantwoordelijkheid.  Leren is daarmee niet meer een exclusieve 

schoolaangelegenheid. Het afstemmen van de verwachtingen tussen ouders en school is daarbij 

van groot belang. Specialismen van ouders kunnen meer ingezet worden bij het leren  en de 

talentontwikkeling. (thuis en op school) Scholen beschrijven hun visie en aanpak op 

ouderbetrokkenheid in de schoolgids 

Voor de leeromgeving 

De toepassing van nieuwe media zal de scheidslijn tussen de school en z’n omgeving  kleiner 

maken. Leren gebeurt steeds meer in de interactie tussen de leerling-leerkracht en z’n omgeving, 

24/7.  Goede internet verbindingen en voldoende middelen zijn onontbeerlijk. Het klaslokaal  zal 

niet meer per definitie de meest functionele leeromgeving zijn. 

 

Op De Eskampen is in maart 2015 ook een dergelijke inspiratieavond gehouden. De uitkomsten daarvan waren:  
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 Zorg dat kinderen gemotiveerd en met veel plezier leren. 

 Zorg dat ze met zelfvertrouwen in een snel veranderende en ingewikkelde wereld komen te staan. 

 Zorg dat ze uitstekende sociale vaardigheden ontwikkelen. 

 De school moet een veilige haven zijn, waar kinderen normen/waarden leren, leren van elkaar, 

geborgenheid ervaren. 

 Leer kinderen leren, leer ze flexibel zijn, en met meer creativiteit leren, met ondernemerschap, 

samenwerken, initiatief, slim gebruik makend van ICT/media. 

 Gebruik andere groeperingsvormen dan alleen de klas. 

 Gebruik de interessegebieden van kinderen. 

 Onderwijs moet een ontdekkingsreis zijn: via uitdagende opdrachten zelf op zoek naar 

informatie/kennis, binnen en buiten het gebouw, online en offline, 24/7.  

Daarvoor is het nodig om eerst goed te kijken wat er echt moet (van inspectie, overheid); dan blijft er 

misschien ruimte over in het programma om zo kinderen veel van deze 'nieuwe' vaardigheden aan te leren en 

via slimme, andere werkvormen.   

 

Wat betekent dit voor De Eskampen?  

Het curriculum geeft geen ruimte voor nieuwe leergebieden als we geen ruimte scheppen. Daarom willen we 

elk vakgebied tegen het licht houden en ons afvragen wat de basis is, wat eventueel geschrapt kan worden en 

moeten we bepalen wat de meest slimme werkvorm is. Daarbij willen we ontwikkelingen op het gebied van 

gepersonaliseerd leren volgen en uitproberen, want die kunnen ruimte scheppen, uitdaging geven en motivatie 

verhogen. De daltonpijler ‘effectiviteit’ is hierbij de ondersteunende factor.  

We willen onderzoeken hoe we vorm kunnen geven aan de concepten ‘eigenaarschap’, ‘ondernemend leren’, 

en ‘creatieve vorming’ en deze concepten koppelen aan de daltonpijlers zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, 

reflectie en samenwerking.  Ook onderzoeken we hoe we kunnen aansluiten bij talenten en interesses van 

kinderen. Hierbij kan gedacht worden aan en kunnen we aansluiten bij de ervaringen met  een 

groeperingsvorm als de huidige ‘plusklas’.  We onderzoeken welke rol het internet daarbij kan spelen, welke 

ICT-devices daarvoor geschikt zijn en hoe samenwerking met ouders, bedrijven en (onderwijs)instellingen 

daarbij kan ondersteunen.  

Leren leren: Een van de 21e eeuwse vaardigheden die kinderen volgens velen zouden moeten aanleren is het 

leren leren. Om kinderen voor te bereiden op de snel veranderende complexe maatschappij, om het beste uit 

kinderen te halen, zou het lerend vermogen van kinderen beter moeten worden ontwikkeld. Wij zijn het 

daarmee eens en denken dat het concept Building Learning Power (ontworpen door professor Guy Claxton) 

hierop een antwoord biedt. Wij denken dat deze aanpak uitstekend aansluit bij ons daltononderwijs en gaan 

hier dus uitvoering aan geven. Hiervoor wordt een apart beleidsplan opgesteld.  

4.12.1.1 Conclusies nieuwe ontwikkelingen voor nieuwe schoolplan 
Heroriëntatie op het vakgebied wereldoriëntatie:  

 Onderzoeken wat het basiscurriculum is en wat daar uit kan. 

 Onderzoeken hoe een andere organisatie, andere werkvormen en groeperingsvormen een bijdrage 
kunnen leveren aan het ontwikkelen van eigenaarschap en aan het tegemoet komen aan talenten en 
interesses van kinderen.  

 onderzoeken d.m.v. een proef hoe ondernemend leren een plek kan krijgen in het curriculum. 

Versterken van het leren leren, eigenaarschap en reflectie: 

 Via ‘Building Learning Power’ (BLP): 3 jarig verbetertraject i.s.m. Stenden Hogeschool.  

 Via versterken en uitbreiden van ‘kindgesprekken’ in alle groepen.  

Versterken van creativiteit door: 
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 Versterken cultuuronderwijs door verticale en horizontale afstemming. 

 Verbeteren curriculum kunstzinnige vakken. 

 Proef met ondernemend leren en praktische ‘lessen’ creatief denken.  

 Meer aansluiten op talenten en interesses. 

Mogelijkheden ICT onderzoeken: 

 Actief volgen van actuele ontwikkelingen. 

 Proef met gepersonaliseerde software (bijv. Rekentuin) 

 Bij vervanging ICT meest geschikte devices kiezen.  

Hierbij beïnvloeden de afzonderlijke ontwikkelingen elkaar sterk.  

Bij deze ontwikkelingen willen we actief de ouders betrekken.  
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5 Inventarisatie conclusies n.a.v. ontwikkelingen en prioritering 
 

Onderwerp Beschrijving resultaten Naar  

schoolplan 

Wanneer 

bereikt? 

N.a.v. Inhoud en 

ordening v.d. 

onderwijs 

Vervanging lesmethodes: zie blz. 53 x 2019 

Invoering Drents Verkeersveiligheidslabel x 2016 

Onderwijsresultaten De opbrengsten liggen structureel boven de inspectienorm. De school heeft hogere ambitieniveaus 

geformuleerd; deze liggen op ‘niveauwaarde’ 4, behalve DMT groep 3 en 4. In de jaarplannen zijn de 

ambitieniveaus leidend.  

x 2019 

Zelfevaluatie en 

tevredenheid 

Het eigenaarschap bij leerlingen vergroten (hoe leer ik, wat leer ik, waarom, met wie, enz.), meer 

betrokkenheid genereren, ‘leukere’ lessen, aansluiten bij interesses, talenten.  

x 2019 

Planmatig handelen: verbeteren van handelingsgericht werken (individuele- en groepsplannen, doelen 

formuleren, analyseren, evalueren). Ook hier: eigenaarschap vergroten.  

x 2019 

Meer aandacht voor sociale media. In 2014-2015 is een methode ingevoerd (Diploma Veilig Internet). 

Verdere implementatie dus.  

x 2016 

Leerkrachten meer gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten en elkaar meer aanspreken op 

afspraken/verantwoordelijkheden.  

x 2019 

Aandacht voor sociale veiligheid en gedrag(sproblemen): Na de eerste kennismaking met het volg- en 

hulpsysteem ZIEN in 2014-2015, de komende jaren dit programma verder implementeren. Afspraken 

over sociale veiligheid herformuleren naar aanleiding daarvan (signalering, hulp, verbetering, 

pestprotocol). 

x 2015-2019 

Kennis omtrent dyscalculie vergroten.  x 2016 

Verbeteren hygiëne en netheid in de school.  x 2016 
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Verschillen tussen leerkrachten: verbeteren doorgaande lijnen en afspraken; implementatie 

kindgesprekken ter verbetering  van het ‘zien’ van kinderen; collegiale consultatie; groepsbezoeken 

door intern begeleider en directeur; verbeteren (afspraken over) communicatie met ouders.  

x 2019 

Verbetertrajecten  N.a.v. excellentietraject Drenthe: doorgaande lijn m.b.t. het onderwijs in de groepen verbeteren in licht 

visie van de school 

x 2015-2019 

N.a.v. interne audit: instructievaardigheden verbeteren naar excellent niveau x 2015-2019 

Handelingsgericht werken: borgen werkwijze x 2015-2016 

Personeel De gedeelde verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de school verder uitbouwen en 

bestendigen/borgen. 

x 2015-2019 

Nascholing aanbieden die past bij de ontwikkelingen binnen de school én de ambities van het personeel x 2015-2019 

Eventueel nog één Lb’er aanstellen. x 2015-2017 

In het kader van de nieuwe onderwijs cao de dialoog voeren om de werkdruk nog beter te verdelen 

over het schooljaar 

x 2015-2016 

Financiën Streven is om het budget materiële instandhouding niet te overschrijden de komende jaren x 2015-2019 

Huisvesting Een oplossing vinden voor het probleem van de hoge temperaturen in de lokalen in de zomer.  x 2015-2019 

Realisatie schoolplan 

2011-2015 

Er is geen werkstress. Punt meenemen bij dialoog nieuwe onderwijs cao.  x 2015-2019 

Onderzoek bij scholen die Engels aanbieden aan hele basisschool. Punt meenemen bij onderzoek 

mogelijkheden nieuw curriculum.  

x 2015-2019 

Vervanging 

lesmethodes 

Creatieve vakken x 2016 

Schrijven x 2016 

Aanvankelijk lezen  x 2016 

Engels x 2016 

Sociaal emotionele vorming x 2017 

Taal x 2017 
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Aardrijkskunde en geschiedenis x 2018 

Laatste jaarplan Kwaliteitszorg: de mogelijkheden van ‘Integraal’ onderzoeken en zo mogelijk benutten voor 

kwaliteitszorg en formuleren jaarverslag, jaarplan en schoolplan.  

x 2015-2019 

Ouderbetrokkenheid: onderzoeken mogelijkheden en wenselijkheden. Uitkomsten onderzoek 

ouderbetrokkenheid onderzoeken en eventuele invoering veranderingen overwegen. 

x 2014-2016 

Onderzoeken, ook in kader van daltonplan, of en hoe we eigenaarschap bij leerlingen willen en kunnen 

vergroten. 

x 2014-2019 

In licht van heroverweging m.b.t. wereldoriënterende vakken eventueel nieuwe aanpak formuleren. x  

Externe ontwikkelingen en Ontwikkelingen bestuursniveau 

 Schuingedrukte items zijn actiepunt voor De Eskampen (de rest is reeds gerealiseerd) Actiepunt voor 
De Eskampen  

Wanneer 

M.b.t. kwaliteitsbeleid  Door middel van het schooljaarplan wordt de kwaliteitsverbetering aangestuurd;  

 Het schoolplan en het schooljaarplan zijn openbaar en worden ter inzage aangeboden;  

 Alle scholen bevinden zich binnen het basistoezicht van de onderwijsinspectie; 

 De opbrengsten van de scholen liggen op of boven het niveau van wat op basis van de school 
populatie verwacht mag worden;   

 Scholen worden gestimuleerd om deel te nemen aan excellentie/talent trajecten;  

 De tevredenheid onderzoeken onder ouders leveren op een 4 puntschaal, minimaal een 3 op;  

 Interne samenwerking (binnen de organisatie) en externe samenwerking (buiten de 
organisatie) dient gericht te zijn op kwaliteitsverbetering;  

 Indien mogelijk wordt aangesloten bij landelijke (verbeter)projecten op het terrein van 
kwaliteitsverbetering;  

 OPO Noordenveld wil optimaal profiteren van de mogelijkheden van de Drentse 
onderwijsmonitor en het  Drentse kwaliteitsakkoord om de eigen kwaliteit te verbeteren.  

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

2015-2019 

2015-2019 

 

2015-2019 

 

M.b.t.  Onderwijs en 

ontwikkeling 

 

 Alle scholen werken structureel samen met peuterspeelzalen, kinderopvang en voortgezet 
onderwijs om een ononderbroken schoolloopbaan te garanderen;  

 De (landelijk) vastgestelde referentieniveaus zijn maatgevend voor de onderwijsresultaten;  

 Leerlingen worden gestimuleerd om een onderzoekende en ondernemende houding aan te 
nemen, waarbij de eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en samenwerken belangrijke 
ingrediënten zijn. Kinderen worden hiermee meer “eigenaar” van het eigen leren; 

 Scholen die extra middelen ontvangen voor onderwijsverbetering (b.v. VVE middelen, 

 

 

X 

 

 

 

 

2015-2019 
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achterstandsmiddelen) zetten deze middelen geoormerkt in;  

 De Plaatsingswijzer wordt op alle scholen gebruikt als middel om de verwijzing PO-VO verder te 
optimaliseren; 

 Van alle leerlingen die het advies voor het voortgezet onderwijs hebben overgenomen, moet 
80% overeen komen met de stroming waaraan de desbetreffende leerling op veertienjarige 
leeftijd nog deelneemt.  

 

M.b.t. Passend 

onderwijs 

 

 De scholen hebben een vastgesteld school ondersteuningsprofiel;  

 Aan alle leerlingen wordt passend onderwijs aangeboden eventueel met inschakeling van 
expertise van buitenaf. Uitgangspunt bij het aanbod is handelingsgericht diagnosticeren; 

 OPO Noordenveld streeft naar een passend aanbod voor ondersteuning en begeleiding van 
meer presterende en hoogbegaafde leerlingen;  

 Alle scholen bieden een veilige leeromgeving. De basis wordt beschreven in het 
schoolveiligheidsplan;  

 Personeel moet deelnemen aan scholing om de benodigde expertise voor het aanbieden van 
passend onderwijs te verwerven.  

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

2015-2016 

M.b.t. PR en imago 

 

 De scholen  houden minimaal één keer per jaar Open Huis.  

 Imagoverbetering wordt bewust en actief nagestreefd;  

 De kernwaarden van openbaar onderwijs worden actief uitgedragen;  

 De communicatie door de personeelsleden moet respectvol zijn;  

 Ouders worden gezien en ingezet als educatief partner bij de ontwikkeling van de leerlingen;  

 De samenwerking met ketenpartners wordt verder uitgediept en moet in eerste instantie 
gericht zijn op versterking van het onderwijsaanbod;  

 De mogelijkheden van “andere schooltijden” worden nader uitgezocht en desgewenst 
ingevoerd;  

 Actieve medezeggenschap binnen MR en GMR is gewaarborgd;  

 Op elke school wordt levensbeschouwelijk onderwijs naar behoefte aangeboden; 

 Scholen beschrijven hun visie en aanpak op ouderbetrokkenheid in de schoolgids. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

2015-2019 

 

 

 

2015-2019 

M.b.t. ICT  Goede internetverbindingen, devices en randapparatuur zijn onontbeerlijk voor de toepassing 
van ict. Deze middelen moeten probleemloos werken. Bovenschools wordt gezorgd voor 
beheer, vervanging en onderhoud; 

 De invoering van Parnassys als geautomatiseerd administratie systeem wordt op alle niveaus 
verder uitgerold (leerling-leerkracht-ouder);  

 De website van OPO Noordenveld wordt de komende jaren interactiever en zal belangrijker 
worden voor de communicatie met alle partners (personeel, ouders, relaties);  

 Leer kinderen ”leren” en leer ze omgaan met informatie (mediawijsheid); 

 

 

X  

 

X  

 

 

2015-2019 

 

2015-2019 
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 Kinderen moeten een zekere basiskennis over ict meekrijgen; 
 

 De mogelijkheden van gepersonaliseerd leren moeten worden onderzocht en toegepast; 
 

 De mogelijkheden van verschillende devices moeten via pilots worden beoordeeld. 

X 

X 

X  

2015-2019 

2015-2019 

2015-2019 

M.b.t. 

personeelsbeleid 

 In deze planperiode van dit beleidsplan worden de streefcijfers functiemix behaald. (46%  
benoemd in een LB-functie en 14% van het speciaal basisonderwijs in een LC-functie);  

 De overplaatsingsregeling wordt tweejaarlijks geëvalueerd;  

 Vermindering van de werkdruk en de administratieve last zijn thema’s waarop iedere school 
insteekt bij de invulling van de normjaartaak; 

 Voor iedere school wordt jaarlijks een breed veiligheidsplan vastgesteld;  

 Het mobiliteitsbeleid wordt verder uitgebouwd, mede als onderdeel van het 
overplaatsingsbeleid;  

 De tevredenheidsonderzoeken onder het personeel moeten op een 4 puntschaal minimaal een 
3 opleveren;  

 Personeel werkt structureel aan de eigen talentontwikkeling om de kwaliteit van het onderwijs 
op voldoende niveau te houden en om  te kunnen voldoen aan de veranderende maatschappij; 

 Er wordt gestuurd op de samenstelling van het personeelsbestand, verhouding deeltijd – 
voltijd, leeftijdsopbouw, aantal mannen etc.  Bij het opstellen van het (meer jaren) 
formatieplan wordt de samenstelling van het personeelsbestand op deze punten beïnvloed als 
voorrangsbenoemingen zich daar niet tegen verzetten;  

 Het gemiddelde ziekteverzuim ligt onder het landelijk gemiddelde;  

 Instroom van nieuw personeel wordt nauwgezet gevolgd, o.a. via opleiden in de school en de 
invallerspool;  

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

M.b.t. financieel 

beleid 

 Vanaf 2015 een sluitende (meer jaren)begroting door gebruik te maken van de mogelijkheden 
van natuurlijk verloop;  

 Formatie die wordt ingezet om knelpunten binnen de organisatie op te lossen zal tijdelijk zijn, 
zodat er een flexibele schil ontstaat;  

 De planning en control cyclus middels kwartaalrapportages zal verder verfijnd worden om de 
financiële doelstellingen te bereiken;  

 De kosten van de uitwerking van dit beleidsplan worden inzichtelijk gemaakt in de 
verschillende begrotingen;  

 We trachten inkoopvoordeel te behalen door centrale inkoop en het afsluiten van 
mantelcontracten;  

  

M.b.t.  Iedere school ziet er aantrekkelijk uit;  

 De tweejaarlijkse toetsing op het terrein van hygiëne en veiligheid dient op alle onderdelen 

X  
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huisvestingsbeleid positief zijn;  

 Alle gebouwen zijn opgenomen in een meerjaren onderhoudsplan;  

 Schoonmaak van alle gebouwen moet voldoende zijn;  

 De buitenterreinen worden jaarlijks (intern en extern) gecontroleerd. Risicovolle situaties 
dienen direct opgelost te worden;  

 Het onderwijskundig concept dient uitgangspunt te zijn bij verbouwingen en nieuwbouw;  

 Duurzaam bouwen, met aandacht voor een laag energieverbruik en een laag 
onderhoudsniveau is uitgangspunt bij verbouwing en nieuwbouw.  

 

 

X 

 

 

Nieuwe 

ontwikkelingen 

Heroriëntatie op het vakgebied wereldoriëntatie:  

 Onderzoeken wat het basiscurriculum is en wat daar uit kan. 

 Onderzoeken hoe een andere organisatie, andere werkvormen en groeperingsvormen een 
bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van eigenaarschap en aan het tegemoet komen 
aan talenten en interesses van kinderen.  

 onderzoeken d.m.v. een proef hoe ondernemend leren een plek kan krijgen in het curriculum. 

X  2015-2016 

X  2015-2019 

X  2015-2019 

Versterken van het leren leren, eigenaarschap en reflectie: 

 Via ‘Building Learning Power’ (BLP): 3 jarig verbetertraject i.s.m. Stenden Hogeschool.  

 Via versterken en uitbreiden van ‘kindgesprekken’ in alle groepen.  

X  2015-2018 

X  2015-2019 

Versterken van creativiteit door: 

 Versterken cultuuronderwijs door verticale en horizontale afstemming. 

 Verbeteren curriculum kunstzinnige vakken. 

 Proef met ondernemend leren en praktische ‘lessen’ creatief denken.  

 Meer aansluiten op talenten en interesses. 

X  2015-2018 

X  2015-2016 

X  2015-2016 

X  2015-2019 

Mogelijkheden ICT onderzoeken: 

 Actief volgen van actuele ontwikkelingen. 

 Proef met gepersonaliseerde software (bijv. Rekentuin) 

 Bij vervanging ICT meest geschikte devices kiezen.  

 

X  2015-2019 

X  2016-2017 

X  2015-2019 
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6 Ambities en doelstellingen 
 

Op basis van de analyse en inventarisatie van actiepunten kan er een aantal doelstellingen worden 

geformuleerd voor 2015-2019.  

Dit wordt gedaan samen  met het onderwijsteam en in overleg met de algemeen directeur. De doelstellingen 

dienen geformuleerd te worden in termen van te behalen eindresultaten. In onderstaande tabel zijn de 

doelstellingen opgenomen. 

Deze strategische doelstellingen geven in hoofdlijnen aan waar de school in de komende vier jaar naar toe wil 

en aan gaat werken. In het volgende hoofdstuk wordt gedetailleerder vormgegeven aan deze strategische 

doelstelling door per beleidsterrein na te gaan wat voor activiteiten nodig zijn om de doelstellingen te behalen. 

De doelstellingen uit onderstaand overzicht worden jaarlijks verwerkt in schooljaarplannen. 
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6.1.1 Overzicht en planning 
Als borgingsinstrument of instrument waarin nieuw beleid is vastgelegd kent de school een aantal vormen: 

 De schoolgids: sg 

 De werkwijzer (het algemene afsprakendocument): ww 

 Het daltonbeleidsplan (beschrijving daltonplan en meerjarenplanning): dbp 

 ICT beleidsplan (beschrijving ICT omgeving en plannen): itp 

 Jaarverslag: jvs 

 Schoolondersteuningsprofiel: sop 

 Nascholingsplan: nsp 

 

Uitvoering door:  

 T=Team, 

 O=Ouders 

 LK=Leerkracht,  

 IB=Intern begeleider,  

 DC=Daltoncoördinator,  

 LC=Lees-,taalcoördinator,  

 KC=Coördinator interne kwaliteitszorg 

 RC=Rekencoördinator,  

 JK=Jonge kind coördinator,  

 HC=Coördinator meer- en hoogbegaafdheid 

 MT=Managementteam,  

 A=administratie,  

 WG=Werkgroep,  

 E=Extern,  

 ICT= ICT’ er. 
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Onderwerp Doelstelling 

(Nadere uitwerking in jaarplannen 2015-2019) 

Wanneer  Wie Begroten Borging 

Onderwijsleerproces Heroriëntatie op het curriculum:  

 Onderzocht wordt wat het basiscurriculum is en wat daar uit kan. Daardoor kan er 
ruimte ontstaan voor nieuwe ontwikkelingen.  

2015-2016 T  ww 

 Onderzocht wordt hoe een andere organisatie, andere werkvormen en 
groeperingsvormen een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van 
eigenaarschap, meer creativiteit en aan het tegemoet komen aan talenten en 
interesses van kinderen.  

 Ondernemend leren als één van de mogelijkheden onderzocht 

 Engels in hele school als één van de mogelijkheden onderzocht 

2016-2017 

 

2015-2018 

2016-2017 

T/O  Sg;ww 

Daltonpijler reflectie versterken door ‘leren leren’ , vergroten eigenaarschap  

 Via ‘Building Learning Power’ (BLP): 3 jarig verbetertraject i.s.m. Stenden 
Hogeschool.  

 Via versterken en uitbreiden van ‘kindgesprekken’ in alle groepen. 

2015-2018 T/O E9000,- Sg;ww 

Cultuur: Versterken cultuuronderwijs door verticale en horizontale afstemming en 
verbeteren curriculum kunstzinnige vakken 

2015-2017 T  ww 

De opbrengsten liggen structureel boven de inspectienorm. Ambitieniveau op 

‘niveauwaarde’ 4, behalve DMT groep 3 en 4 (niveauwaarde 3 ½ ) 

2015-2019 T  sg,ww,zp 

Aandacht voor sociale veiligheid en gedrag(sproblemen): Na de eerste kennismaking 

met het volg- en hulpsysteem ZIEN in 2014-2015, de komende jaren dit programma 

verder implementeren. Afspraken over sociale veiligheid herformuleren naar aanleiding 

daarvan (signalering, hulp, verbetering, pestprotocol). 

2015-2017 T  Sg;ww;zp 

instructievaardigheden op excellent niveau. 2015-2019 T  ww 

Drents Verkeerveiligheidslabel gehaald 2018 T/O  Ww, sg. 

Wereldoriënterende vakken: aanpak heroverwogen en eventueel nieuwe aanpak 

geformuleerd. 

2015-2019 T  Sg;ww 
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Vergroten mogelijkheden ICT onderzocht door: 

 Actief volgen van actuele ontwikkelingen. 

 Proef met gepersonaliseerde software (bijv. Rekentuin) 

 Bij vervanging ICT meest geschikte devices kiezen.  

2015-2019 T Zie meerjaren-

begroting 

Sg;ww 

Planmatige ondersteuning Handelingsgericht werken: werkwijze geoptimaliseerd en geborgd (individuele- en 

groepsplannen, doelen formuleren, analyseren, evalueren). 

2015-2017 T  ww.,sop 

Kennis omtrent dyscalculie vergroten.  2015-2017 Ib/T   

Schoolcultuur Leerkrachten meer gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten en elkaar meer 

aanspreken op afspraken/verantwoordelijkheden. Verbeteren doorgaande lijnen en 

afspraken; collegiale consultatie; groepsbezoeken door intern begeleider en directeur 

om verschillen te ontdekken en waar nodig bij te stellen; verbeteren (afspraken over) 

communicatie met ouders 

 2015-

2019 

T/E   ww 

Samenwerking met 

ouders 

Ouderbetrokkenheid: uitkomsten onderzoek mogelijkheden en wenselijkheden 

onderzocht en eventuele invoering verbeteringen. 

2014-2016 T/O  Sg; ww 

De tevredenheidsonderzoeken onder ouders leveren op een 4 puntschaal minimaal een 
3, 6 op 

2015-2019   peilingen 

Ouders worden meer ingezet als educatief partner bij de ontwikkeling van de leerlingen 2015-2019 T/O  Sg;ww 

Kwaliteitsmanagement Kwaliteitszorg: de mogelijkheden van ‘Integraal’ onderzocht en zo mogelijk benut voor 

kwaliteitszorg en voor jaarverslag,  jaarplan en schoolplan.  

2015-2019 D/T   

Organisatiemanagement Nascholing aangeboden bij de ontwikkelingen binnen de school, passend onderwijs én 

de ambities van het personeel. Nascholingsplan jaarlijks bijgewerkt.   

2015-2019 D/T Nascholings-

budget 

ww 

Eventueel nog één Lb’er aangesteld. 2015-2017 T   

In het kader van de nieuwe onderwijs cao de dialoog gevoerd om de werkdruk en taken 

beter te verdelen over de mensen en het schooljaar.    

2015-2016 T  ww 

Budget materiële instandhouding niet overschreden. 2015-2019 D   
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School is netjes, fris en schoon: netheid, onderhoud en schoonmaak in orde. Interne 

afspraken en afspraken met schoonmaakbedrijf jaarlijks evalueren. 

2015-2019 T  ww 

Imago In stand houden en versterken imago Eskampen als kwaliteitsschool met visie.  2015-2019 T/O   

 

 

 

Overige onderwerpen Doelstelling 

(Nadere uitwerking in jaarplannen 2015-2019) 

Wanneer  Wie Begroten Borging 

Vervanging 

lesmethodes 

Creatieve vakken 2016 T Zie meerjaren-

begroting, 

onder. 

 

Schrijven 2016  

Aanvankelijk lezen  2015  

Voortgezet technisch lezen 2016  

Engels 2016  

Sociaal emotionele vorming 2017  

Taal 2017  

Aardrijkskunde en geschiedenis 2018  

Externe 

ontwikkelingen 

De school heeft zich samen met de andere scholen van OPO Noordenveld en het 

bovenschools management ingezet voor: 

-Versterken samenhang en samenwerking tussen de verschillende schakels ‘om het kind 

heen’ (onderwijs, opvang, jeugdzorg) 

-Innovatie door onderzoeken van andere (ICT) mogelijkheden voor leren. 

-Het benutten van wetenschappelijke kennis en meewerken aan onderzoek. 

-het bestendigen van de kwaliteit van het bestuurlijk handelen. 

2015-2019 T   
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Ontwikkelingen 

bestuursniveau 

De school heeft zich samen met de andere scholen van OPO Noordenveld en de 

algemene directie ingezet voor de genoemde ontwikkelingen. Specifiek voor de 

Eskampen zijn de volgende ontwikkelingen belangrijk: 

-Excellentietraject Drenthe: school heeft geparticipeerd in (de verdere ontwikkeling van) 

dit traject. 

-Cultuur: de Eskampen heeft geparticipeerd in de gemeentelijke Cultuur Onderwijs 

Ontwikkel Groep (COOG) en nam hierin een proactieve rol in. 

2015-2019 T   
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6.1.2 Meerjarenbegroting 
Begroting t/m 2018.  

Wat   Jaar  Begroten  Afschrijvingstermijn 

ICT    

1 beamer 2014  €        1.200  5 

2 computers + monitor 2014  €        1.200  5 

1 beamer 2015  €        1.200  5 

20 computers+monitor 2015  €      12.000  5 

20 computers+monitor 2016  €      12.000  5 

20 computers+monitor 2017  €      12.000  5 

       

Onderwijsleerpakket        

Ontwikkelingsmateriaal groep 1 en 2 2014  €           500  8 

Materiaal buitenspel groep 1 en 2 2014  €           500  8 

Methode Engels 2015  €        2.000  8 

Methode creatieve vorming 2015  €           500  8 

Methode voortgezet technisch lezen 2015  €      10.000  8 

Ontwikkelingsmateriaal groep 1 en 2 2015  €           500  8 

Materiaal buitenspel groep 1 en 2 2015  €           500  8 

Methode schrijven 2015  €        2.500  8 

Methode Sociaal emotioneel 2016  €        1.000  8 

Methode aanvankelijk lezen 2016  €      13.000  8 

Ontwikkelingsmateriaal groep 1 en 2 2017  €           500  8 

Materiaal buitenspel groep 1 en 2 2017  €           500  8 

Taalmethode 2018  €      15.000  8 

 


