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Kleurrijk en bijzonder….. 
 
‘Samen leef je niet alleen!’ Vanuit deze overtuiging voeden wij op onze basisscholen de nieuwsgierigheid van 
kinderen. Wij laten hun de waarde van het bestaan ervaren, geïnspireerd door de Bijbel. Waarden als 
zorgzaamheid, vrede en eerbied voor het leven en de schepping klinken daarin door. 
 
Het verhaal van God en de mensen wijst ons de richting, op zoek naar nieuwe antwoorden op nieuwe vragen. 
Binnen onze veelkleurige samenleving – multicultureel en multireligieus – wordt dat verhaal op verschillende 
manieren verteld. Daarom staat de dialoog in onze scholen centraal. We werken aan en in een schoolklimaat met 
respect en tolerantie voor de (geloofs)overtuiging en mening van de ander. Een klimaat waarin het ontmoeten 
en het samen beleven van groot belang zijn. Dat doen we door volop samen te vieren en te bezinnen. De dialoog 
daagt ons uit, houdt ons in beweging en maakt ons creatief en inventief. 
 
Onze scholen zijn een open leer- en leefgemeenschap en staan midden in de maatschappij. Wij willen een thuis 
zijn voor onze leerlingen, maar net zo goed voor de ouders/verzorgers en ons personeel. De school biedt een 
veilige plek, waar het samen goed toeven is en waar kinderen met plezier komen. Daarbinnen mag ieder kind er 
zijn en hoort het er bij. Elke leerling is uniek, heeft individuele talenten en neemt een eigen, bijzondere plaats in. 
Wij dragen zorg voor de maximale ontplooiing van deze talenten. Dat doen onze scholen in een partnerschap met 
de ouders/verzorgers. Samen dienen we het belang van het kind. We spreken elkaar als opvoeders hierop aan en 
leggen hierover verantwoording af, op een open manier.  
  
Iedereen die zich bij dit gedachtegoed thuis voelt, heten wij van harte welkom op één van onze basisscholen. 
 

 

…… betekenisvol aanwezig 
 

    Het Manifest van VCOG  
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Voorwoord 
 
Het jaar 2016 was een bewogen jaar voor VCOG. Er is ten dele invulling gegeven aan het bestuursplan onder 
bezieling van de heer Meuzelaar als interim bestuurder. De hoge ambities omtrent de kwaliteit van de scholen 
hebben deels hun vruchten afgeworpen, door een verdere stijging van het marktaandeel in de stad. De 
onderwijsdialogen zijn ingevoerd en hebben geleid tot goede gesprekken voor zowel de rendementen, als de 
samenwerking en cultuur in onze scholen. Met hier en daar een aantekening van de inspectie om aan te 
werken, bevinden al onze scholen zich in het basisarrangement. Er is een start gemaakt met de verdere 
invoering van het kwaliteitshandboek. Naast de onderwijskundige aspecten wordt kwaliteit breder geborgd. De 
scholen en het bestuur staan weer op een positieve wijze met elkaar in verbinding. Samen maken we VCOG 
kleurrijk en bijzonder. 
 
Ook de kwaliteit van onze medewerkers is een groot goed. Geschoolde leerkrachten, veel aanvullende 
expertise en een goed functionerend ondersteunend apparaat maakt dat we onderwijs kunnen bieden op hoog 
niveau. De contouren van de invulling van passend onderwijs beginnen steeds duidelijker vorm te krijgen. Voor 
elk kind is er een plaats binnen ons palet aan mogelijkheden. Door de juiste inzet van arrangementen en het 
optimaal benutten van subsidietrajecten bieden we onze kinderen daar waar mogelijk ontwikkelingskansen op 
maat. Ouderbetrokkenheid staat daarbij hoog in het vaandel. 
 
In maart 2017 heb ik het stokje over mogen nemen van de heer Meuzelaar. Hij heeft VCOG in roerige tijden 
door het schooljaar heen geholpen. Hij heeft een goed vervolg gegeven aan het bestuursplan en was positief in 
verbinding met al onze scholen. De invoering van onze digitale Office omgeving is succesvol verlopen en VCOG 
is klaar voor de digitale toekomst in relatie tot het onderwijsaanbod. 
 
VCOG stond en staat voor een aantal grote uitdagingen. Dit jaar stond in het teken van onze identiteit en 
namen we het bestuursplan  opnieuw onder de loep. Bij de opening van het nieuwe schooljaar is aandacht 
besteed aan de vormgeving van onze Christelijke identiteit. Dit blijft het komende jaar gespreksonderwerp in 
onze sterk geseculariseerde samenleving waarbij we de godsdienstige en levensbeschouwelijke kant inhoud 
blijven geven. Maar ook onze lichte krimp door onder andere huisvestingsproblematiek krijgt de nodige 
aandacht. Het nieuwe bestuursplan zal in samenwerking met leerlingen, ouders, leerkrachten en overige 
stakeholders uitgewerkt worden. Ook dit jaar blijven we ondanks geplande extra investeringen financieel 
gezond. De hoge werkdruk en stijgende loonkosten beginnen zich echter meer en meer te wreken en dit 
vertaalt zich in personeelstekorten, dat zich als eerste heeft geuit bij vervanging van zieken. Met het initiatief 
PO in Actie staan we achter de leerkracht en proberen we tegelijkertijd het onderwijs zo optimaal mogelijk 
doorgang te laten vinden. 
 
Met de resultaten uit het recente verleden kunnen we als VCOG gaan bouwen aan ons keurmerk. Mijn 
introductie op de scholen en het bureau was overweldigend. Wat een kennis, kunde en gedrevenheid. Een 
vereniging om trots op te zijn. Wat een mooie basis om op verder te bouwen. Ik heb er zin in en ervaar dit ook 
dagelijks om mij heen. Iedereen is betekenisvol aanwezig. 
 
 
Erik Vredeveld 
Bestuurder VCOG 
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1. Algemene zaken 
 
VCOG 40 jaar 
In september 2016 heeft VCOG haar veertig jarig 
bestaan gevierd met een feest voor alle 
medewerkers in de Puddingfabriek in Groningen. 
De avond werd geopend door de directeur-
bestuurder a.i. Hans Meuzelaar, waarna er 
bijgepraat en gefeest kon worden. VCOG, zoals we 
deze nu kennen, is in 1976 ontstaan uit een 
samengaan van enkele onderwijsbesturen voor 
bijzonder onderwijs in de stad Groningen. De 
avond stond dan ook met aangepaste kleding en 
muziek helemaal in het teken van de jaren 
zeventig. Veel van de aanwezige medewerkers 
hadden zich gekleed in jaren zeventig stijl. Er werd 
de hele avond flink gedanst op allerlei 
muziekgenres uit deze periode. VCOG kijkt terug 
op een goed en geslaagd feest. 
 
Nieuw toezichtkader onderwijsinspectie 
In het schooljaar 2016/2017 is voor het laatst 
gewerkt met het oude toezichtkader. Met ingang 
van augustus 2017 heeft de onderwijsinspectie 
haar toezicht gewijzigd in een bestuursgericht 
kader. Vanaf 2017/2018 begint het 
onderwijstoezicht van de inspectie bij het 
schoolbestuur. In dit laatste jaar van het 
schoolgericht toezicht heeft de inspecteur drie 
VCOG-scholen bezocht: ‘t Kompas, de AquaMarijn 
en de Rietzee. In het hoofdstuk onderwijs en 
kwaliteit leest u meer over deze bezoeken. 
 
Ontwikkeling in leerlingaantallen 
Op 1 oktober 2017 telde VCOG 3265 leerlingen. 
Voor het eerst in jaren een lichte krimp. Scholen 
die voorgaande jaren nog groeiden, zitten nu aan 
het maximum van de capaciteit. ’t Kompas is op de 
goede weg en kan nog blijven groeien. In de Dom 
Helder Camara en de Nassauschool is in overleg 
met de kinderopvang toch nog wat ruimte 
gevonden. Er wordt onderzocht of wat aan de 
capaciteitsvraag kan worden gedaan. De DHC 
school doet mee aan een prijsvraag om het veldje 
achter de school samen met een zorginstelling en 
kinderopvang in gebruik te nemen en voor de 
Nassauschool zijn we op zoek naar bestaande 
ruimte in de wijk. De Heerdstee merkt de 
aanpassing in het asielbeleid en de twee scholen 
waar de onderwijskundige kwaliteit onder druk 
staat, leveren ook de meeste leerlingen in. De 
Tamarisk ondervindt nog steeds de negatieve 
effecten van uitstel van nieuwbouw en in het 
nieuwe schooljaar is één van de drie locaties 
gesloten. De Rietzee voldoet nog niet aan de 

stichtingsnorm voor een nieuwe school. De groei 
bij de hoofdlocatie Aquamarijn is gestopt. De 
locatie Reitdiep gaat inmiddels al wel als 
zelfstandige school te werk met een eigen MR. Met 
een nieuwe directeur, woningbouw en eigen 
cultuur zal de school naar verwachting meer 
leerlingen trekken. De Wegwijzer is na een roerige 
periode in rustiger vaarwater en groeit weer rustig 
maar gestaag. De Hoeksteen blijft het stabiel goed 
doen. 
 
Bestuursbureau 
Het bestuursbureau is ook door de personele 
wisselingen door een roerige tijd gegaan. Per 1 
maart jl. is een nieuwe bestuurder gestart en zowel 
de HR functie als de financiële functie is ingevuld 
met vast personeel. Kleine deeltaken op facilitair 
gebied zijn ondergebracht bij onze collega’s van 
het CSG. Het komende jaar wordt onderzocht of 
we meer kunnen samenwerken met zowel CSG als 
ook SCSOG.  
 
HR 
Afgelopen schooljaar heeft VCOG gemerkt dat het 
door de toenemende schaarste van leerkrachten 
en de Wet Werk en zekerheid lastig is om 
leerkrachten goed te vervangen, waardoor er in 
2016 actief gezocht is naar leerkrachten. Daarvoor 
is tevens een programma aangeschaft voor het 
plannen en matchen van de leerkrachten.  
 
VCOG is eigen risicodrager voor het 
vervangingsfonds geworden en daarom actief 
bezig met preventie en verzuim. 
Daarnaast is er het afgelopen jaar voldoende 
aandacht geweest voor de professionalisering van 
met name leerkrachten en leidinggevenden. 
 
ICT  
VCOG heeft definitief het cloudtijdperk betreden. 
Alle medewerkers hebben toegang tot Office 365, 
met e-mail, een OneDrive, gezamenlijke SharePoint 
bibliotheken, Skype en meer. Een Digiplein zorgt 
voor een uniforme startpagina met snelle toegang 
tot alle onderdelen. Er zijn voorbereidingen 
getroffen om de Surface-tablets van medewerkers 
te beveiligen middels InTune en daarnaast wordt 
er gewerkt aan extra functionaliteiten op het 
gebied van samenwerken en formulierenstromen. 
Op het gebied van hardware zijn de eerste 
verkenningen uitgevoerd die moeten leiden tot 
een meer gezamenlijke inkoop om financiële en 
beheersmatige voordelen te behalen. 
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Leerlingenaantallen 
 

School 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 Verschil 
t.o.v. 
vorig jaar 

Anne Frankschool 289 273 265 250 249 222 -27 

Nassauschool 491 485 495 491 481 503 +22 

Kleine Wereld 234 234 226 226 210 172 -38 

Wegwijzer 274 300 300 312 295 302 +7 

Hoeksteen 278 316 301 278 274 274 - 

’t Kompas 193 223 254 267 270 284 +14 

Tamarisk 238 218 200 210 209 192 -17 

Heerdstee 215 213 212 221 244 231 -13 

Dom Helder Camara 309 330 375 390 432 447 +15 

AquaMarijn 505 571 605 646 654 391 (-16) 

De Rietzee - - - - - 247 - 

Totaal 3026 3163 3233 3291 3318 3265 -53 

        

Verschil t.o.v. vorig jaar 37 137 70  58 26 -53  
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2. Onderwijskundige zaken 
 
Inspectie bezoek Rietzee en AquaMarijn           
Het afgelopen jaar heeft de inspectie een bezoek 
gebracht aan de AquaMarijn op 27 juni 2017 en  
aan de Rietzee op 4 juli 2017. Hoewel beide 
scholen officieel nog geen aparte scholen zijn, 
heeft de inspectie op verzoek van het bestuur 
beide scholen als twee aparte eenheden 
beoordeeld. 
Zowel de AquaMarijn als De Rietzee hebben het 
basisarrangement van de inspectie gekregen. Dat 
betekent dat de onderwijskwaliteit op beide 
scholen in orde is. De inspectie heeft in het 
verlengde daarvan geadviseerd om op de 
AquaMarijn de komende jaren te werken aan een 
verdere kwaliteitsslag door een breed en meer 
vernieuwend onderwijsaanbod. De school zal hier 
in de nieuwe schoolplanperiode gerichte keuzes in 
maken. De Rietzee heeft gezien haar populatie 
dezelfde mogelijkheden in zich. De school is echter 
pas gestart en heeft de komende tijd nog nodig om 
de basiskwaliteit verder op orde te brengen. 
Wanneer dat gerealiseerd is, zou ook deze school 
haar ambities kunnen verhogen met een breed en 
extra aanbod. Op 10 november 2016 heeft de 
inspecteur een bezoek gebracht aan ‘t Kompas. 
Hoewel de eindresultaten van 2016 van de school 
opnieuw onvoldoende waren heeft de inspectie na 
haar bezoek de school een jaar de tijd gegeven om 
de ingezette kwaliteitsverbetering verder vorm te 
geven en met de eindresultaten van 2017 te laten 
zien dat de school een voldoende basiskwaliteit 
heeft. Met dit oordeel heeft de inspectie het 
vertrouwen uitgesproken dat zij in de school gezien 
heeft dat ‘t Kompas weer op de goede weg is. Het 
bestuur heeft de uitvoering van het verbeterplan 
nauwlettend gevolgd door monitoring en gesprek. 
De school heeft in 2017 voldoende eindresultaten 
behaald. Dat is een knappe prestatie, waar het 
bestuur trots op is. De komende jaren werkt ‘t 
Kompas gestaag verder aan het verhogen van de 
onderwijskwaliteit. 
Nu ook ‘t Kompas een positief oordeel van de 
Inspectie heeft gekregen, hebben alle VCOG-
scholen het basisarrangement. Met ingang van 
augustus 2017 is het toezicht van de inspectie van 
school- naar bestuursniveau gegaan. VCOG gaat 
verder werken aan een steeds beter zicht op de 
onderwijskwaliteit op al haar scholen. Het nieuwe 
toezichtskader vraagt niet alleen van besturen het 

zicht op deze kwaliteit, maar ook op een goed 
kwaliteitssysteem dat het toezicht daarop borgt. 
VCOG gaat de komende tijd ook aan de slag om 
hier vorm aan te geven vanuit het bestaande 
kwaliteitshandboek. 
 
Leernetwerken binnen VCOG 
In oktober 2016 heeft het leernetwerk taal, 
bestaande uit de taalcoördinatoren van VCOG een 
succesvolle leesdag georganiseerd voor alle VCOG-
leerkrachten. Het komende jaar gaan de 
rekencoördinatoren van VCOG deze taak op zich 
nemen. De laatste jaren heeft VCOG steeds meer 
leernetwerkwerken ingericht. Een leernetwerk is 
gericht op een doelgroep of een deelterrein van 
het onderwijs en bestaat uit professionals 
(leerkrachten en/of  IB‘ers) die samenwerken aan 
de kwaliteit door kennisdeling en gezamenlijk 
leren. Bij de start van het nieuwe schooljaar 
2017/2018 kent VCOG de volgende leernetwerken: 

 Het leernetwerk jonge kind 

 Het leernetwerk groep 8 overgang PO-VO 

 Het leernetwerk taalcoördinatoren 

 Het leernetwerk rekencoördinatoren 

 Het leernetwerk gedragscoördinatoren 

 Het  IB leernetwerk 
 

Het komende jaar gaat VCOG de positie van de 
netwerken verder vormgeven door de inrichting 
van een opleidingsnetwerk (VCOG Academie) 
Hiermee krijgt de visie van VCOG over kennisdeling 
en het benutten van expertise vanuit de eigen 
organisatie steeds meer vorm.  
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eindopbrengsten april 2017 toets Percentage 
gewogen lln 

1/10/2016 

Inspectie 
ondergrens 
1/06/2017 

schoolscore  
2016/2017 

Nassauschool cito 1% 535,1 538,4 

De Kleine Wereld iep 22% 76,6 81,9 

Wegwijzer iep 11% 78,3 85,2 

t Kompas iep 10% 78,5 80,2 

Aquamarijn cito 0% 535.2 536,4 

Rietzee cito 0% 532,2 541,4 

Hoeksteen iep 8% 78,8 80,1 

Tamarisk cito 12% 533,4 534,3 

Heerdstee iep 13% 78,0 77,2 

Dom Helder Camara iep 3% 79,6  84,5 

Anne Frankschool iep 8% 78,8 74,1 

 
 
De onderwijsresultaten 2017 
De leerlingen van VCOG hebben het afgelopen 
schooljaar op 18, 19 en 20 april de eindtoets 
basisonderwijs gemaakt. Drie scholen nemen voor 
de bepaling van de eindresultaten de centrale 
eindtoets van Cito af. Zeven scholen meten de 
resultaten met de IEP toets van bureau ICE. 
 
Na de afname bleek dat de laatste toets een 
onevenredig lage score liet zien bij de zeven VCOG 
scholen. Dit bleek een landelijke trend. De IEP 
scores zijn na de zomer gecorrigeerd. De 
bovenstaande tabel laten de gecorrigeerde scores 
zien. 
 
Het betreft het tweede jaar van de afnames op 
deze wijze. Binnen VCOG is afgesproken dat de 
scholen voor minimaal drie jaar achtereen kiezen 
voor dezelfde toets. Na volgend schooljaar zal het 
beleid op de eindtoetsing opnieuw onder de loep 
worden genomen. Er wordt dan o.a. bepaald of de 
scholen keuzevrijheid houden t.a.v. van de 
eindtoets of dat er gekozen wordt voor één toets 
voor alle scholen.  
 
De schoolscores van VCOG scholen die de IEP toets 
hebben afgenomen zijn op grond van 
bovenstaande landelijke trend in augustus 
herberekend. Na deze aanpassing is er op negen 
scholen sprake van voldoende eindresultaten. Dat 
is goed nieuws voor ‘t Kompas en een bevestiging 
dat de ingezette onderwijsverbetering zijn 
kwalitatieve vruchten begint af te werpen. Het 
bestuur heeft er vertrouwen in dat deze opgaande 
lijn de komende jaren gaat doorzetten. De school 
doet het goed in de wijk. Daarnaast zijn we 
verheugd dat zes scholen boven het landelijke 

gemiddelde hebben gescoord. Voor de Cito 
eindtoets was dat 535.6 en voor de gecorrigeerde 
IEP toets 80.6. 
 
VCOG zet ook het komend jaar in op verdere groei 
van de onderwijsopbrengsten. Door de 
verwachtingen en ambities, zowel naar kinderen  
als naar het eigen professioneel handelen hoog te 
houden. 
Twee VCOG scholen hebben onder de ondergrens, 
zoals deze is bepaald op grond van het 
gewichtenpercentage, van de school gepresteerd. 
Het betreft De Heerdstee en de Anne Frankschool. 
Het bestuur is met beide scholen in gesprek om de 
resultaten te analyseren en een plan van aanpak te 
bespreken. Het gaat dan uiteraard om de vraag in 
hoeverre de onderwijskwaliteit ten grondslag ligt 
aan de eindresultaten. Het bestuur stelt het 
antwoord op deze vraag in dialoog met de school 
vast, bespreekt de vervolgstappen en monitort de 
uitvoering en evaluatie van het verbeterplan.  
Ook op de scholen met hogere scores wordt deze 
dialoog twee keer per jaar gevoerd. Bieden we al 
onze leerlingen optimale 
ontwikkelingsmogelijkheden? Ontwerpen we 
uitdagend onderwijs en spreken we kinderen echt 
aan op hun competenties? Dat zijn relevante 
vragen voor iedere school ongeacht de hoogte van 
de opbrengsten.  
 
Tussenvoorziening 
In augustus 2016 is de tussenvoorziening van 
VCOG van start gegaan. Het afgelopen schooljaar 
heeft VCOG drie leerlingen geplaatst in deze 
voorziening. Het betrof in alle gevallen leerlingen 
die in een bestaande groep van SBO Fiducia 
geplaatst zijn in de tijdelijke tussenvoorziening.  
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De leerlingen zijn vervolgens geobserveerd in hun 
functioneren en leren in de nieuwe groep.  
Er is in nauwe samenwerking met de reguliere 
school gekeken naar de beste onderwijsplek voor 
de betreffende leerling. Twee leerlingen zijn na de 
observatie periode met een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) doorgestroomd 
naar het SBO. Eén leerling is terug geplaatst op de 
reguliere school.  
 
Ondanks de kleinschaligheid die onderdeel van het 
succes van de pilot is geweest heeft het bestuur 
besloten om aan het einde van het schooljaar de 
pilot af te ronden en aan te sluiten bij de 
gemeentelijke ontwikkelingen wat betreft een 
meer flex ibele plaatsing van leerlingen in het SBO 
en het SO in de vorm van crisis- en 
observatieplaatsen. De opgedane ervaring van 
VCOG wordt daarin meegenomen. 
 
Passend onderwijs bij VCOG 
 
Besteding schoolondersteuningsmiddelen 
Het afgelopen jaar heeft VCOG voor het eerst 
gewerkt met een schoolbudget voor leerlingen die 
op grond van hun onderwijsbehoefte extra 
ondersteuning nodig hebben. Een deel van de 
ondersteuningsmiddelen die VCOG ontvangt 
vanuit het SWV 20-01 worden hiervoor ingezet. De 
ervaringen met deze eigen ruimte en 
verantwoordelijkheid zijn goed te noemen. De 
komende maanden staat in de onderwijsdialoog 
de inzet van deze extra ondersteuning centraal, 
zowel inhoudelijk als financieel. Door de dialogen 
brengt het bestuur de kwaliteit van het onderwijs 
aan leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte verder in kaart.  
 
Scholen hebben de extra middelen ingezet op 
groepsarrangementen of individuele 
ontwikkelingsperspectieven (OPP). De directeur 
heeft samen met de  IB-’er de behoefte aan extra 
ondersteuning in beeld gebracht. Onder de 
ingezette middelen ligt altijd een plan op 
individueel- of groepsniveau. Ieder jaar worden 
deze plannen door de school nauwgezet 
geëvalueerd. Een groepsarrangement of OPP 
wordt dan ook (in principe)ieder jaar schooljaar 
opnieuw bekeken, toegekend en vastgesteld in 
samenwerking met de ouders. 
 
Bestuurlijke arrangementen 
Naast de ondersteuningsmiddelen op schoolniveau 
heeft VCOG vanuit de SWV middelen een 
individueel arrangement toegekend aan vijftien 
leerlingen. Het betreft kinderen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking en 
chronisch zieke kinderen, zoals bijvoorbeeld het 

Syndroom van Down of het Feingold Syndroom. 
Omdat de begeleiding van deze leerlingen veel 
extra inzet kent en niet iedere school met deze 
leerlingen te maken heeft biedt het bestuur van 
VCOG de ondersteuning van deze leerlingen aan in 
de vorm van een bestuurlijk arrangement.  
De commissie arrangeren, bestaande uit 
directeuren,  ib’ers, de directeur van Educonnect 
en de adviseur onderwijs & kwaliteit gaat met de 
school in gesprek om afspraken te maken over de 
duur en de hoogte van het arrangement en zij 
adviseert de school inhoudelijk omtrent de 
uitvoering. 
 
Een nieuw schoolondersteuningsprofiel 
Iedere VCOG-school heeft het afgelopen jaar een 
nieuw schoolondersteuningsprofiel geschreven. In 
tegenstelling tot de oude profielen is het plan 
compacter en schoolspecifieker. In het profiel 
wordt de basis- en de extra ondersteuning 
uitgelegd. De school heeft de uitslag van het 
zelfscorend kwaliteitsinstrument rond de dertien 
kernkwaliteiten van de basisondersteuning 
ingevuld. Ook de daaruit volgende 
ontwikkelstappen zijn in het profiel opgenomen. 
 
Naast dit instrument neemt de school zowel het 
laatste inspectierapport op in het profiel, als ook 
de hieruit voortvloeiende verbeterplannen van de 
school. Tot slot kan de school wanneer zij dat 
aanbiedt de onderscheidende ambities beschrijven 
in het kader van Passend Onderwijs. Het gaat om 
specialisaties en arrangementen die de wettelijk 
vereiste basis- en extra ondersteuning ontstijgen. 
In het najaar gaan de scholen het nieuwe 
schoolondersteuningsprofiel aan elkaar 
presenteren in het bijzijn van de directeuren en de  
ib‘ers van iedere school. Op deze wijze weten de 
scholen onderling van elkaar wat de 
ontwikkelpunten, de uitdagingen en de 
specialisaties zijn. Deze werkwijze vormt een 
bijdrage aan het inrichten van een dekkend 
onderwijs continuüm op VCOG-niveau. 
Naast het compacte profiel maakt iedere school 
het komende schooljaar een 
schoolondersteuningsplan. In dit plan staat onder 
andere de inrichting van de 
ondersteuningstructuur beschreven en de 
verdeling van taken en functies rond de zorg. Dit 
plan wordt eens in de vier jaar herschreven en/of 
bijgewerkt. Het schoolondersteuningsprofiel krijgt 
ieder jaar een update. 
 
Brugfunctionaris 
Op zes VCOG scholen is een brugfunctionaris 
aangesteld. Het gaat om scholen waarvan is 
gebleken (vanuit de gemeentelijke armoede 
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monitor) dat zij in een wijk staan waar 
bovengemiddeld veel gezinnen in armoede leven.  
Daarnaast richt de brugfunctionaris zich ook op de 
relatie met ouders uit gezinnen, waar zich risico’s 
in de opvoeding voordoen. Door een 
laagdrempelige benadering worden ouders 
uitgenodigd om met hulp van de brugfunctionaris 
de mogelijkheden te benutten die de gemeente 
biedt ter ondersteuning van de opvoeding van de 
kinderen. De brugfunctionaris is een succes. Naast 
toeleiding naar de juiste ondersteuning, blijkt ook 
dat de relatie tussen deze ouders en school wordt 
versterkt en dat ouders op deze wijze meer 
betrokken raken bij de ontwikkeling van hun kind. 
VCOG levert sinds afgelopen jaar ook een bijdrage 
aan de coördinatie van de brugfunctionarissen op 
gemeentelijk niveau. 
 
De brugfunctionaris van De Tamarisk heeft deze 
taak erbij genomen. Regelmatig zijn de directeuren 
en de brugfunctionarissen in gesprek met de 
coördinator en de gemeente om de functie 
kwalitatief te verbeteren en van elkaar te leren. 
Ook het komende jaar zal VCOG zich blijven 
inzetten om de brugfunctionaris die door VCOG in 
cofinanciering met de gemeente is aangesteld  
op de scholen te behouden.  
 
 
 
 
 
 
 

Succes for all 
Het afgelopen schooljaar is het tweede jaar 
geweest dat vier VCOG scholen hebben 
meegedaan aan de pilot Succes for All.  
 
Het Amerikaanse leesprogramma, dat door de 
RUG naar Nederland is gehaald, is 
geïmplementeerd op vier VCOG-scholen, te weten 
de Hoeksteen, De Heerdstee, De Wegwijzer en De 
Kleine Wereld. Het betreft een groot 
wetenschappelijk onderzoek om na te gaan of de 
methode ook in Nederland bijdraagt aan betere 
leesresultaten voor alle kinderen. Het programma 
is geënt op het delen en samen vieren van lees- en 
schrijfsuccessen en maakt veel gebruik van 
coöperatieve werkvormen. Het afgelopen jaar 
heeft VCOG intern veel stilgestaan bij de uitvoering 
van Succes for All. Het onderwijsprogramma is niet 
altijd eenvoudig uitvoerbaar in de praktijk. De 
scholen die meedoen zijn het afgelopen jaar 
regelmatig tegen allerlei problemen aangelopen. 
De praktijk is weerbarstig en complex, hetgeen de 
uitvoering volgens de onderzoeksmethodiek vaak 
belemmert. De school is en blijft verantwoordelijk 
voor kwalitatief goed onderwijs en scholen zijn 
zich goed bewust van deze opdracht. Het komende 
jaar gaat duidelijk worden hoe de afzonderlijke 
scholen in het bijzonder en VCOG in het algemeen 
de komende jaren met Succes for All wil omgaan.  
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3. Sociaal jaarverslag Personeel en  
  Organisatie  
 
Inleiding  
Afgelopen schooljaar heeft VCOG gemerkt dat het 
door de toenemende schaarste van leerkrachten 
en de Wet Werk en zekerheid lastig is om alle 
leerkrachten goed te vervangen. Door de 
wisselingen die er in de HR-functie het afgelopen 
schooljaar zijn geweest zijn er geen grote 
beleidswijzigingen doorgevoerd. Wel is er 
aandacht besteed aan het programma dat is 
aangeschaft voor het plannen en matchen van de 
leerkrachten.  

Doordat VCOG merkt dat het lastig is goede 
leerkrachten te werven, is er wederom aandacht 
besteed aan het werven van invalkrachten via de 
website. Ook wordt er geprobeerd via andere 
constructies om goede leerkrachten binnen VCOG 
te halen.  

In het afgelopen jaar is begonnen met het 
aanbieden van min-max contracten aan 
leerkrachten, zodat we beter in kunnen spelen op 
kortdurende vervangingen. Uiteindelijk hebben 
twee medewerkers een min-max contract 
ontvangen, die vervolgens structureel zijn ingezet 
in de formatie. In het nieuwe schooljaar wordt een 
nieuwe poging gedaan om de min-max contracten 
te laten werken.  

Strategische personeelsplanning  
Strategische personeelsplanning blijft, net als in 
het vorige jaarverslag een punt van aandacht. Door 
de wisselingen binnen het bureau is hier nog geen 
prioriteit aan gegeven. In het jaarplan HR 
2017/2018 is dit opgenomen als één van de 
speerpunten. De noodzaak voor het opstellen van 
een strategische personeelsplanning wordt groter 
door de toenemende schaarste van leerkrachten, 
de complexiteit in de wet Werk en Zekerheid en de 
verwachte toename van leerlingen in de stad 
Groningen. In beginsel zal gestart worden met een 
meerjaren formatieplan, oftewel er zal eerst  
gekeken worden naar de hoeveelheid personeel 
dat nodig is de komende jaren. Daarbij wordt ook 
rekening gehouden met wat de scholen op dit 
moment nodig hebben aan kwaliteit. Dit laatste 
moet in kaart worden gebracht om leerkrachten op 
de juiste plaats in te kunnen zetten, daarbij speelt 
ook de ontwikkeling en behoefte van de 
leerkrachten zelf een rol. Insteek hierbij is dat 
kansen en mogelijkheden naar beide kanten 
optimaal ingezet worden, ook vanuit een goed 
mobiliteitsbeleid.  

In een later stadium zal worden gekeken welke 
ambities er liggen op onderwijsgebied en wat dit 
betekent voor het personeel dat we nodig hebben 
in de toekomst. Op dat moment spreken we van 
een strategische personeelsplanning.  

Professionalisering leerkrachten en onderwijs 
ondersteunend personeel  
De aandacht voor professionalisering van met 
name leerkrachten en leidinggevenden is de 
afgelopen jaren toegenomen door het instellen 
van een (toekomstig) leraren- en 
schoolleidersregister en een vaste bijdrage voor 
scholing die staat opgenomen in de CAO-PO. 
Professionalisering in brede zin moet meer 
bijdragen aan de verbetering van het onderwijs, 
een betere opbrengst en een stimulerend 
leerklimaat van scholen.  
 
CAO  
In de CAO PO staat een bedrag per medewerker 
opgenomen voor de individuele professionele 
ontwikkeling van medewerkers, tevens worden 
daar uren aan gekoppeld naar rato. Medewerkers 
mogen daar gebruik van maken door bij de 
leidinggevende aan te geven waarvoor ze dit 
bedrag willen inzetten. In de verantwoording van 
het scholingsbudget van VCOG zien we veel 
medewerkers die scholen op vakgebied, zoals 
dyslexie, kanjertrainingen, het jonge kind, spelling 
en lezen en specifieke IB-opleidingen. Ook zijn er 
leerkrachten die een masteropleiding volgen, 
verder studeren en via vierslagleren gekoppeld zijn 
aan een andere collega die ook een 
masteropleiding volgt.  
 
Professionalisering en beleid  
De verschillende teamscholingen die binnen de 
vereniging worden gevolgd en de centrale 
scholingsdag van VCOG dragen bij tot verdere 
professionalisering. In het schooljaar 2016/2017 
stond deze in het teken van taal.  

Er is tevens meer aandacht gekomen voor het 
functioneren van leerkrachten en interventies als 
coaching, begeleiding en beoordeling. Dit draagt bij 
aan een stuk professionalisering van het werk en 
de houding van de leerkrachten. De introductie van 
de termen start, basis en vakbekwaam spelen 
hierbij een rol.  

De komende jaren zal het scholingsbeleid nog 
meer gericht moeten zijn op de persoonlijke 
ontwikkeling van medewerkers in combinatie met 
de doelen van de school. In het nieuwe schooljaar 
wordt nagedacht over het opzetten van een VCOG 
Academie, waar dit aan de orde komt.  
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Professionalisering schoolleiding  
In het kader van de professionalisering van 
schoolleiders en het instellen van een 
schoolleidersregister hebben het afgelopen jaar 
vier medewerkers (locatieleiders en teamleiders) 
een schoolleidersopleiding gevolgd. Twee 
medewerkers hebben de opleiding inmiddels met 
succes afgerond en twee medewerkers maken de 
opleiding komend schooljaar af. In het schooljaar 
2017/2018 worden er zes medewerkers opgeleid 
als schoolleider.  
 
Eigen risicodragerschap Vervangingsfonds  
Sinds 1 januari 2017 is de vereniging eigen 
risicodrager voor het Vervangingsfonds. Dit 
betekent dat de vereniging de kosten van de 
vervanging van zieke medewerkers voor eigen 
rekening neemt.  

Functiemix  

Totaal aantal LA, LB en LC-docenten in FTE’s en  
percentages  

Schaal  Dienstverb. WTF   % WTF  

LA  162   121,4532   71,68  

LB   63   47,6955   28,15  

LC    1     0,2893   0,17  

Totaal  226   169,4380  100,00  

In bovenstaande grafiek staan de cijfers rondom de 
functiemix weergegeven1. Volgens de CAO PO 
moest VCOG op 1 augustus 2014 voldoen aan de 
volgende functiemixaantallen: 58% LA, 40% LB2 en 
2% LC. Er is bij de benoeming van LB/LC docenten 
bewust gekozen voor kwaliteit en gestelde eisen, 
vandaar dat de aantallen niet volgens de normen 
van het ministerie zijn ingevuld.  

Verzuimbeleid en cijfers  
Vergelijken we het verzuimpercentage van VCOG 
met het landelijk gemiddelde in het PO dan zien 
we het volgende beeld. Het 
onderwijsondersteunend personeel had in 2015 
een verzuimpercentage van 6,5%. Het 
onderwijsgevend personeel (OP) heeft in 2015 een 
verzuimpercentage van 6,4%. VCOG heeft in 
2016/2017 een percentage van 6,0% en ligt 
daarmee onder het landelijk gemiddelde.  

Ook de meldingsfrequentie van VCOG ligt onder 
die van het landelijk gemiddelde. Het landelijk 
gemiddelde bedroeg in 2015 1,13 . 

De meldingsfrequentie van VCOG bedraagt 0,82 in 
het schooljaar 2016/2017. Dit betekent dat een 
medewerker zich gemiddeld minder dan 1 keer 
ziek heeft gemeld.  

Een verdere analyse van het verzuim laat zien dat 
het verzuim met name bestaat uit langdurig 
verzuim en daar zal het komende jaar meer 
aandacht aan besteed worden. De 
arbodienstverlening zal worden geëvalueerd en  
er zal gekeken worden of het huidige regiemodel 
verder vorm zal kunnen krijgen binnen de 
vereniging. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is 
dat de vereniging toegroeit naar het voorkomen 
van ziekte en wat daarvoor nodig is. Dit betekent 
niet dat medewerkers niet meer ziek mogen zijn, 
maar dat er eerder hulp geboden wordt bij met 
name psychische klachten.  
 ____________________________ 
1 Peildatum 22 september 2017 
2 Overigens wordt in de CAO PO aangegeven dat er 
op brinnummer niveau een minimum percentage 
van 30% LB moest worden gehaald. Aangezien hier 
alleen de totale aantallen worden aangegeven, is 
daar nu iet naar gekeken. 
3 Het vervangingsfonds is de bron van de landelijke 
verzuimcijfers. De meest recente zijn die van 2015. 
Overigens zijn de cijfers niet helemaal te 
vergelijken omdat Raet geen mogelijkheid geeft 
om verzuimcijfers te draaien waarin onderscheid 
wordt gemaakt tussen OP en OOP. Ook werkt 
VCOG met schooljaren en het vervangingsfonds 
met kalenderjaren. De belangrijke trends zijn wel 
te vergelijken.  
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4. Beeldcoaching 

 
 
In dit schooljaar begonnen we met een overzicht 
van 25 leerkrachten die in aanmerking zouden 
moeten komen voor beeldcoaching. Zie beleidsstuk 
‘Zet in beweging’ beeldcoaching binnen VCOG.  
 
Aan directeuren is een prioritering gevraagd. 
Hierdoor hebben de leerkrachten waarbij coaching 
het meest nodig was voorrang gekregen. 
Leerkrachten met meer dan drie jaar werkervaring 
zijn niet gecoacht. Vijf leerkrachten zijn niet 
gecoacht omdat directeuren aangaven dat 
coaching niet nodig was.  
 
Dit jaar zijn elf leerkrachten gecoacht. Hiervan 
waren 10 leerkrachten startbekwaam en 1 
leerkracht vakbekwaam. Laatstgenoemde heeft de 
beeldcoach zelf benaderd met een hulpvraag. Bij 
twee leerkrachten is het traject ingekort, omdat 
twee opnames en coachgesprekken voldoende 
bleken om verder te kunnen. Eén van de 
leerkrachten heeft later in het schooljaar ontslag 
gekregen.  
 
Uit de evaluaties van leerkrachten komt naar voren 
dat jezelf terug zien op beeld een positieve 
uitwerking heeft op het zelfreflecterend vermogen. 
Leerkrachten zien wat het effect van hun handelen 
is op de kinderen in de groep. Zelfkennis en 
zelfvertrouwen is vergroot.  
 
Om de directeuren meer inzicht te geven in de 
ontwikkeling die hun leerkracht heeft doorgemaakt 
hebben leerkrachten hun ontwikkelingsverslag na 
afloop van het traject ook naar de directeur 
gestuurd.  
 
Zes leerkrachten worden doorgeschoven naar het 
nieuwe schooljaar. In het schooljaar 2017/2018 
wordt weer een prioritering gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
School  Aantal leerkrachten gecoacht 
Tamarisk   2 
De Wegwijzer   1 
De Heerdstee   2 
Aquamarijn Reitdiep  3 
Aquamarijn Gravenburg  1 
Dom Helder Camara  2 
 
 

   

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2L46DVrcgCFQoDGgodtWML6g&url=http://nl.dreamstime.com/stock-afbeeldingen-vector-uitstekende-die-filmcamera-op-wit-wordt-ge%C3%AFsoleerd-image30339914&psig=AFQjCNGSm9CnuPYuhDTZFaoPqxagdgkCJA&ust=1444214695370391
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5. Financiële zaken

Inleiding 
De algemene ledenvergadering van de vereniging 
wordt altijd in november gehouden. Van oudsher is 
dit het moment waarop de leden door het bestuur 
geïnformeerd worden over zowel de (financiële) 
resultaten van het boekjaar als over de resultaten 
op andere beleidsterreinen van het betreffende 
schooljaar. Dit moment is gekozen omdat dan de 
gegevens over het voorafgaande kalenderjaar en 
de gegevens over het schooljaar bekend zijn.  
Het ministerie van OC&W heeft bepaald dat de 
financiële verantwoording over het voorafgaande 
boekjaar voor 1 juli ingediend moet zijn. Dit maakt 
dat er in feite twee jaarverslagen ontstaan. Eén 
financieel georiënteerd verslag over het 
voorgaande kalender- of boekjaar en één verslag 
op onderwijskundig en personeelsgebied over het 
voorgaande schooljaar. In het ‘jaarverslag’ van de 
vereniging dat in november door de 
ledenvergadering wordt vastgesteld en op de 
website wordt gepubliceerd, worden de 
belangrijkste delen uit dit voorliggend rapport 

opgenomen (balans en exploitatierekening).
  
Algemene informatie  
Op financieel gebied is het bestuursbeleid dat de 
rijksvergoedingen toereikend moeten zijn om de 
scholen te exploiteren.  
Directeuren van de afzonderlijke scholen stellen 
zelf een schoolbegroting op inzake de materiële 
instandhouding, alsmede de investeringsplannen 
voor ICT en het onderwijslesmethoden.  
De personele middelen zoals die door het Rijk op 
grond van de 1 oktober telling worden toegekend 
(T-1), worden intern herrekend en gerealiseerd op 
basis van het aantal leerlingen op de eerste 
schooldag (T-0) van het betreffende schooljaar. 
Zowel voor de middelen voor materiële 
instandhouding als voor de personele middelen, 
zijn de directeuren budgethouder en als zodanig 
ook aanspreekbaar en verantwoordelijk voor de 
uitgaven. Uiteraard met inachtneming van het feit 
dat de bestuurder eindverantwoordelijk blijft.        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kengetallen

2016 2015 2014

Solvabiliteit 0,7 0,7 0,7 0,50 streefwaarde

Liquiditeit 1,9 2,3 2,5 1,00 minimale waarde

Rentabiliteit -1,9% -3,5% -7,9% 0,00 streefwaarde

Kapitalisatiefactor 22,1% 25,5% 30,3% <  30,0 maximale waarde VCOG 
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Balans

Activa

€ € € €

Materiële vaste activa

Eenrumermaar 4 688.000 702.000

Inventaris apparatuur scholen 1.218.495 991.734

Inventaris apparatuur bureau 59.340 67.458

Meubilair scholen 874.364 934.646

2.840.199 2.695.838

Vorderingen

Debiteuren 223.730 308.784

Ministerie van OCW 739.913 727.655

Overige vorderingen 258.668 831.133

1.222.311 1.867.572

Liquide middelen 2.542.073 2.107.512

Totaal activa 6.604.583 6.670.922

Passiva

€ € € €

Eigen vermogen

Algemene reserve 768.569 1.018.863

Bestemmingsreserves publiek 3.715.461 3.452.528

Bestemmingsreserves privaat 60.551 405.581

4.544.581 4.876.972

Voorzieningen

Overige voorzieningen 96.380 113.066

Kortlopende schulden

Crediteuren 676.328 458.572

Belastingen en premies SV 775.233 736.990

Vooruitontvangen bedragen 104.647 104.400

Overlopende passiva 407.414 380.922

1.963.622 1.680.884

6.604.583 6.670.922

31 december 2016 31 december 2015

31 december 2016 31 december 2015
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Analyse van het resultaat 
Begroot was een negatief resultaat van € 574.067. 
Er is een negatief resultaat van € 332.391, een 
positief verschil van € 241.676. 
 

Baten 
 
Rijksmiddelen 
De ontvangsten zijn hoger dan begroot, met name 
door hogere inkomsten voor prestatie box, 
aanvullende middelen voor lerarenbeurs en 
aanvullende bekostiging asielzoekerskinderen. Ten 
opzichte 2015 zijn de totale rijksmiddelen met 6% 
gestegen.  
 
Gemeentelijke subsidies 
Er zijn in 2016 aanmerkelijk meer subsidies 
geworven en toegewezen dan in de begroting van 
was uitgegaan. Deze subsidies betreffen onder 
meer het stimuleren van bewegingsonderwijs, 
extra leesonderwijs, aanvullend onderwijs in de 
vorm van schakelgroepen en het aanstellen van 
een brugfunctionaris in het kader van 
armoedebeleid.  
 
 

 
 
Overige baten 
Een substantieel onderdeel hierbij zijn de 
ontvangen middelen van het 
samenwerkingsverband passend onderwijs 
Groningen, voor een bedrag van € 761.716.  
Andere overige baten zijn de inkomsten vanuit de 
stichting vervangingsfonds, de verhuur van 
ruimten aan derden en diverse kleinere overige 
inkomsten.  
 

Lasten 
 
Personele lasten 
De extra rijksmiddelen leiden tot en aanzienlijke 
aanvullende personele inzet die daarmee 
verbonden is.  
Verder waren er bijzondere lasten zoals de extra 
personeelslasten als gevolg van de wisseling van de 
bestuurder en de tijdelijke inzet van een interim 
bestuurder, ad €216.000. Ook was er sprake van 
een achterstallige UWV premie van €126.000. 
 

 
 
 

Staat van baten en lasten

Baten realisatie 2016 begroting 2016 realisatie 2015

Rijksbijdragen OCW 15.448.514 15.125.742 14.682.812

Gemeentelijke subsidies 944.271 431.519 375.305

Opbrengst werk voor derden 33.941 98.087 179.889

Overige baten 1.442.196 1.367.702 1.443.916

Totaal baten 17.868.922 17.023.050 16.681.922

Lasten

Personeelslasten 14.639.954 13.302.090 13.830.906

Afschrijvingslasten 424.377 450.000 442.177

Huisvestingslasten 1.346.439 1.379.467 1.250.580

Overige materiële lasten 1.791.701 2.465.560 1.698.085

18.202.471 17.597.117 17.221.748

Saldo baten en lasten -333.549 -574.067 -539.826

Saldo financiële baten en lasten 1.158 14.335

Resultaat exploitatie -332.391 -574.067 -525.491



17 

 

 
Afschrijvingen 
In de afschrijvingen is opgenomen een daling van 
de WOZ-waarde van het gebouw aan de 
Eenrumermaar van € 14.000. Omdat dit bedrag ten 
laste wordt gebracht van de 
herwaarderingsreserve heeft dit geen invloed op 
de te besteden middelen voor de scholen. 
 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten waren overwegend in lijn 
met de begroting van dit jaar. 
 
Overige materiële lasten 
De overige materiële lasten waren fors lager dan 
begroot. Dit komt deels omdat de aanschaf van 
tablets, ad € 225.000, als investering is geactiveerd, 
terwijl het als uitgave was begroot. Ook heeft een 
verschuiving plaatsgevonden van kosten die waren 
begroot als materiële lasten en zijn verantwoord 
bij de personeelslasten. Dit betreft met name de 
inzet van pedagogische medewerkers na invoering 
van het continurooster. 
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6. Infrastructuur / ICT 
 
Speerpunt: Invoering Office 365 
Doel: Te komen tot een VCOG-brede invoering van 
Office 365, waarbij alle medewerkers en alle 
leerlingen toegang hebben tot deze online 
omgeving.  
Werkwijze: In samenwerking met Speyk (en in 
mindere mate met BRIN) zijn een voor een alle 
locaties van VCOG ‘overgezet’ op Office 365. Te 
beginnen met het kantoor en daarna de scholen, 
hebben we de lokale BRINBox servers ingeruild 
voor een minimale ondersteunende BrinBox Bridge 
server van BRIN. Vervolgens zijn alle documenten 
die op de oude servers aanwezig waren overgezet 
in de cloud – Office 365. Dit geldt ook voor de e-
mail. Teams zijn geïnstrueerd. En in overleg met 
Speyk zijn extra functionaliteiten besproken die 
volgend op het basistraject zullen worden 
ontwikkeld.  
Resultaat: Alle medewerkers hebben een Office 
365 account, dat gelijk staat aan hun @VCOG.NL 
emailadres. Toegang tot persoonlijke documenten 
vindt plaats via de OneDrive, terwijl gedeelde 
documenten via de verschillende SharePoint 
bibliotheken kunnen worden benaderd. 
Leerkrachten komen standaard op het Digiplein uit, 
terwijl leerlingen een speciale startpagina hebben.  
Naast het beschikbaar hebben van online en lokale 
versie van Office (Word, PowerPoint e.d.) 
beschikken medewerkers over de mogelijkheid om 
te Skypen, documenten met leerlingen en ouders 
te delen, discussies te voeren op Yammer! en nog 
veel meer. De inhoud van Office 365 wordt door 
Microsoft regelmatig up-to-date gehouden en 
uitgebreid. 
 
Nog te implementeren functionaliteiten zijn o.a. 
werkstromen, een gedeeld portaal voor staf en 
directie, een portaal voor documenten die gedeeld 
worden met Syplon, en een digitale 
vergaderruimte. 
 

 
 
<Het Digiplein> 
 
Speerpunt: Beheren Surface tablets middels 
InTune 
Doel: Het op afstand kunnen beheren van VCOG-
breed uitgerolde Surface Pro 4 tablets met het oog 

op wachtwoordbeheer, updates en het voorkomen 
van datalekken. 
Werkwijze: In overleg met een consultant van 
Speyk is gekeken naar de mogelijkheden van het 
programma InTune en is besloten welke zaken we 
op de Surface tablets willen kunnen beheren. 
Hiervoor heeft Speyk de InTune omgeving 
aangepast.  
School voor school zullen medewerkers met enkele 
eenvoudige handelingen hun tablet ‘in de InTune 
omgeving hangen’, waardoor: 

- wachtwoordbeleid kan worden 
afgedwongen 

- updates kunnen worden gepusht 
- apps en software kunnen worden 

geïnstalleerd 
- het device gelocked of gewist kan worden 

bij verlies of diefstal 
Resultaat: De omgeving staat klaar. Het registreren 
van de Surface tablets van de medewerkers is dit 
jaar niet meer gelukt en zal aan het begin van het 
volgende jaar worden opgepakt. 
 

 
 
Speerpunt: Gezamenlijke inkoop hardware en 
diensten 
Doel: te komen tot een platform voor gezamenlijke 
inkoop van hardware en diensten om zo 
schaalvoordeel te behalen en het beheer van ICT-
middelen eenvoudiger te maken. 
Werkwijze: Er worden diverse initiatieven bekeken 
die ons kunnen helpen bij het realiseren van dit 
doel. Uiteindelijk zullen we een keuze moeten 
maken voor een platform waar we mee in zee 
gaan. 
Resultaat: Tot op heden zijn vier mogelijke 
manieren van gezamenlijke inkoop bekeken: 

- zelf Europees aanbesteden 
- werken met een portaal van een fabrikant 
- deelnemen aan de Onderwijs Inkoop 

Groep 
- deelnemen aan een te starten 

inkoopcoöperatie van de PO-raad en 
kennisnet 

In het volgende jaar zullen deze mogelijkheden 
verder worden bekeken en zal uiteindelijk een 
besluit genomen worden. 
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7.1 Anne Frankschool  
 
 
 
Inleiding: 
Hieronder een uitwerking van de 
beleidsvoornemens zoals ze zijn opgesteld in het 
schoolplan 2015-2019. 
Bij Resultaat wordt aangegeven of de doelstelling 
is gehaald, en zo niet, waarom niet.  
Sommige onderdelen, met name op het gebied van 
kwaliteit en leerlingzorg, hebben veel met elkaar te 
maken, zodat ze eigenlijk wel in samenhang met 
elkaar ontwikkeld moeten worden.  
Achtereenvolgens komen de volgende 
beleidsgebieden aan de orde (conform het 
Schoolplan: 

- Leerlingpopulatie   
- Profilering    
- Kwaliteitsbeleid 
- Onderwijskundig beleid 
- Leerlingzorg 
- Personeelsbeleid en 

organisatieontwikkeling 
- Communicatie en informatievoorziening 
- Huisvesting, inrichting en financiën 

 
 
 
November 2017     
R. Eisses/T. Boelens 
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Leerlingpopulatie 
 
Speerpunt: Invoering methode voor sociaal-
emotionele ontwikkeling. Aan de hand van de 
methode Vreedzame School. 
Doel: In alle groepen wordt structureel gewerkt 
met deze methode. 
Werkwijze: Aanschaf en invoering gelijktijdig voor 
alle groepen. 
Resultaat: Gedeeltelijk gerealiseerd. 
In de loop van schooljaar 2016/2017 konden we 
binnen het team niet tot een eenduidig besluit 
komen voor de aanschaf van een sociaal-
emotionele methode. 
We gaan in het nieuwe schooljaar starten met de 
eerste 10 weken (lessen) van De Vreedzame School 
(oude methode, die wij nog in ons bezit hebben). 
 

Profilering 
 
Speerpunt: Profilering van de school in de wijk. 
Doel: De school staat positief bekend in Hoogkerk. 
Werkwijze: Zoeken naar communicatiekanalen 
met de media (website, nieuwsbrief, Facebook). 
Naar buiten treden met goed, vernieuwend 
onderwijs. 
Ruchtbaarheid geven aan leuke activiteiten. 
Het organiseren van open dagen waarop we 
nieuwe ouders uitnodigen een kijkje in de school te 
komen nemen.  
Resultaat: De werkgroep communicatie is ‘latent 
aanwezig’. Vanuit het team worden de 
zogenaamde ‘soepbijeenkomsten’ bezocht, 
waardoor er persoonlijk contact is met 
hulpverleners en kindinstellingen in Hoogkerk. 
Op de open dagen is een aantal ouders geweest 
die hun kind daarna hebben aangemeld op onze 
school. 
 
Speerpunt: Teamdoelen 
Doel: Als team uitdragen dat er gewerkt wordt aan 
een aantal gemeenschappelijke doelen. 
Werkwijze: Er worden enkele oriënterende 
vergaderingen belegd waar elk teamlid zich kan 
uitspreken. Een werkgroep (bestaande uit directie 
en enkele teamleden) zal dit voorbereiden en 
begeleiden. 
Resultaat: Naar aanleiding van de 
teambijeenkomsten bleek ‘veiligheid’ een 
belangrijk item.  
Als onderdeel daarvan is gestart met schoolbrede 
aandacht en afspraken over gedragsregels van 
medewerkers en leerlingen. 
De aandacht voor veiligheid en het gevoel gehoord 
te worden, hebben een positief effect op de sfeer 
en het functioneren binnen het team. In dit kader 
wordt er regelmatig een ‘voeten op tafelgesprek’ 

gehouden. Deze bijeenkomsten zijn opgenomen in 
het vergaderrooster. 
 
Speerpunt: Talentenontwikkeling 
Doel: Elk kind heeft talenten.  
Er ligt een plan hoe we organisatorisch en 
inhoudelijk om zullen gaan met de herkenning en 
ontwikkeling van talenten op gebied van techniek, 
cultuur, muziek en sport. 
Werkwijze: Oriëntatie op het thema 
talentenontwikkeling: Hoe past dat binnen onze 
visie? 
Resultaat: Door grote werkdruk (langdurige ziekte 
van enkele medewerkers), is dit niet gerealiseerd. 
 
Speerpunt: CKV 
Doel: Doorlopende leerlijn cultuureducatie 
Werkwijze: Deelname aan het Cultuurmenu 
Groningen. Hierdoor zijn voor elke groep twee 
uitvoeringen vastgelegd. De cultuurcoördinator 
onderhoudt contacten met cultuurinstellingen, om 
te kijken wat er mogelijk is. 
Resultaat: Alle groepen hebben twee 
voorstellingen bezocht en de bijbehorende lessen 
gevolgd. 
De cultuurcoördinator is via haar contacten 
betrokken geraakt bij de ontwikkeling van ‘houten 
huisjes’, door cultuurinstelling Het Houten Huis. Dit 
wordt vervolgd in het komende schooljaar. 
Met behulp van deze opzet komen leerlingen in 
aanraking met een veelheid van kortdurende 
culturele opdrachten. 
 
Speerpunt: Visie op identiteit 
Doel: Er is een visie op godsdienst (onderwijs) 
geformuleerd die past bij de school en de ouders, 
waar het team achter staat. 
Werkwijze: In twee teamvergaderingen wordt 
gezocht naar een eenduidige visie op de christelijke 
identiteit. 
Resultaat: Er is prioriteit gegeven aan het thema 
‘veiligheid’. Er is wat betreft christelijke identiteit 
aangehaakt bij dit onderwerp zoals het door VCOG 
is opgepakt.  
 
Speerpunt: Bewegingsonderwijs 
Gemeentelijke pilot ‘Slim, fit en gezond’. 
Doel: Het doel van deze gemeentelijke pilot is om 
alle leerlingen per week twee lessen 
bewegingsonderwijs krijgen van een vakleerkracht. 
Daarnaast stimuleert de school twee 
beweegmomenten per week buiten de schooluren. 
Werkwijze: Onze school neemt deel aan de 
gemeentelijke pilot “Bewegen voor kinderen: slim, 
fit en gezond”. Hieruit wordt een klein deel van de 
vakleerkrachturen gefaciliteerd. 
Alle groepen (3 t/m 8) zijn ingeroosterd voor twee 
lessen bewegingsonderwijs per week door de 
vakleerkracht. 
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De vakleerkracht stimuleert de leerlingen om ook 
buiten de schooluren te bewegen. Dat kan bij een 
sportvereniging, naschoolse activiteiten en 
schooltoernooien. Dit is op vrijwillige basis, 
waardoor slechts een beperkt aantal leerlingen 
hieraan deelneemt. 
Resultaat: 
Alle leerlingen krijgen twee lessen 
bewegingsonderwijs per week. 
Het aantal leerlingen, dat deelneemt aan de 
naschoolse sportinloop, is toegenomen. 
 
Speerpunt: Verdere ontwikkeling van het 
Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. 
Doel: De basiszorg is beschreven in het 
ondersteuningsprofiel. 
Werkwijze: De  ib’ers vullen het format van het 
ondersteuningsprofiel, in overleg met de directie. 
Dit wordt in een zorgvergadering besproken met 
het team. 
Resultaat: Er is een nieuw ondersteuningsprofiel 
geschreven. 

 
Speerpunt: Evaluatie invoering tablets in laatste 
kwartaal van het schooljaar. 
Doel: Voldoet het onderwijs met behulp van de 
tablets van Snappet aan de gewenste 
onderwijskwaliteit? Zijn er alternatieven? 
Werkwijze: Oriëntatie op de onderwijsmarkt. 
De directie heeft gesprekken gevoerd met diverse 
aanbieders van onderwijssystemen die werken met 
it-devices.  
Resultaat: Uitgevers van onderwijsmethoden 
komen volgend jaar met een goed onderbouwd 
systeem, aansluitend bij de methoden. 
Daarop zullen we ons verder oriënteren. 

 
Kwaliteitsbeleid 
 
Speerpunt: Heroriëntatie op groepsplannen 
Doel: Er wordt een samenhangend systeem 
gebruikt van groepsplannen en de begeleidingszuil, 
waardoor dubbele notering wordt voorkomen. 
Werkwijze: De  ib’ers komen met voorstellen, 
waarin de begeleidingszuil als sturingsinstrument 
van de zorg een prominente plaats inneemt. 
Leerkrachten werken dagelijks met de 
begeleidingszuil en kunnen de zorg aan leerlingen 
dagelijks bijstellen. In de groepsplannen worden de 
grote lijnen omschreven en verantwoord. 
Resultaat: Verschillende modellen zijn binnen 
directie en IB aan de orde geweest. Om deze 
modellen in het team te bespreken vraagt om een 
zorgvuldige afweging, die het afgelopen jaar niet 
geboden kon worden vanwege de langdurige 
afwezigheid van een ib’er. 
 
 

Onderwijskundig beleid 
 
Speerpunt: Het jonge Kind 
Doel: Proces van heroriëntatie op de begeleiding 
van de kleuters. Dit proces moet uiteindelijk een 
visie opleveren over de begeleiding en de 
registratie van ter zake doende items in de 
groepen 1 en 2 
Werkwijze: Een leerkracht heeft de opleiding ‘Het 
jonge Kind’ gevolgd. Haar belangstelling voor dit 
onderwerp en de opgedane kennis stellen haar in 
staat om dit proces in de onderbouw te 
begeleiden. In de bijeenkomsten van de 
onderbouw, komt dit onderwerp elke keer aan de 
orde. 
Resultaat: Nieuwe inzichten komen de school in en 
worden besproken in de kleuterbouw en 
geagendeerd in de teamvergadering. 
Er is vanuit de AFS het initiatief genomen voor 
VCOG-kleuterbijeenkomsten. 
Ook is er regelmatig overleg met peuterschool De 
Smurf. 
 
Speerpunt: Rekencoördinator 
Doel: De school heeft een rekencoördinator die 
belast is met de kwaliteit van het rekenonderwijs. 
Werkwijze: een leerkracht volgt de opleiding tot 
rekencoördinator. 
Resultaat: Een leerkracht heeft de opleiding 
succesvol afgesloten. Er wordt in de formatie 
gezocht naar enkele uren begeleidingstijd. 
 
Speerpunt: Uitbouwen/borgen van 
handelingsgericht werken. 
Doel: Alle medewerkers kennen de cyclus en 
werken hiermee in hun groep. 
Werkwijze: 
Cyclus: 

Waarnemen:  
1. Evalueren van groepsplan en verzamelen 

van leerling gegevens in het 
signaleringsplan (overdracht). 

2. Signaleren van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. 
Begrijpen:  

3. Benoemen van specifieke 
onderwijsbehoeften van leerlingen.; 
Plannen:  

4. Clusteren van leerlingen met vergelijkbate 
onderwijsbehoeften; 

5. Opstellen van groepsplan; 
6. Uitvoeren van het groepsplan 

Opnieuw stap 1. 
Resultaat: Er is één groepsplan ontwikkeld voor 
groep 1 tot en met 8 waarbij andere plannen niet 
meer nodig zijn. 
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Leerlingenzorg 
 
Speerpunt: Heroriëntering op groepsplannen 
Zie Kwaliteitsbeleid 
 
Speerpunt: Dyslexie-herziening 
Doel: Er is beleid ontwikkeld op basis van het 
nieuwe dyslexieprotocol 
Werkwijze: ib’ers en taalcoördinatoren formuleren 
beleid en werkwijze. Het team wordt hierover 
geïnformeerd en evt. geïnstrueerd. 
Resultaat: Dyslexieprotocol is klaar. Team is 
geïnformeerd over de wijzigingen. 
Discussiepunt is nog het nut van terugtoetsen. 
 
 

Personeelsbeleid en 
organisatieontwikkeling 
 
Zie Profilering teamdoelen 
Speerpunt: Calamiteitenplan 
Doel: Een draaiboek voor crisissituaties 
Werkwijze: Er wordt een plan opgesteld, waarin 
ook het ontruimingsplan een plek krijgt. 
Dit plan moet dienen als leidraad bij verschillende 
calamiteiten. 
Resultaat: Afgerond. Implementatie volgt. 
Het plan is opgenomen in de beleidsmap. 
 

Communicatie en 
informatievoorziening 
 
Speerpunt: Interne communicatie 
Doel: Het is duidelijk hoe de communicatie binnen 
de school verloopt en hoe de communicatie naar 
ouders verloopt. 
Werkwijze: De directie geeft, in overleg met het 
team, de hoofdlijnen aan. 
Resultaat: Er zijn teambreed afspraken gemaakt 
over: 

- Directiememo 
- Mededelingenblok in Office 365 
- Mailverkeer naar ouders 
- Nieuwsbrief 

 

Huisvesting, inrichting en financiën 
 
Speerpunt: Verhuur ruimten 
Doel: Efficiënt gebruik schoolruimten buiten 
schooltijd. 
Werkwijze: Er wordt niet actief gezocht naar 
mensen of instellingen, die lokaliteiten zoeken. 
Echter, als de vraag zich voordoet, zullen we 
serieus kijken naar mogelijkheden. Daarbij mag het 
onderwijs geen hinder ondervinden van derden, 
maar in voorkomende gevallen kunnen huurder en 
school elkaar versterken. 

Resultaat: Er wordt al enkele jaren een lokaal 
verhuurd aan peuterschool De Smurf (Kids First). 
In het afgelopen 3 jaar is ook een ruimte verhuurd 
aan BSO Kruimeltje. 
Het afgelopen jaar wordt ook een aantal keren per 
jaar ruimte verhuurd aan een kerkelijke instelling. 
De opbrengsten zijn, na toepassing van een 
verdeelsleutel, beschikbaar voor de school. 
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7.2 Nassauschool   
 
 
 

Onderwijs 
 
Speerpunt: 1 De Nassau is een Kunst en Cultuur 
school 
Doel: Onder leiding van de CKV-expert en muziek- 
specialist wordt een evenwichtig jaarprogramma 
opgesteld waarmee de school onderscheidend wil 
en kan zijn in de Oranjewijk. 
Werkwijze: Er is een dekkend aanbod op gebied 
van beeldende vorming muziek, dans, drama en 
poëzie. Dit geldt voor de reguliere lesuren, maar 
ook voor de naschoolse activiteiten. Er is aandacht 
voor talentontwikkeling en er zijn presentaties 
voor ouders. Daarmee profileert de school zich! 
Resultaat: Binnen ‘CKV – kringen’ heeft de Nassau 
een status 4: een ‘voorbeeldschool’. Voor het 
nieuwe jaar 2017/2018 zijn alle activiteiten 
gerubriceerd en opnieuw per groep ingedeeld. Er is 
dus een bijgewerkt dekkend CKV aanbod, waar 
zaakvakken, thema’s, excursies en 
talentenmiddagen naadloos op aan kunnen sluiten. 
 

 
 
Speerpunt 2: Met het oog op de toekomst 
Doel: Een denktank genaamd ‘de versnellende 
toekomst’ is samengesteld uit leerkrachten (en zo 
mogelijk ouders). Zij richten zich op de 21st 
century skills en de rol van ICT in de toekomstige 
samenleving. 
Werkwijze: De leerlingen maken kennis met 
digitale geletterdheid, media-wijsheid, sociale 
media en virtual reality. Er is een leergang 
‘programmeren (vanaf groep 2) in uitvoering in 
samenwerking met de Hanzehogeschool. Veel 
aandacht voor: samenwerken, kritisch, creatief en 
probleemoplossend denken, zelfregulatie, 
communicatieve, sociale, culturele en ICT 
vaardigheden. 
Resultaat: 
Het bovengenoemde is gehaald. Er zijn 
experimenten gestart, maar de koppeling met ICT 
is onvoldoende gelukt. Er is een flinke investering 
nodig om de wifi netwerken in de monumentale 

panden op orde te krijgen en door langdurige 
uitval van de ICT-er waren er handen te kort. 
 
Speerpunt 3: En gericht op kwaliteit 
Doel: Naar aanleiding van het inspectiebezoek in 
2016 en de daaruit voorkomende aanbevelingen 
wordt een plan van aanpak gemaakt om de 
onderwijskwaliteit verder te optimaliseren.  
Werkwijze: Vergroten van zelfstandigheid, 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de 
leerlingen door de instelling van een leerlingraad. 
Het bewaken van de doorgaande lijn in de 
didaktiek en pedagogiek door groepsbezoeken met 
daarin de nadruk op instructie, interactie tussen 
leerling en leerkracht en ook klassenmanagement. 
Resultaat: De leerlingraad vergadert maandelijks 
en denkt mee bij schoolzaken. Daarnaast worden 
er kindgesprekken gevoerd en hier en daar is als 
proef de leerkracht beoordeeld door de leerling. 
Allemaal in het kader van ‘het kind doet er toe’. 
Daarnaast zijn de groepsbezoeken bijna allemaal 
afgelegd. Door het ontbreken van vervanging bij 
lesuitval en de ‘detachering’ van een locatieleider 
naar een andere VCOG school, dreigde gaandeweg 
het jaar een tijdsgebrek te ontstaan. Ten aanzien 
van toetsen en testen scoort de school hoog. Dit 
deel van de meetbare kwaliteit kwam met name 
tot uiting bij de CITO eindtoetsscore. 
 
Speerpunt 4: Met extra aandacht voor 
meerbegaafde leerlingen 
Doel: Onder regie van de expert hoogbegaafdheid 
en de intern begeleider(s) wordt na toetsing, 
signalering en analyse (protocol een structureel 
aanbod samengesteld voor meerbegaafde 
leerlingen. 
Werkwijze: De school werkt een uitdagend 
lesprogramma uit gericht op meerbegaafdheid. 
Daarbij zijn afspraken geformuleerd over de 
pedagogische, didactische en organisatorische 
werkwijze. Waarin veel aandacht voor 
werkhouding, zelfstandigheid en coöperatief leren. 
Resultaat: Vanaf de kleuters is er op verschillende 
manieren en in wisselende samenstellingen 
wekelijks een dagdeel extra aanbod geweest. Daar 
zijn 4 leerkrachten gedurende het jaar een ochtend 
voor vrijgesteld. Kanttekening: aan het einde van 
het schooljaar werden die begeleiders af en toe 
ingezet om ziektevervanging in andere groepen te 
doen. 
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Speerpunt 5: En met gebruik van eigentijdse 
onderwijsmethodes  
Doel: Naast de implementatie van nieuwe 
methodes Taal, Lezen (groep 3), Sociaal 
emotionele vorming en begrijpend lezen zullen ook 
nieuwe keuzes op het gebied van de zaakvakken en 
godsdienstige vorming in gemaakt gaan worden.  
Werkwijze: Naast het opbrengstgericht didactisch 
handelen van de leerkrachten, leidt de invoering 
van deze nieuwe methodieken tot 10% hogere 
opbrengsten bij begrijpend lezen, een beter 
pedagogisch klimaat (PRAVO), en een goede basis 
van het leesonderwijs in groep 3.  
Resultaat: Tijdens de studiedagen zijn de 
verschillende nieuwe taalmethodieken uitgebreid 
besproken en onderling afgestemd. Er is 
geconstateerd dat met name de nieuwe 
leesmethode hogere scores in groep 3 genereert. 
Ook is vanuit het team aangegeven dat voor het 
komende jaar (2017/2018) een proef gedraaid zal 
worden met een geïntegreerde aanpak van de 
zaakvakken vanaf groep 5. Thematisch en niet 
methodegebonden. Er is nog geen beslissing 
genomen omtrent de methodiek voor 
godsdienstige vorming.  
 
Speerpunt 6: Doorgaande didactische en 
pedagogische lijn vanaf de kleuters 
Doel: De onderbouw gebruikt de methodiek van 
Kleuterplein met daarin de tussendoelen van de 
verschillende ontwikkelings- en vakgebieden. 
Vanaf groep 3 wordt erg vakmethodisch gewerkt 
wat leidt tot een vol jaarprogramma. Sommige 
leerlingen hebben problemen met die verandering. 
Dit jaar wordt geïnvesteerd in een goede overgang 
van de kleuters naar groep 3. 
Werkwijze Teamleden voelen een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en werken nauw met elkaar 
samen. Er is een werkgroep samengesteld met 
leerkrachten en een begeleider interne 
leerlingzorg. Bestaande kennis en nieuwe inzichten 
op het gebied van het jonge kind worden gedeeld. 
Er is een beredeneerd aanbod. Aanbod en aanpak 
worden als doorgaande lijn schriftelijk vastgelegd 
middels een borgingsdocument. De kennis van de 
masteropgeleide ‘Jonge kind-specialisten’ zal een 
belangrijke rol daarbij spelen. 

Resultaat De onderbouwcollega’s hebben het 
afgelopen jaar erg veel geïnvesteerd in overleg en 
samenwerking. De masteropgeleide 
onderbouwspecialisten zijn nog niet klaar. 
Volgende cursus het tweede jaar. Een volledig 
beredeneerd aanbod was te hoog gegrepen. Dat 
vindt een vervolg in het komende cursusjaar. 
Bij de lokaalindeling van de groepen 3 in het 
komende jaar zal meer rekening gehouden worden 
met het ‘spelende kind’. 
 

Personeel 
 
Speerpunt: Professionalisering 
Doel: Aansluiten bij de door VCOG in gang gezette 
stappen en procedures op het gebied van 
personeelsbeleid 
Werkwijze: Gemotiveerd en goed geschoold 
personeel heeft een belangrijke invloed op de 
ontwikkeling van ieder kind. ‘De leerkracht maakt 
het verschil’. 
Hoogstaand onderwijs:  
- vanuit passie en betrokkenheid; 
- vraagt vakmanschap en moreel besef; 
- wordt gevoed door recente inzichten  
- is opbrengstgericht en duurzaam.  
Resultaat: In de volgende trainingen, cursussen en 
opleidingen werd dit jaar geïnvesteerd:  
Teamdag ‘21st century skills’.  
Coaching in de school door twee LB leerkrachten. 
Cursus bewegingsonderwijs. 
Master ‘het jonge kind’ 
Master ‘gedrag’  
Transactionele Analyse (directie en ib) 
Action Learning (directie). 
 

 
 

Overigen  
 
Samenwerking met de SKSG (voor- en naschoolse 
opvang) 
Doel: Alle gebruikers van de gebouwen zien het 
nut van duurzame samenwerking in verband met 
een structurele dagopvang.  
Werkwijze: Er is regulier overleg tussen 
coördinatoren van de verschillende geledingen 
over de inzet van de pedagogische medewerkers, 
het gezamenlijk gebruik, de inkoop en afschrijving 
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van materialen en de afstemming met betrekking 
tot de doorgaande lijn op het gebied van het 
pedagogisch klimaat.  
Resultaat: De Nassauschool en de SKSG hebben 
afspraken over de wijze van samenwerken op 
korte en langere termijn. Gezamenlijk gebruik van 
gebouwen, de start van een peuterspeelzaal en het 
uitwisselen van personeel aan elkaar, zijn daar 
voorbeelden van.  
 

 
 

     Huisvesting:  
Doel: Het komende schooljaar zal het aantal 
groepen groter zijn dan het aantal in gebruik zijnde 
lokalen. Er zal een uitbreiding moeten komen. 
Dubbelgebruik van de Oranjeboog met de SKSG ligt 
voor de hand. 
Werkwijze:  
In een plan is verwoord hoe het team denkt om te 
gaan met genoemd ruimtegebrek. Wat zijn 
alternatieven en wat zijn de kansen en 
bedreigingen voor de toekomst. De MR, maar ook 
werkgever VCOG zal nadrukkelijk betrokken zijn bij 
de te nemen stappen in verband met de financiële 
ruimte en/of de beperkingen omtrent dit 
speerpunt.  
Resultaat: Ondanks een aantal initiatieven is het 
nog niet gekomen tot een duurzame oplossing. Het 
postcodebeleid zal voorlopig gehandhaafd blijven. 
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7.3 CBS De Kleine Wereld 
 

Onderwijs 

 
Speerpunt: Methode begrijpend lezen 
Doel: Het afgelopen schooljaar hebben we een 
nieuwe methode voor Begrijpend lezen 
uitgekozen, passend bij de taalzwakke populatie. 
Deze wordt dit jaar geïmplementeerd.  
Werkwijze: Op de margedag in sept staat een 
masterclass Nieuwsbegrip op de agenda. 
Differentiatievormen, strategieën en werkwijze 
komen aan bod wat begrijpend lezen betreft. De 
werkwijze wordt vastgesteld. Via het plannen, 
bespreken, uitvoeren en bijstellen van 
beleidsstukken, structurele groepsbezoeken en 
gesprekken vindt borging plaats.  
Resultaat: In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt 
met Nieuwsbegrip. Er is geen werkwijze 
vastgesteld. Er is niet structureel gewerkt aan 
borging.  
 
Speerpunt: Succes For All 
Doel: Opbrengsten lezen verhogen  
Wekwijze: De aanpak volgens Succes For All wordt 
in de groepen 3 uitgevoerd. Er zijn 
intervisiebijeenkomsten en begeleiding vanuit de 
RuG en een coach/coördinator op school. Voor de 
kinderen is er ondersteuning door een tutor. De 
ouders worden hierbij betrokken via 
bijeenkomsten en het verzoek om thuis te lezen. 
Resultaat: De opbrengsten zijn niet tot nauwelijks 
gestegen. De aanpak gaf te weinig ruimte voor 
differentiatie. Voor het komend schooljaar zijn 
aanpassingen gedaan in overleg met SFA. 
 
Speerpunt: Woordenschatonderwijs  
Doel: Woordenschatonderwijs wordt in de 
groepen 4 t/m 8 volgens de leerlijn van de 
methode Nieuwsbegrip gegeven. Woorden van de 
week zijn zichtbaar in de klas via woordmuur, 
woordspin of paraplu. In de groepen 1 en 2 wordt 
via de 4 takt methode gewerkt. Per thema zijn er 
woordclusters gemaakt. 
Werkwijze: In een masterclass Nieuwsbegrip 
wordt aandacht aan woordenschat in 
Nieuwsbegrip XL besteed. In bouwvergaderingen 

sept - nov onderzoeken, bespreken en beslissen of 
de woordenschat leerlijn uit de taalmethode of die 
van Nieuwsbegrip wordt gevolgd. December 
vaststellen wat er op basis daarvan gebruikt wordt 
voor een effectieve inrichting van de groep. Wat 
hangt er aan de wanden. Via het plannen, 
bespreken, uitvoeren en bijstellen van 
beleidsstukken, structurele groepsbezoeken en 
gesprekken vindt borging plaats. 
In groep 3 is gewerkt aan woordenschat onderwijs 
door middel van Succes for All. Dit is gebruikt naast 
Velig Leren Lezen.  
Resultaat: Afstemming heeft plaatsgevonden door 
regelmatige bijeenkomsten en vanuit de RuG 
begeleiding aan leerkrachten en afname DMT. 
 
Speerpunt: Technisch lezen. 
Doel: In groep 4/5, en 5/6 wordt er - vanaf de start 
van het schooljaar - gewerkt met de nieuwe versie 
van Estafette.   

- Er is aandacht voor leesmotivatie en 
leesplezier  

- -Er is in alle groepen een rijke 
leesomgeving  

- Er is in alle groepen extra aandacht voor 
zwakke lezers.   

- Er wordt gewerkt met gerichte 
leesactiviteiten zoals bijv. voor-koor-door, 
of leesrace 

Werkwijze: Voor technisch lezen in groep 4 t/m 6 
wordt Estafette aangeschaft. In de derde 
schoolweek was er een implementatiebijeenkomst 
voor de betreffende leerkrachten. In de 
bouwvergaderingen is besproken welke 
leesactiviteiten effectief zijn. Leerkrachten leren 
van elkaar via praktijk-lesvoorbeelden. 
Leerkrachten en ib’ers analyseren wat kinderen 
nodig hebben en waar eventueel leesproblemen 
zitten. Begrijpend luisteren is hierbij een extra 
middel. In november beslissen we of we dit ook 
aanschaffen.  
Resultaat: Technisch lezen heeft een vaste plek in 
het lesrooster in de groepen 4 t/m 6.  
 
Speerpunt: KiVa 
Doel: Sinds 2015/2016 zijn we zijn een KiVa-school 
van groep 1 t/m 8. In alle groepen worden de KiVa-
lessen gegeven.  
Er is in de klassen, in de gangen en op het plein 
zichtbaar dat we een KiVa-school zijn. 
Er is rust en veiligheid in de school en de klas door 
een effectief klassenmanagement met een 
duidelijke dagindeling en duidelijke en eenduidige 
omgangs- en gedragsregels. Deze zijn in de school 
zichtbaar via regels en picto’s aan de wanden. 
Ook wordt er regelmatig oudercontact ingepland.  
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Kinderen: 
- - lopen rustig door de gangen 
- - komen op tijd 
- - gaan respectvol met elkaar om  
- - luisteren naar de meesters en juffen 

Leerkrachten: 
- hebben een positieve toon en geven 

gerichte   complimenten 
- geven beloningen en sancties indien nodig  
- zijn proactief vanaf het moment dat de 

kinderen op school komen. 
Het protocol omgaan met elkaar wordt consequent 
gevolgd. 
 
Werkwijze:  
Vanaf de eerste schooldag tot oktober wordt er 
gewerkt volgens de principes uit het boekje ‘de 
gouden weken’. In teamvergaderingen worden tips 
en ideeën uitgewisseld en een fundament 
neergezet voor een goede groepsvorming. In 
januari is er aandacht voor de zilveren weken. 
De sociaal/emotionele methode KiVa en Goed 
gedaan worden onder leiding van de KiVa-
werkgroep in teamvergaderingen in september-
december opnieuw ingevoerd en vastgesteld. De 
werkgroep houdt deze aanpak vervolgens via de 
jaarkalender en als vast onderdeel op de 
vergaderingen levend. 
Rust en veiligheid wordt gecreëerd in de school 
door een proactieve inzet van regels en 
pictogrammen die teamleden samen vaststellen op 
de eerste teamvergadering. In januari nogmaals 
bespreken. Bespreken van gerichte complimenten 
en beloningen en sancties in teamvergaderingen. 
Resultaat: Het klimaat op school is veiliger en 
rustiger geworden. voor alle kinderen. Dit wordt 
zichtbaar in de stijgende lijn van de KiVa 
vragenlijsten, betrokkenheid van leerlingen in de 
groepen op het werk en elkaar, inrichting van de 
lokalen en gangen.  
 
Speerpunt: Professionalisering team en 
kwaliteitsverbetering onderwijs  
Doel: In de school werken de leraren en directie 
opbrengstgericht door middel van: 

- effectieve instructie 
- groepsplannen per blok  
- analyseren en verwerken van aangeboden 

resultaten en aangeboden lesstof  
- heldere weekplanning met doelen en 

zorgkolom 
- eigenaarschap bij leerlingen 
- coöperatieve werkvormen 
- bewuste en effectieve inrichting van het 

lokaal 
Er is een effectief klassenmanagement met heldere 
gedragsregels en afspraken over zelfstandig 
werken, klaar opdrachten en uitgestelde aandacht.  

Reflecteren op ontwikkeling hoort bij het 
dagelijkse werk, evenals het hebben van hoge 
verwachtingen van alle leerlingen. 
Werkwijze: Vanaf de start van het schooljaar is er 
veel aandacht voor het didactisch handelen en het 
creëren van een goede leeromgeving. Er wordt 
gewerkt met groepsplannen per blok. In de 
periode september – januari is er in de team- en 
bouwvergaderingen aandacht voor de samenhang 
tussen het groepssignaleringsplan, blokplan en 
weekplanning, voor effectieve instructie, inrichting 
lokaal, analyseren. Er worden afspraken gemaakt 
over becijferen en beoordelen.  
Evaluatiemomenten, zorgbesprekingen, 
documenten enz. zijn allemaal opgenomen in de 
jaarplanning en komen via vergaderingen en 
teambrieven regelmatig onder de aandacht. 
Via de zorgcyclus: bespreken, uitvoeren en 
bijstellen, groepsbezoeken, gesprekken en 
beleidsstukken vindt borging plaats 
Resultaat: De leerkrachten kunnen beter 
analyseren en reflecteren en op basis daarvan 
heldere doelen stellen en hun onderwijs beter 
afstemmen op de behoefte van de kinderen. Dit is 
terug te zien in de weekplanning, blokplannen en 
klassenmanagement. Er is sprake van een 
professionele en lerende omgeving. 
 

Personeel 
 
Speerpunt: voortgangs- en 
beoordelingsgesprekken. 
Doel: Alle leerkrachten hebben minimaal twee 
keer een groepsbezoek gehad. Met elke leerkracht 
is een voortgangsgesprek, functioneringsgesprek of 
een beoordelingsgesprek gevoerd. 
Werkwijze: Leerkrachten vullen voorafgaand aan 
de gesprekken het gespreksformulier in (onderdeel 
hiervan is het POP) 
Resultaat: Met alle leerkrachten is een 
voortgangsgesprek en een functioneringsgesprek 
gehouden. 
 

Infrastructuur/ICT 
 
Speerpunt: Office 365 
Doel: Dit schooljaar maken we een overstap naar 
Office 365. 
Werkwijze: Bovenschools. Elke leerkracht heeft 
een Surface en leert daar mee werken. 
Doel: Migratie in november.  
Resultaat: Dit is gelukt.  
 
 
 
 
 
 



31 

 

Overig 
 
Speerpunt: Brugfunctionaris, Taalvergroter en 
Creatief therapeut 
Doel: De brugfunctionaris zorgt dat de toegang tot 
school laagdrempelig is en dat ouders ruimte 
krijgen voor het ondersteunen van hun kinderen. 
De Taalvergroter voor het vergroten van de 
woordenschat van meertalige en zwaktalige 
kinderen. Creatief therapeut voor kinderen die 
sociaal emotioneel belemmeringen ervaren bij het 
leren weer meer ruimte hiervoor geven. 
Werkwijze: de Brugfunctionaris woont de 
koffieochtenden bij, leidt een ouderpanel, is 
beschikbaar op vaste uren, voert intakegesprekken 
en is aanwezig bij voorleesontbijt. 
De Taalvergroter is een project dat vrijwilligers 
koppelt aan meertalige kinderen waarvan de 
tweede taalverwerving, het Nederlands, achter 
loopt. Ouders van deze kinderen zijn, door een 
onvoldoende Nederlandse taalbeheersing, vaak 
niet in staat om hun eigen kinderen hierbij te 
begeleiden  
De creatief therapeut (tekenjuf) gaat elke vrijdag 6 
kinderen een uur begeleiden die dreigen vast te 
lopen. Terugkoppeling naar ouders en IB en 
leerkracht.  
Resultaat: De creatief therapeut heeft preventief 
wekelijks 6 kinderen begeleidt, de Brugfunctionaris 
heeft veel ouders kunnen bedienen en er zijn via 
de Taalvergroter wekelijks twintig vrijwilligers met 
kinderen actief geweest.   
 
Speerpunt: Playing for Succes, Gezonde school 
lunch en Smaaklessen 
Doel: PFS is een korte interventie voor kinderen 
die uit dreigen te vallen op cognitief of emotioneel 
gebied.  
1x per week een gezonde lunch door een kok en 
gezondheidseducatie voor kinderen.. 
Werkwijze: Via een wekelijks programma, 10 
weken lang, bij FC Groningen voor 6 kinderen.  
Kinderen en ouders helpen mee in de uitvoer van 
het koken. Via lessen bewustwording bij de 
kinderen en ouders van gezonde levensstijl.  
In Oktober een evaluatiemoment en vervolgtraject 
vaststellen. 
Resultaat. Gehaald. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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     7.4 CBS De Wegwijzer 
 
 

 

 
Onderwijs 
 
Speerpunt: SfA (Succes for All) groep 4 
Doel:  Goed kunnen lezen is de kern van succes op 
school en in de maatschappij. Het doel van het 
Success for All is dan ook om van elke leerling, 
binnen de samenwerking met zijn mededelingen 
en de stimulans van de ouders, een goede lezer en 
een goede ‘leerder’ te maken.  

Werkwijze: Goed kunnen lezen is belangrijk. In het 

Success for All programma wordt het leren lezen 
èn leesplezier gestimuleerd door kinderen actief 
taal te laten gebruiken. Dit wordt gedaan door 
aansprekende boeken te lezen en na het lezen 
bijvoorbeeld: 

- Op te schrijven wat jij zou doen als jij 
hetzelfde zou meemaken, 

- Samen met klasgenoten een 
groepsgedicht te maken, 

- Tips en tops te geven aan klasgenoten die 
net een stukje tekst hebben voorgelezen. 

Het leren lezen wordt nauwlettend gevolgd binnen 
Success for All. Als dit wat moeizamer gaat krijgen 
leerlingen 3x per week 20 minuten individueel 
extra hulp.  
 

 
 
Ouders zijn nauw betrokken bij het proces. Zij 
lezen thuis, wonen open lessen en koffieochtenden 
bij. Kinderen werken in teams. Hierdoor leren ze 
elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren. 
Success for All stimuleert dus niet alleen de taal-
/leesontwikkeling, maar ook de sociale 
ontwikkeling en de ouderbetrokkenheid. Succes 
wordt in het team en in de klas gevierd! 
Resultaat: Het resultaat zal in 3 jaar een 
voorsprong van een half jaar geven. Op de korte 
termijn: veel leesplezier, goede mondelinge en 
schriftelijke reflectie. De leerkrachten van groep 3 
en 4, de tutoren en de coördinatoren zijn 
leesexperts geworden! 
 
Speerpunt: Analyseren 
Doel: Tegemoet komen aan wat ieder kind nodig 
heeft. Leren kijken en begrijpen wat je ziet waarna 
je voor de juiste interventie kiest.  
Werkwijze: leerkrachten leren onder leiding van 
Sanne Bronk de leerlijnen kennen van hun eigen 
leerjaar en de naaste leerjaren. Wat moeten de 
kinderen kennen en kunnen en waar moeten 
keuzes op gebaseerd worden.  
Leerkrachten gaan daarnaast de toetsen rekenen 
bekijken en bepalen wat er voor de groep en het 
individuele kind ingezet moet worden.  
Resultaat: De kinderen worden nog individueler 
begeleid in wat ze nodig hebben om een volgende 
stap te kunnen maken. Leerkrachten krijgen meer 
vertrouwen in dat ze de juiste stof aanbieden. De 
resultaten in de hele scala van toetsing worden als 
gevolg hiervan beter. 
 
Speerpunt: Opbrengstbewust handelen 
Doel: Leerkrachten in de onderbouw kunnen het 
opbrengstbewust handelen concretiseren door 
systematisch aan te sluiten bij de specifieke 
kenmerken van de ontwikkelfase van de kleuter en 
hier hun handelen systematisch en doelgericht aan 
verbinden. 
Werkwijze: In het onderwijsaanbod een 
combinatie maken van rijke, gevarieerde en 
doelgerichte activiteiten gebaseerd op de leer- en 
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ontwikkellijnen van taal en rekenen en (rollen) 
spel, afgestemd op de ontwikkelbehoefte van 
kinderen. 
Het onderwijsaanbod op activerende wijze 
betekenisvol maken voor alle kinderen door 
interactief en gedifferentieerd handelen. Dit door 
gezamenlijk met kinderen te oriënteren, samen te 
oefenen en tenslotte het kind zelf te laten doen en 
vertellen. 
In kaart is gebracht het “wie, wat, waar, wanneer 
en hoe” van het huidige onderwijs bij de kleuters 
en aan de hand hiervan zijn de operationele doelen 
opgesteld. 
Jenthe Baeyens, VVE docent, onderwijskundige en 
specialist Het Jonge Kind, voert tevens een 
onderzoek uit in alle onderbouwen van VCOG om 
te bepalen waar we met elkaar staan in het 
opbrengstbewust handelen. 
Resultaat: De leerkrachten zijn zich bewust van 
hun voorwaardelijk handelen in hoeken en in het 
spel. De bewustwording zal, onder leiding van 
Jenthe Baeyens, omgezet worden in concrete 
ontwikkellijnen en uitwerkingen. De hoeken in de 
gang zijn nu ingericht met een leeshoek, 
ontwikkelingsmateriaal en computers. Met deze 
‘stille’ hoeken sluiten we beter aan bij de rest van 
de activiteiten in de gangen van de school.  
 

 
 
Speerpunt: Groepsdoorbrekend werken 
DoeL: De leerlingen krijgen hun instructie in een 
andere groep of leerjaar die aansluit bij hun 
huidige niveau. Leerkrachten kunnen zich focussen 
op het niveau dat zij onderwijzen. Leerlingen van 
de bovenbouw leren met en van elkaar 

Werkwijze: De roosters van groep 5 tot en met 7 
zijn op elkaar afgestemd. Leerlingen kunnen voor 
een bepaald vak naar een andere groep toe gaan 
om daar de instructie en inoefening te krijgen. De 
selectie gaat onder toezicht van de interne 
begeleider. Zij en de leerkracht van de basisgroep 
zijn verantwoordelijk. Het technisch- en begrijpend 
lezen is opgedeeld in niveaus. Eén leerkracht is 
verantwoordelijk voor één niveau en ontvangt de 
leerlingen die zich op dat niveau bevinden. 
Daarnaast worden thema’s aangeboden waar de 
groepen 6 t/m 8 samen aan werken in kleine 
groepjes waarin alle leerjaren vertegenwoordigd 
zijn.  
Resultaat: Leerkrachten kunnen zich richten op 
één niveau. Leerlingen worden beter begeleid op 
hun niveau en zijn minder solitair aan het werk in 
hun basisgroep. Leerlingen kunnen van elkaars 
talenten profiteren en leren samen te werken met 
jongere- en oudere leerlingen. Uiteindelijk zal dit 
moeten leiden tot hogere resultaten en een goede 
sfeer in de bouw. 
 
Speerpunt: Gezonde voeding 
Doel: Kinderen in aanraking brengen met gezonde 
en gevarieerde voeding. Kinderen uit gezinnen die 
op en onder de armoedegrens leven voorzien van 
goede voeding en daarnaast hun ouders 
ondersteunen en bewust maken van de 
mogelijkheden van gezonde voeding binnen een 
smalle beurs. 
Werkwijze: Er is schoolfruit via de Europese 
subsidie of verstrekt door de Gemeente waardoor 
leerlingen geen pauzesnack mee hoeven te nemen. 
In samenwerking met Resto van Harte en onder 
begeleiding van kok Ids Blaauw koken leerlingen 
een lunch voor de leerlingen vanaf groep 3. De 
leerlingen krijgen eens per week een warme 
maaltijd. De kookdienst wordt afgesloten met een 
diner in het restaurant Bie de Buuf waar de 
leerlingen die dat willen, koken voor hun ouders en 
klasgenoten.  
Dit is mogelijk door een gemeentelijke subsidie van 
20.000 euro per jaar.  
Resultaat: Kinderen krijgen op meerdere 
momenten in de week gezonde voeding. Kinderen 
maken kennis met gezonde en gevarieerde 
gerechten en leren deze te bereiden. Leerlingen 
hebben een taak en zijn verantwoordelijk voor een 
lunch. Kinderen leren op educatief gebied over 
bereidingen, grondstoffen en smaken.  
Kinderen en hun ouders krijgen een etentje 
aangeboden wat zeer gewaardeerd wordt en waar 
heel erg van genoten is.  
 



34 

 

 
 
Speerpunt: Handboek Wegwijzer 
Doel: In kaart brengen en borgen van doelen, 
werkwijzen, regels, afspraken en structuren van 
het onderwijs en geledingen op De Wegwijzer. 
Werkwijze: De LB’ers maken de beleidsplannen 
vanuit hun expertise. Jeroen Goedknegt, leerkracht 
groep 7 en onderwijskundige heeft tijd vrijgemaakt 
die ontstond doordat hij een LIO’er voor de groep 
had staan. Er is overleg geweest met verschillende 
disciplines over de opzet en inhoud en verzameld 
wat reeds opgetekend was. Er is gestart met de 
beschrijving 
Resultaat: Helaas is veel tijd van Jeroen toch 
opgegaan aan andere zaken, zoals het begeleiden 
van zijn groep en invalwerkzaamheden, en koste 
het verzamelen en de overleggen over wat nu 
precies opgetekend moest worden veel tijd. Het 
positieve is dat er al veel besproken en beschreven 
is, dat iedereen het belang van dit document inziet 
en het een gedragen document is. 
We moeten hier nog verder mee aan de slag.  
 
Speerpunt: Verkenning Muziek 
Doel: Meer muziek in de klas, leerkrachten beter 
opgeleid, kinderen in contact brengen met muziek 
in de breedste zin.  
Werkwijze: Wij zijn gestart met een muziekproject 
en zoeken samenwerking met verschillende 
disciplines en geledingen om te kijken wat bij ons 
past en wat haalbaar is. Het project werd 
afgesloten met een optreden door alle kinderen en 
optredende ouders/ leerkrachten in het 
poppodium Simplon. Het was een groot succes. 
We zijn uiteindelijk contacten aangegaan met het 
Conservatorium en Harmen Ridderbos van o.a. 
Town of Saints. Met hen hebben we als 
samenwerkingspartners de Impuls Muzieksubsidie 
aangevraagd. Helaas is deze middels loting 
afgewezen. We gaan volgend jaar een nieuwe 
poging doen. Muziek wordt ons speerpunt voor het 
schooljaar 2017-2018. 
Resultaat: Een verbindende factor tussen de 
verschillende geledingen, het heeft veel plezier 
opgeleverd. We weten wat we willen gaan doen 
met de muziek en gaan dit verder uitbouwen!  
 

 
 
Speerpunt: Ouderbetrokkenheid “Communicatie” 
Doel: Betere afstemming van ouders/ kinderen/ 
school waardoor er wederzijds meer begrip voor 
elkaar ontstaat. 
Werkwijze: Er is mede op verzoek van de ouders 
een pilot gestart in groep 6. Ouders worden 4x 
uitgenodigd voor een ouderavond, kunnen 
gebruikmaken van een maandelijks spreekuur, 
vullen een ideeënbox en worden herhaaldelijk 
gebeld en persoonlijk uitgenodigd als dat voor hun 
kind noodzakelijk is. 
In groep 3 en 4 is met ouders het Ouder- en  
Familieteam van Success for All gestart waarbinnen 
besproken wordt hoe we elkaar in het 
leesonderwijs kunnen versterken.  
Er is 4x een Schooloudervergadering uitgeschreven 
waar de directie met vertegenwoordigers uit de 
groepen meningsvormend is gesproken over zaken 
als veiligheid, waterschool, op tijd de lessen 
starten. 
Resultaat: Ouders hebben weinig gebruik gemaakt 
van de uitnodigingen. Wanneer het goed gaat met 
hun kind is de behoefte tot contact minder 
aanwezig. De ideeënbox bleef leeg. Teleurstellend 
voor de leerkrachten die hier veel energie in 
hebben gestoken. Er is afgesloten met een high tea 
in de groep en met ouders en leerlingen bekeken 
of de gestelde doelen ook behaald zijn. Ouders en 
kinderen waren zeer tevreden over de inzet van de 
school/ leerkrachten en de sfeer en veiligheid en 
hebben de structuur minder nodig gehad dan 
gedacht. 
Het Ouder- en Familieteam is een mooie 
toevoeging en heeft concreet de band tussen 
ouders en school versterkt middels open lestijden, 
extra koffiemomenten waarbij ook het O&F team 
aanwezig was. Meer podium voor de resultaten in 
de klas. 
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Speerpunt: Vieringen, Feesten en Projecten 
Doel: Samen beleven, plezier maken, tijd voor 
elkaar uit trekken, een onderwerp uitdiepen, en 
leren vanuit een andere dimensie. 
Werkwijze: Samen beleven van:  
Kinderboekenweek, Wegwijzer got talentshow, 
Sint, Kerstviering per bouw, Kerstmarkt, de 
Koningsdag, de kunstateliers, de Grote Rekendag, 
bijeenkomst Mediawijsheid i.s.m. het Eerste Bedrijf 
en politie, kunstmenu met centraal het bijwonen 
van een theatervoorstelling, bezoek synagoge, 
kranslegging monument, Presentatie Tweede 
Wereldoorlog, afscheidsfeest groep 8, NL doet, 
Pannenkoekendag en als absoluut hoogtepunt het 
muziekoptreden van de hele school, inclusief 
ouders in Simplon! 
Alles voorbereid binnen het taakbeleid, meestal in 
werkgroepen, inclusief ouders. 
Resultaat: Positieve binding tussen de 
verschillende geledingen in de school, bevordering 
goede sfeer en prachtige herinneringen! 
 
 

Personeel 
 
Speerpunt: Gesprektechnieken 
Doel: Bewustwording van en/of leren hoe op een 
goede manier een gesprek met ouders gevoerd 
wordt om elkaar zo goed mogelijk te verstaan. 
Werkwijze: Middels meespeeltheater worden de 
leerkrachten van groep 3 tot en met 8 dagelijks 
voorkomende en herkenbare situaties voorgelegd 
die later in een veilige setting met acteurs nog 
verder worden geoefend. 
Resultaat: Leerkrachten voelen zich 
zelfverzekerder en zijn zich meer bewust van hun 
eigen rol en invloed op de uitkomst en het verloop 
van het gesprek. 
 
Speerpunt: Werkwijze interne begeleiding 
Doel: Betere begeleiding en inzicht in de 
leerkrachten en de groepen.  
Werkwijze: De vraag aan Cedin, Nan Kooiker, is 
gesteld of we het goede doen en dat wat we doen 
ook goed doen. 

De interne begeleiders zijn gevolgd en er is een 
aantal keren gesproken.  
Resultaat: 
De taken en bevoegdheden moeten helderder zijn, 
gesprekken zullen MT-breed worden opgepakt, 
interne begeleiders moeten duidelijker aanwezig 
zijn en hun expertise inzetten.  
 
Speerpunt: Starters 
Doel: Starters middels intervisie elkaar laten 
ondersteunen en inwijden in de schoolcultuur. 
Werkwijze: De starters komen 6x per jaar bij elkaar 
en brengen onderwerpen in die hen bezighouden 
of waar zij meer informatie over willen hebben.  
Resultaat: Wanneer er tijd voor elkaar is blijkt het 
fijn om van elkaar te horen dat men tegen dezelfde 
dingen aanloopt. Het belang van een Handboek 
Wegwijzer is ook hier regelmatig op tafel gekomen. 
Er zou nog meer uit te halen zijn, dat gaan we 
onderzoeken.  
 

 
 
Speerpunt: Inzet Brugfunctionaris 
Doel: Een brug vormen tussen thuis en school om 
ouders sneller op te nemen in de schoolcultuur en 
de ouders bewust te maken van de hulp die 
geboden kan worden. Het geeft leerkrachten meer 
inzicht in de thuissituatie waardoor er eerder een 
open houding naar elkaar ontstaat. 
De brugfunctionaris ziet 80 % van de doelgroep 
minimaal eens per jaar. 
Werkwijze: De brugfunctionaris Saskia Stam heeft 
een formatie van 0,2 waarin ze alle nieuwe 
leerlingen thuis bezoekt en de thuissituatie in kaart 
brengt.  
Ouders kunnen de brugfunctionaris altijd 
aanspreken en de brugfunctionaris belt minimaal 
eens per jaar op om te vragen of zij iets voor het 
gezin kan betekenen. De leerkrachten kunnen haar 
inschakelen wanneer zij zich zorgen maken over 
een gezin. Zij heeft veel contact met het WIJ-team 
van de wijk waarin het kind woont. Zij probeert 
zichtbaar te zijn voor alle ouders maar met name 
de ouders van de onderbouw. 
Resultaat: De brugfunctionaris wordt gezien als 
een belangrijke schakel. De opbouw en 
bekendheid van de functie vergt tijd maar is niet 
meer weg te denken uit de organisatie. Het team 
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moet leren de brugfunctionaris proactief in te 
zetten. 
 

 
 
Speerpunt: Teambuilding 
Doel: Organisatie van activiteiten waarin het 
personeel nader tot elkaar komt. 
Werkwijze: Er is een aantal activiteiten geweest, 
de familiedag van de Wegwijzer, kerstborrel, 
personeelsdag VCOG, margedagen met ruimte 
voor ontmoeting, pluimen, kaartjes en presentjes, 
afsluiting schooljaar. 
Resultaat: Wij zijn een warm, open en op elkaar 
gericht team. We hebben behoefte aan regelmatig 
een “borreltijd”. Dat wordt geagendeerd.  
Speerpunt: Cursussen 
Doel: Een leven lang leren 
Werkwijze: Er zijn gezamenlijke en individuele 
cursussen gevolgd: 
Pre Masters, Masters, Succes for All, ICT, Analyse 
rekenen San Bronk, Cedin, mediawijsheid, muziek, 
gesprekstechniek. 
Resultaat: Er zijn certificaten en diploma’s gehaald. 
De leerkrachten hebben hun expertise ingezet of 
gaan hun expertise inzetten.  
 
  

Infrastructuur/ICT: 
 
Speerpunt: Herinrichting Hardware 
Doel: De leerkrachten en leerlingen 
gedifferentieerd laten werken. Binnen de ICT 
mogelijkheden creëren om vaardigheden te 
ontwikkelen en ondersteuning bij de instructie te 
bieden.  
Werkwijze: Alle leerkrachten hebben een Surface 
pro 4 in bruikleen van VCOG gekregen die ze naast 
schoolopslag ook voor privéopslag vrij mogen 
inzetten en iedere dag mee moeten nemen om in 
het onderwijs in te zetten. 
De stations zijn verouderd of werken onvoldoende 
voor de inzet die wij verlangen. De hele ICT-
infrastructuur is opnieuw in kaart gebracht en de 
investeringen en onttrekking voor de komende 
jaren aangepast.  

De WIFI is nog steeds niet overal in te zetten en 
een bron van ergernis.  
Resultaat: Alle leerkrachten kunnen en kennen de 
vereiste vaardigheden. De infrastructuur is in kaart 
en de investering/ onttrekking is up to date.  
De ICT-er en BRIN buigen zich over het WIFI 
probleem.  
 
Speerpunt: Gebruik Office 365 
Doel: Uitbreiding van mogelijkheden om met een 
digitale samenwerkomgeving te werken en op een 
verantwoorde manier om te gaan met de veelheid 
aan documenten. 
Werkwijze: Verkennen van de werkomgeving aan 
de hand van instructiefilmpjes en demonstraties  
Kennis maken met de verschillende onderdelen 
van Office 365. (Mail groepen, Sharepoint, Office 
2016, digitaal vergaderen) 
Afspraken maken over dé manier van digitaal 
samenwerken binnen Office 365. 
Digitaal samenwerken implementeren 
Digitaal samenwerken evalueren en bijstellen. 
Dit onder begeleiding en aanvoering van Ronald 
Staal en Jeroen Goedknegt. 
Resultaat: 
Leerkrachten weten hoe ze moeten werken met 
Sharepoint en wat de mogelijkheden en afspraken 
zijn omtrent samenwerking. 
 

 
 

 
Financiën 
 
Speerpunt: Meerjarenbegroting/ investeringsplan 
Doel: Het doel van het investeringsplan is een 
overzicht te geven van de voorgenomen 
investeringen in de komende jaren. Daarbij wordt 
in het investeringsplan de financieringsbehoefte 
per jaar zichtbaar gemaakt. 
Werkwijze: De inventarisatie van de 
vervangingsbehoefte van de gebruiksmaterialen is 
herijkt en vastgesteld. Een aantal posten is 
doorgeschoven naar 2018 zoals het aanschaffen 
van een methode voor Wereld Oriëntatie. 
Het investeringsplan ICT is gemaakt op basis van de 
per jaar te vervangen computers, laptops en 
Surfaces en te vervangen digiborden.  
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Resultaat: Goedgekeurde en doordachte, op het 
schoolplan afgestemde, investeringsplannen 
 

 
 
Speerpunt: Subsidies 
Doel: Een subsidie is geen doel op zich, wel een 
manier om meer te kunnen doen dan de 
draagkracht van Lumpsum en de ouderbijdrage.  
Werkwijze: Er wordt uitgegaan van het Schoolplan 
en het Jaarplan en gekeken waar extra 
mogelijkheden liggen die aansluiten bij reeds 
bestaande wensen. 
De directie en expertise leerkrachten LB definiëren 
de aanvraag. De volgende aanvragen zijn gedaan: 
Project Muziek, Impuls Muziekonderwijs, 
Schoollunch, Schoolfruit, brugfunctionaris, VVE 

leerkracht, Creatief Therapeut, Aanschaf extra 
materialen VVE ( Lilaland), Mediawijsheid, …. 
Resultaat: Behalve Impuls Muziekonderwijs is alles 
toegekend en uitgezet.  
 
Speerpunt: Website www.cbs dewegwijzer.nl 
Doel: Overzichtelijker en duidelijker website zodat 
derden onze school beter leren kennen. 
Werkwijze: Er is een werkgroep actief bezig 
geweest in samenwerking met een medewerker 
van BRINN.  
Er is een plan van eisen en wensen opgesteld, een 
fotograaf ingeschakeld voor mooie foto’s, teksten 
zijn geredigeerd en de 'opvulling' van de items 
verdeeld onder het team. 
Resultaat: We hebben een geheel vernieuwde en 
actuele website. 
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7.5 CBS De Hoeksteen     
 
Inleiding 
 
I love to go to school each day, 
to learn to read and write and play. 
I love my teacher and my friends, 
I hope the schoolday never ends. 
 
In ons jaarplan geven we aan: 
 

- Welke zelfevaluaties we gaan uitvoeren 

- Welke voornemens en doelen we hebben in 

relatie tot het schoolplan 

- Welke actuele ontwikkelingen van belang zijn.  

 
We geven per onderdeel de verbeterpunten en 
onze keuzes aan. Daarna werken we de 
belangrijkste aandachtspunten nader uit in 
verbeterplannen. 
In verband met de opgave waar we voor staan, 
willen we als team onze missie en visie opnieuw 
bespreken om weer geïnspireerd en met nieuw 
elan aan het werk te gaan. We willen onze passie 
voor het onderwijs (terug) vinden. 
De komende 4 jaren staan we voor een prachtige 
uitdaging. 
Onze ambities zijn:  

- We willen onze basisvaardigheden 
(rekenen, lezen, taal, begrijpend lezen en 
spelling) op orde hebben en in het 
basisarrangement van de inspectie vallen. 

- We willen de 21e eeuwse vaardigheden 
bij onze leerlingen aanwakkeren en ze 
vergroten. 3. We willen de andere 
vaardigheden en aandachtsgebieden 
binnen de school niet vergeten, we doen 
dit door talentontwikkeling. 

 

Onderwijs 
 
Speerpunt: Sociaal-emotionele ontwikkeling/ 
veiligheidsbeleid 
Doel: We willen ons veiligheidsbeleid evalueren en 
waar nodig bijstellen en herformuleren. 
Er is VCOG breed een veiligheidsbeleid vastgesteld. 
Aan het einde van schooljaar 2016-2017 werkt CBS 
de Hoeksteen naar tevredenheid met het KanVas 
systeem van Kanjer. De leerkrachten weten dan 
wat ze moeten doen als leerlingen buiten de groep 
vallen. De Hoeksteen is pedagogisch gezien een 
veilige school waar leerkrachten, leerlingen en 
ouders met plezier naartoe gaan.  
 

 
 
 
 
 
En tot slot is er actie ondernomen binnen de 
‘moeilijke’ groepen door externe organisaties in te 
schakelen zoals Kanjerinterventies. 
Werkwijze: 

- Samen met de P&O medewerker van 
VCOG is er overleg om het 
veiligheidsbeleid te bespreken en vast te 
stellen. 

- De implementatie van dit veiligheids-
beleid in de school en de gevolgen voor de 
organisatie in kaart brengen. 

- (KanVAS). 
- Bespreken van de consequenties met de 

gedragsspecialist. 
- Formuleren schoolbeleid en dit bespreken 

in het team. 
- De werkgroep ouderbetrokkenheid 

inschakelen bij bespreking van het 
veiligheidsbeleid. 

- Ouders informeren over schoolbeleid 
t.a.v. incidenten. 

- De gedragsspecialist volgt de opleiding tot 
- Kanjercoördinator op 19 april 2017. 

Resultaat: Helaas is door de vele wisselingen dit 
nog niet klaar. Op school hebben we heldere en 
duidelijke afspraken gemaakt als het gaat over 
sociaa- emotionele ontwikkeling en veiligheid van 
onze leerlingen 
 
Speerpunt: Actief Burgerschap 
Doel: Bij de evaluatie van het jaarplan nemen wij 
het mee of dit een doel wordt voor het volgende 
schooljaar. 
 
Speerpunt: Leerstofaanbod 
De school met een substantieel aantal leerlingen 
met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse taal 
leerinhouden aan die passen bij de 
onderwijsbehoeften van leerlingen met een 
taalachterstand. 
Doel: In alle groepen wordt er gebruik gemaakt 
van dezelfde tekens en afspraken bij het werken 
met Succes For All (SFA) de leerlingen halen de 
beoogde en beschreven doelen en de resultaten 
van het technisch en het begrijpend lezen gaan 
omhoog. 
Werkwijze: Coördineren van toetsen, analyseren 
uitkomsten, afspraken maken met collega's, 
organiseren ouder-kind evenementen, observeren 
lessen , overleggen met collega's andere SFA 
scholen.  

http://www.vcog.nl/LinkClick.aspx?link=http://www.dehoeksteen.nl&tabid=512&mid=2096
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Resultaat: We zijn zeer tevreden over de kleine 
tussenresultaten die te zien zijn. De leerlingen 
kunnen beter lezen, zijn gemotiveerder en spreken 
met betere zinsbouw en gebruiken deze ook. We 
zien helaas nog niet een enorme vooruitgang in de 
CITO resultaten. 
 
Speerpunt: Actieve en zelfstandige houding  
Doel: We willen de actieve en zelfstandige houding 
van onze leerlingen vergroten. We maken daarbij 
gebruik van de 21st century skills. 
Doel: We willen de actieve en zelfstandige houding 
van onze leerlingen vergroten. We maken daarbij 
gebruik van de 21ste eeuwse vaardigheden. 
Werkwijze: Het team gaat op zoek naar kennis 
over, en ervaringen met '21st Century Skills'. We 
bespreken hoe we deze kennis en ervaring inzetten 
in ons onderwijs. Iedere leerkracht moet bereid 
zijn om de omslag te maken van werken met 
boeken naar werken met tablets en snappet. Dit 
betekent dat men zich moet verdiepen in het 
gebruik van snappet om zodoende het gewenste 
leerresultaat te behalen. Hier moeten we elkaar in 
ondersteunen waar mogelijk. Tips en toepassingen 
moeten gedeeld worden en problemen moeten 
besproken worden. 
Resultaat: We zijn zeer tevreden over de actieve 
betrokkenheid van onze leerlingen. We zien dit ook 
terug in de groepsbezoeken en we gaan hier het 
komend schooljaar ook mee verder door middel 
van de invoering van Da Vinci. 
 
Speerpunt: Zorg en begeleiding 
De school heeft de procedure voor de bespreking 
van de resultaten op de eindtoets vastgelegd in 
een procedure (workflow). 
 
Speerpunt: Afstemming 
Het groepsoverzicht bevat een analyse van de 
gegevens, conclusies en interventies. 
 
Speerpunt: Opbrengsten 
De resultaten van de leerlingen aan het eind van 
de basisschool liggen tenminste op het niveau dat 
op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie mag worden verwacht. 

Doel: We willen de resultaten van de tussentijdse 
methode en niet- methodegebonden toetsen voor 
de basisvakken: taal, lezen, rekenen en begrijpend 
lezen voor al onze leerlingen verhogen. We willen 
aan de hand van onze tussendoelen, onze eigen 
evaluatie en analyse onze doelen zo aanpassen dat 
ons onderwijs in de basisvakken beter aansluit bij 
de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Het 
resultaat moet zijn dat onze leerlingen over 3 jaar 
op de centrale eindtoets basisonderwijs minimaal 
1 punt hoger scoren dan het landelijk gemiddelde. 

We willen zicht krijgen op de talenten van onze 
leerlingen en deze verder ontwikkelen. We willen 
de ouderbetrokkenheid op het leren van de 
kinderen verhogen, waardoor resultaten stijgen 
Werkwijze: 

- We stellen in de groepsplannen onze 
tussendoelen vast en evalueren, 
analyseren en diagnosticeren of we voor 
al onze leerlingen het verschil hebben 
gemaakt, en zo niet wat daarvoor nodig is 
om dit de volgende periode (volgens de 
zorgcyclus) wel te bereiken. 

- We bespreken onze resultaten in de 
bouwen en het team. We maken daarbij 
gebruik van de expertise van onze 
specialisten en een datamuur. 

- We laten het onderwijs in de 
verschillende groepen beter op elkaar aan 
sluiten door het gesprek met elkaar 
daarover te voeren, door bij elkaar te 
kijken en van elkaar te leren (collegiale 
consultatie). 

- In de groepsgesprekken is de afstemming 
van het onderwijs op de behoefte van de 
groep en individuele leerlingen 
onderwerp van gesprek. 

- We hebben analyse en diagnose van de 
eindtoets basisonderwijs opgenomen in 
zorgcyclus en geborgd in het handboek 

- We hebben in groep 3 het programma 
Success for All ingevoerd, dit programma 
is een samenwerking met de 
Rijksuniversiteit Groningen en heeft als 
doel om alle leerlingen te leren lezen. 

-  Er is een werkgroep ouderbetrokkenheid 
die ideeën genereert om ouders meet te 
betrekken bij het leren van het kind. 
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7.6  CBS ’t Kompas     
 

 

Algemeen 
 
Het schooljaar 2016-2017 stond in het teken van 
directiewisselingen en inspectiebezoek. Nadat de 
oude directeur aan het eind van het schooljaar 
2015-2016 afscheid had genomen, werd dit jaar 
gestart met een interim directeur, aangezien er uit 
de wervingsprocedure geen geschikte kandidaat 
naar voren was gekomen. 
De interim directeur had als eerste belangrijkste 
taak ’t Kompas klaar te stomen voor het 
inspectiebezoek.  
In november heeft de onderwijsinspectie ’t 
Kompas bezocht en de opbrengsten als nipt 
voldoende beoordeeld. ’t Kompas heeft wederom 
het basisarrangement toegewezen gekregen!  
Per 1 april is er op ’t Kompas een nieuwe directeur 
benoemd. 
 
In januari is er een start gemaakt met een 
oriëntatie op andere schooltijden.  
Er zijn een aantal informatiemomenten 
georganiseerd over het vijf-gelijke-dagenmodel 
versus het traditionele rooster. Vanuit school is de 
wens uitgesproken om over te stappen naar het 
vijf-gelijke-dagenmodel, nadat hierover gestemd 
was binnen het team. Vanuit de MR is er een 
stemronde georganiseerd om de wens van de 
ouders in kaart te brengen. Vervolgens heeft de 
MR haar instemming verleend om per 1 september 
2017 over te gaan op bovengenoemde andere 
schooltijden. 
 
’t Kompas mag zich al drie jaar een gezonde school 
op het gebied van sport en bewegen noemen. In 
februari hebben we een gezonde week 
georganiseerd, met als doel kinderen 
vaardigheden, kennis en gewoonten aan te leren 
over een gezonde leefstijl. Het hoogtepunt van de 
week was het bezoek van wethouder Paul de Rook, 
die ’t Kompas een tweede certificaat van de 
gezonde school ‘gezonde voeding’ heeft uitgereikt. 
Daarmee is ’t Kompas de eerste school in de 
provincie Groningen met twee certificaten! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwijs    
 
Speerpunt: Taal/leesonderwijs 
Doel: Doorgaande lijn in woordenschatonderwijs 
Werkwijze: Voor onze doelgroep is een sterk 
ontwikkelde woordenschat van cruciaal belang. 
Om een sterke doorgaande lijn te creëren hebben 
we de CED groep benaderd om ons hierin na te 
scholen.  
Ten aanzien van het expliciete 
woordenschatonderwijs hebben we de didactiek 
van Verhallen besproken en 
implementatieafspraken gemaakt. 
Ten aanzien van impliciet woordenschatonderwijs 
heeft de school het belang onderkend van 
leesmotivatie. De taalcoördinator heeft gedurende 
het jaar een aantal leesmotivatie activiteiten 
ondernomen voor de hele school. 
De taalcoördinator heeft klassenbezoeken afgelegd 
om te monitoren of alle afspraken op dezelfde 
wijze worden toegepast in de groepen. 
Resultaat: Er is een doorgaande lijn in expliciet 
woordenschatonderwijs. Binnen elke groep heeft 
dit dezelfde uitingsvorm. De consolideerfase 
verdient volgend jaar extra aandacht. 
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Speerpunt: Leerkrachtvaardigheden m.b.t. actieve 
betrokkenheid van leerlingen 
Doel: EDI principes toepassen in de rekenlessen 
Werkwijze: Om de betrokkenheid van leerlingen 
bij de lessen en hun eigen leerproces te vergroten 
hebben we gekozen om de EDI-lesprincipes toe te 
passen in onze lessen. Lourien Groenendal heeft 
ons bijgeschoold over verschillende lestechnieken 
zoals het gebruik van beurtenstokjes, wisbordjes 
en controle van begrip vragen. 
Na deze nascholing hebben we dit in de praktijk 
gebracht in de lessen.  
Tijdens de onderwijsoverleg-momenten hebben 
we tips en tops met elkaar besproken. 
Resultaat: In alle klassen wordt gebruik gemaakt 
de lestechnieken ‘wisbordje’ en ‘beurtenstokjes’. 
Het controleren van begrip, en de consequentie 
die dat heeft voor het verdere verloop van de les, 
is iets wat nog niet in alle groepen zichtbaar is en 
volgend jaar een vervolg dient te krijgen. 
 
Speerpunt: Rekenonderwijs 
Doel: Automatiseren een structurele plek geven in 
ons aanbod.  
Werkwijze: Lourien Groenendal heeft een 
nascholingsactiviteit verzorgd over de theorie van 
het rekenmuurtje. We hebben het belang 
onderkend van het automatiseren en het 
ontbreken ervan in onze rekenmethode. 
We hebben een instrument geïmplementeerd om 
de voortgang van het automatiseren bij leerlingen 
inzichtelijk te maken, en we hebben een werkwijze 
geïmplementeerd om met de leerlingen aan de 
hiaten te werken. 
Resultaat: Het totale rekenaanbod is nu compleet, 
zowel procesgericht onderwijs als onderwijs 
gericht op rekensnelheid. 
  
Speerpunt: Kwaliteitszorg 
Doel: Invoering nieuw zorghandboek 
Werkwijze: Met de komst van twee nieuwe 
zorgcoördinatoren is het initiatief ontstaan om de 
reactieve zorgcyclus pro-actief te maken. 
De zorgcoördinator heeft de huidige processen in 
beeld gebracht en vanuit haar orthopedagogische 
achtergrond bekeken welke aanpassingen gedaan 
moeten worden om sneller te kunnen reageren 
wanneer leerlingen uitvallen. 
Die voorstellen zijn beschreven in het 
zorghandboek. Binnen het team is dit 
zorghandboek besproken en ook is dit 
goedgekeurd door de MR. 
Resultaat: Het nieuwe zorghandboek is 
geïmplementeerd.  
 
 
 

Speerpunt: Sociaal-emotionele vorming 
Doel: Certificering Vreedzame School  
Werkwijze: De afgelopen twee jaar is er een start 
gemaakt met de certificering voor de Vreedzame 
school.  
Bureau Meesterschap heeft de laatste training 
verzorgd in het kader van de certificering. De 
school heeft het traject met goed resultaat 
afgelegd en mag zich nu officieel een Vreedzame 
School noemen. 
Resultaat: 
’t Kompas is officieel een Vreedzame School. 
 

 
 

Personeel 
 
Speerpunt: Professionalisering 
Doel: Opleiden Taalspecialist en  IB-coach 
Werkwijze: Een leerkracht heeft de master SEN 
opleiding tot taalspecialist met goed gevolg 
afgerond. Binnen de formatie is zij een dagdeel vrij 
geroosterd van lesgevende taken zodat de taal 
coördinatie taken uitgevoerd kunnen worden. 
Een van de zorgcoördinatoren heeft de master SEN 
opleiding tot coach met goed gevolg afgerond.  
Resultaat: 
’t Kompas heeft een opgeleide taalspecialist en 
coach. 
 
Speerpunt: Opzetten nieuwe leidinggevende 
structuur 
Doel: Aanstellen van een onderbouw- en 
bovenbouwcoördinator. 
Werkwijze: Met de komst van de nieuwe directie 
heeft de school er voor gekozen om de 
leidinggevende laag in de school uit te breiden. Op 
deze manier wil de school gedeeld leiderschap 
vormgeven en is de risicolast voor de school 
verkleind. 
De onderbouwcoördinator is het haar taken 
begonnen in september 2016, nadat zij 
geselecteerd was uit de bovenschoolse procedure. 
De bovenbouwcoördinator is benoemd in juni 2017 
en start in september 2018 met haar 
werkzaamheden. 
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Resultaat: De leidinggevende structuur staat. Een 
volgende stap is het herijken van de TBV’s op ’t 
Kompas. 
 
 

Infrastructuur/ICT 
 
Speerpunt: Ouderbetrokkenheid/communicatie 
Doel: Invoeren van een digitale ouderportal 
Werkwijze: De ICT coördinator heeft diverse 
portals bekeken en geselecteerd voor ’t Kompas. 
Op basis van functionaliteit en prijs is er een keuze 
gemaakt voor het portal Digiduif. 
We hebben intern afgestemd dat Digiduif gebruikt 
gaat worden voor alle communicatie met ouders.  
In november hebben alle medewerkers en ouders 
de gelegenheid gekregen om een account aan te 
maken via Digiduif, desgewenst met hulp van de 
ICT-er of administratrice. 
Resultaat: Per 1 december 2016 verloopt alle 
communicatie vanuit school via dit kanaal. 
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7.7 CBS De Tamarisk                  
 
 
Algemeen 
 
De vertraging van de nieuwbouw en de op handen 
zijnde sluiting en ook de daadwerkelijke sluiting 
van onze locatie in Helpman heeft duidelijk zijn 
weerslag gehad op ons leerlingenaantal. Door 
zorgvuldige communicatie met de betreffende 
ouders heeft een groot aantal ouders gekozen voor 
onze twee andere locaties en zo’n 10 leerlingen 
zijn naar een andere school verhuisd. 
Over het algemeen kunnen we constateren dat de 
vertraging van de nieuwbouw ons de afgelopen 
jaren ongeveer 100 leerlingen heeft gekost. Daarbij 
gaan we uit van de gemeentelijke prognoses die 
aangeven dat de Tamarisk ong. 300 leerlingen zou 
moeten hebben in 2017 en we hebben er 200. 
Onze locatie in Corpus is gezond, groeit en wordt 
bevolkt door een doorsnee publiek van de wijk. Dit 
in tegenstelling tot onze locatie in de Wijert. Deze 
locatie “verkleurt” en trekt steeds meer het 
publiek uit de Wijert Noord, Hier kunnen we dus 
niet spreken van een doorsnede van de wijk. 
Hierin voelen we een dilemma. Op deze locatie 
steken we vooral in op de behoefte van het kind. 
Zo verzorgen we elke ochtend een schoolontbijt 
voor de kinderen, krijgen een aantal ouders 
volwasseneducatie, zodat ze hun kind thuis beter 
kunnen ondersteunen, krijgen de kinderen in de 
middenbouw het leerorkest aangeboden en 
ontplooien we veel activiteiten om het bewegen 
van de kinderen te stimuleren. Ondanks dat we de 
noodzaak voelen deze activiteiten voor de 
kinderen te organiseren beseffen we ook dat we 
daardoor gestigmatiseerd worden en juist 
daardoor een bepaald publiek trekken.  
Dit schooljaar zijn we gestart met een werkgroep 
P.R., waarin we expertise van buitenaf hebben 
ingebracht, zodat deze locatie weer op een 
gezonde manier op de kaart kan worden gezet in 
de wijk. 
De realisatie van de nieuwbouw zal hier zeker aan 
meewerken. We hopen dat dit in 2020 is voltooid. 

 
Onderwijs 
 
Wanneer we de midden- en eindopbrengsten 
analyseren zien we dat er soms grote 
verschuivingen optreden in de groepen. We zijn 
niet overal tevreden over de tussenresultaten wat 
betreft reken/wiskunde en technisch/begrijpend 
lezen.  

 
 
 
 
 
 
 
Vorig schooljaar hebben we een nieuwe methode  
voor rekenen aangeschaft en geïmplementeerd 
(Wereld in Getallen). Dit schooljaar kiezen we een 
nieuwe methode voor technisch lezen. 
Daarnaast zijn we nageschoold door CEDIN wat 
betreft de aanpak in combinatieklassen (Kansrijke 
Combinatiegroepen) wat betreft spelling..  
 Toch slagen we er in om een gemiddeld tot goed 
resultaat te behalen op CITO-eindtoets, in relatie 
tot de scholengroep waartoe de Tamarisk behoort, 
waarbij meer dan 50% van onze leerlingen 
uitstroomt naar VMBO-TL/ HAVO/VWO. 
 
Speerpunt: Taal/leesonderwijs 
Doelen:  

- Continuering VVE-groep wat betreft de  
taalontwikkeling op locatie de Wijert. 

- Verhogen opbrengsten van schrijven (taal) 
en spellen. 

- Samenwerking voorschool en VVE-groep  
verder uitbouwen richting het DKC. 

- Kwaliteitszorg en de ouderbetrokkenheid 
zijn specifieke aandachtspunten bij VVE. 

- Het onderdeel Spelling wordt belicht  
middels KCG. 

Werkwijze: Binnen de school functioneren een 
werkgroep Spelling en een werkgroep Taal die zich 
met een groot deel van bovenstaande doelen 
hebben beziggehouden. Daarnaast heeft de 
Tamarisk dit schooljaar de nascholing Kansrijke 
Combinatiegroepen (CEDIN) in het kader van 
spelling gevolgd. Daarbij is ingestoken op instructie 
in combinatiegroepen. Hierbij is nu de zg. “5-
stappen” methode geïmplementeerd. Deze aanpak 
( KCG) krijgt volgend schooljaar een vervolg in het 
kader van Begrijpend Lezen.  
Tijdens de zg. L.B./I.B./Dir.-vergaderingen worden 
onderwijsinhoudelijke lijnen uitgezet, waarbij de 
LB-leerkrachten verantwoordelijkheid dragen voor 
hun onderwijsinhoudelijke werkgroep. Op I.B.- en 
managementniveau worden de opbrengsten 
gemonitord en tijdens teamvergaderingen en in 
groepsbezoeken door de I.B. waar nodig van actie 
voorzien. 
School faciliteert de  IB-ers om tijdens 
groepsbezoeken in te zoomen op de kwaliteit van 
de analyses en de doelstellingen. 
Dit jaar is peuterschool de “Speelwij” gestart op 
locatie de Wijert, waardoor de samenwerking 
tussen voor- en vroegschool alleen maar is 
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versterkt. Stagnerende factor hierbij waren de vele 
vervangingen waar we mee werden 
geconfronteerd door een groot aantal 
zwangerschapsverloven. 
Resultaat: verhoging van de opbrengsten op 
taal/leesgebied en een betere aansluiting tussen 
groep 2 en groep 3 op het gebied van taal. Minder 
doublures in groep 2. 
 
Speerpunt: Rekenonderwijs 
Doelen: 

- Implementatie van de nieuwe methode  
“Wereld in getallen”. 

- De opzet van de methode inpassen 
binnen onze systematiek van de  
Daltonweektaak. 

- Schrijven Rekenbeleidsplan. 
Werkwijze: Eind schooljaar 2015-2016 is de 
methode “Wereld in getallen” aangeschaft, mede 
aangezien deze methode goed aansluit op onze 
Daltonwerkwijze. De werkgroep heeft hierbij de 
implementatie gemonitord en voorzien van 
impulsen. Ook hebben we hierbij gebruikt gemaakt 
van externe deskundigen. 
Aan de hand van analyses op tussen- en 
eindtoetsen CITO zijn er keuzes gemaakt op 
locatieniveau omtrent het lesrooster/aanbod 
(urentabel). 
De werkgroep heeft een start gemaakt met het 
schrijven van het rekenbeleidsplan. Dat wordt in 
het schooljaar 2017-2018 afgerond. 
Resultaat: De opbrengsten op rekengebied hebben 
zich dit jaar enigszins verbeterd. Het is nu nog te 
vroeg om effecten van de nieuwe methode te 
kunnen meten. 

 
 
 
 
 
 

Speerpunt: Daltonontwikkeling 
Doelen:   

- Implementeren + borgen gemaakte  
afspraken. 

- Evaluatie en reflectie een prominente  
plaats geven binnen het onderwijs. 

- Evaluatie taakbrief. 
- Aanpassen Kijkwijzers groepsbezoeken. 
- Nascholing nieuwe leerkrachten. 
- Formuleren visie/ missie van het Dalton 

Kindcentrum 
 
Werkwijze: De werkgroep Dalton o.l.v. de 
Daltoncoördinator heeft een aantal impulsen 
richting het team gegeven, waarbij we de nadruk 
leggen op uitvoering van de afspraken in ons 
Daltonboek. (borging).Tijdens klassenbezoeken en 
m.b.v. Kijkwijzers is dit gecontroleerd en 
gestimuleerd. Het Daltonboek is geëvalueerd en 
aangepast.  
In het kader van de nieuwbouw MFA is een zg. 
“programmaraad” ingericht met 
vertegenwoordigers van de deelnemers aan het 
MFA ( b ibliotheek, voorschool, sport en Tamarisk). 
Daar hebben we een eerste opzet gemaakt van de 
visie en missie van ons Daltonkindcentrum. 
Tevens is de directeur actief als visiteur voor de 
Nederlands Dalton Vereniging en tevens lid van 
regiobestuur Noord. 
Resultaat: Voortdurende evaluatie en 
aanscherping van de Daltonwerkwijze. Een 
doorgaand proces met nieuwe impulsen een 
nieuwe inzichten. Nieuwe leerkrachten krijgen de 
Daltonscholing aangeboden. Realisatie van een 
Dalton Kindcentrum in Groningen- Zuid. 
 
Speerpunt: Leerlingenzorg 
Doelen: 

- Verbeteren van het werken met     
groepsplannen spelling, technisch lezen,  
begr. lezen en rekenen met de focus op  
analyse en doelstelling. 

- Binnen de analyse wordt de verbinding  
gemaakt met de methode-gebonden  
toetsen. 

- Onderwijsaanbod op maat per locatie  
(leerlingenpopulatie). 

- Nascholing CEDIN omtrent “Kansrijke 
Combinatiegroepen”. 

- Beraad omtrent de opzet van de    
groepsplannen. We willen onze focus  
meer leggen qua zorg op de intensief en  
de verrijkingsgroep. 

Werkwijze: 2 maal per jaar gaat de  IB-er op 
groepsbezoek om  
daar de implementatie van de groepsplannen te  
evalueren en ev. samen met de leerkracht bij te  
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stellen.  
Dit schooljaar zijn de leerkrachten extra 
nageschoold in het maken van analyses en het  
formuleren van heldere doelen. Ook zijn we 
gestart met een frequentere evaluatie van de 
intensiefgroep en bijstelling van het groepsplan op 
het gebied van rekenen. 
Resultaat: In elke combinatiegroep wordt in totaal 
gewerkt met 8 groepsplannen, die elk half jaar 
worden geëvalueerd en bijgesteld. 
Voor het groepsplan rekenen vindt er een 
frequentere bijstelling plaats van de 
intensiefgroep. 
 

 
 
Speerpunt: Cultuur en Kunstzinnige Vorming.  
           (CKV) 
Doelen:  

- Continueren van de opzet van een  
wekelijks cultuurmiddag met diverse  
kunstdisciplines, waarbij wordt     
samengewerkt met verenigingen en  
aanbieders in de wijk. 

- Drie periodes per jaar, afgewisseld met 2  
Kubusprojecten. 

Werkwijze: De cultuurcoördinator (LB-leerkracht) 
is verantwoordelijk voor de organisatie en bereidt 
de deze markten voor. De markten vinden 
afwisselend plaats voor de onder- en 
midden/bovenbouw voor een periode van 3 
weken. De activiteiten rouleren over de 3 locaties. 
Resultaat: De leerlingen komen in aanraking met 
de culturele activiteiten binnen de wijk en kunnen 
zo ook worden toegeleid naar naschoolse 
activiteiten. Hierbij wordt voorgesorteerd op de 
uitgangspunten van de Vensterschool. 
 
 
 
 
 

Speerpunt: Sociaal Emotionele Vorming 
Doelen:  

- Jaaragenda wat betreft Gouden Weken/  
KIVA/Manierenboom/Omgangsprotocol/  
afname sociogram/ afname Viseon. 

- Nascholing KIVA. 
- Implementatie KIVA-aanpak door de  

gehele school. 
Werkwijze: We hanteren verschillende 
instrumenten om te werken aan bovenstaande 
doelstelling. Zo werken we met het curatieve en 
preventieve programma KIVA en zijn daar als 
school ook voor gecertificeerd. Verder wordt 
gewerkt met “Gouden en zilveren weken”, worden 
er genormeerde vragenlijsten en sociogrammen 
afgenomen, hanteren we een omgangsprotocol en 
hebben we een brugfunctionaris voor de contacten 
met de ouders. 
Resultaat: Er is een jaarprogramma opgesteld wat 
betreft SEV. Dat zien we terug in de vaststelling dat 
de sociale leerresultaten de laatste jaren 
verbeteren. “In de groepen heerst een prettige en 
positieve sfeer. Leerlingen en leerkrachten gaan 
respectvol met elkaar om” 
(inspectierapport mei 2016) 
 
Speerpunt: ICT 
Doelen: 

- In sept. 2016 zal de Tamarisk de overstap  
maken naar Office 365. 

- Het ICT-beleidsplan wordt geëvalueerd  
en ev. bijgesteld.  

- Verdere implementatie van de 3D-printer  
en het vak “digitaal ontwerpen” . 

- Door de komst van de “Surface Pro” voor 
alle leerkrachten wordt het papierloos 
vergaderen gestimuleerd. 

 
Werkwijze: De ICT-coördinator stuurt de processen 
aan. Daarnaast is er een ICT-vrijwilliger werkzaam 
op school die veel hardware problemen oplost. 
De invoering van Office 365 is succesvol verlopen, 
mede omdat daaraan parallel de nieuwe Surfaces 
voor het personeel werden uitgegeven. 
Het werken in en met de SharePoint omgeving 
wordt gestimuleerd. 
De 3D-printer heeft een vaste plaats gekregen in 
de workshop CKV-rondes. 
Resultaat: De Surfaces worden effectief ingezet 
door het personeel, waardoor het papierloos 
vergaderen steeds dichterbij komt. De SharePoint 
omgeving 
Is geïmplementeerd, waarbij nog niet alle 
teamleden gebruik maken van alle mogelijkheden 
in dit kader. 
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Speerpunt: Techniek 
Doelen:  

-  Uitbouwen van de Stichting Kubusschool  
 met 5 andere basisscholen in Noord- 
Nederland.  

- Het team is nageschoold. 
- De kubuscoördinator rondt dit schooljaar  

de nascholing af. 
- Tijdens het schooljaar worden er 2   

Kubusprojecten georganiseerd voor de 
groepen 5 t/m 8. 

 
Werkwijze: De projecten worden voorbereid door 
de Kubuscoördinator. Daarbij wordt een 
authentieke opdracht gezocht van buiten de school 
gericht op techniek. Leerlingen gaan aan de slag 
met de opdracht, formuleren vragen en bevragen 
een expert. Daarna komen ze met oplossingen die 
ze presenteren aan de opdrachtgever. 
Het is de Stichting niet gelukt om 5 nieuwe scholen 
toe te voegen. Er is slechts één school bijgekomen, 
waardoor de teller van aantal Kubusscholen in 
Nederland nu op 6 staat. 
Resultaat: Kinderen worden uitgedaagd om “out of 
the box” te denken. Interesse in science-vakken 
wordt gestimuleerd. We proberen hiermee ook in 
te spelen op de ontwikkelingen rondom de 21e -
eeuwse vaardigheden. 
 

 
 
Speerpunt: Beoordelingsgesprekken 
Doel: 

- Het functioneren van leerkrachten  
beoordelen en ev. bespreken van 
vervolgstappen om de kwaliteit van het 
leerkracht handelen te vergroten. 
 

Werkwijze: VCOG kent een tweejaarlijkse cyclus 
van beoordelings- en functioneringsgesprekken. De 
functioneringsgesprekken worden op de Tamarisk 
gevoerd door de locatieleiders, waarbij de 
directeur notuleert . Deze werkwijze is met de 
teamleden besproken en wordt als prettig ervaren.  

De gegevens uit het functioneringsgesprek en de 
informatie uit de groepsbezoeken worden gebruikt 
voor de beoordeling. 
Resultaat: 
alle personeelsleden ( zowel OP als OOP) hebben 
een beoordelingsgesprek gehad. 
 
 
 
 
 
 
 
Speerpunt: Financiën 
Doel: In hoofdlijnen het financiële beleid 
voortzetten en de schoolfinanciën gezond houden. 
Dit jaar is er een nieuwe rekenmethode ingevoerd. 
Werkwijze: De huidige richtlijnen rond de 
financiën zijn gevolgd en er is gecontroleerd op het 
uitvoeren van gemaakte afspraken. De 3D-printer 
wordt ingezet in workshops tijdens de 
Cultuurmarkt. 
Resultaat: de schoolfinanciën zijn op orde, de 
methodes zijn up-to-date en de 3 locaties zijn goed 
ingericht. 
 

Personeel 
 

 
 
Op personeelsgebied zijn er dit jaar een groot 
aantal mutaties geweest. Bertine Pilon is vertokken 
naar de andere Daltonschool binnen onze 
vereniging, de Heerdstee. Sanne Thimister en 
Esther Bramer hadden het zwangerschapsverlof 
van Marieke de Vries voor hun rekening genomen, 
maar zij is na de zomervakantie weer begonnen. 
Ook Dineke Sandbergen ging met 
zwangerschapsverlof. Zij is dit jaar tijdens dit verlof 
vervangen door Marjolijn Kappen en Cobi 
Stoorvogel. Het zwangerschapsverlof van Iris 
Steendam is ingeviuld door Renate Hagenus. Later 
heeft zij ook het ziekteverlof van Lindy Postma 
ingevuld. Nienke Arends verhuisde naar Enschede 
en Geeske Koopmans en Marjolijn Bijmolt hebben 
het zwangerschapsverlof van Geerte Haan 
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ingevuld. Nieuw binnen ons team met reguliere 
uen is Ardan van de Graaf. Ook kunnen we hier nog 
Joep Ammerlaan vermelden. Hij is onze nieuwe 
conciërge. Alle zwangerschapsverloven hebben 
geresulteerd in vijf nieuwe werledburgers; Roos, 
Sophie Luna, Eline, Fer Joah en Pim Benjamin. 
Aan het einde van het schooljaar hebben we 
afscheid genomen van Catrien Bakker ( baan in 
Harlingen) en Marieke Hollander ( naar de DHC) 
Ook onze onderwijsassistent Saskia Bargerbos 
vertrok naar de Heerdstee. 
 
 
Schakelgroep 
In jan. 2016 zijn we op locatie Corpus gestart met 
een schakelgroep nieuwkomers, voor het 
grotendeel vluchtelingenkinderen uit de opvang 
aan de van Swietenlaan. Er zaten ongeveer 20 
leerlingen tussen de 8 en 12 jaar in deze groep 
onder leiding van Jansje Hofstra en Eline 
Engwerda. Groot was de verrassing toen na de 
zomervakantie bleek dat alle 
vluchtelingenkinderen vertrokken waren en het 
COA de opvang ging opheffen. We moesten toen 
gedwongen afscheid nemen van beide 
leerkrachten. 
 

Overig 
 
Gebouwen/locaties 
Het schooljaar 2016-2017 was in gebouwenopzicht 
een donker jaar voor de Tamarisk. De gemeente 
gaf in okt. 2016 aan dat ze gebruik wilden maken 
van de leegstand op locatie Helpman voor zowel 
het Zernikecollege als de Haydnschool. In goed 
overleg met de ouders is toen besloten dat 2016-
2017 het laatste jaar zou zijn van de 
Tamarisklocatie, een locatie met een rijke 
geschiedenis vanaf 1922 als Savornin 
Lohmanschool.  
Een tweede reden was het stoppen van de 
aanbesteding van de nieuwbouw van het MFA. Het 
beschikbare bouwbudget bleek niet toereikend om 
het ontwerp te kunnen realiseren. De gemeente 
heeft er een nieuwe structuur en 
projectorganisatie op gezet en de toekomst zal 
moeten uitwijzen of een nieuwe MFA financieel 
nog tot de mogelijkheden behoort. 
Goed om hier te noemen dat de sluiting van 
Helpman in onze optiek een rechtstreeks gevolg is 
van de trage wijze waarop in Groningen Zuid 
nieuwbouw wordt gerealiseerd voor het bijzonder 
onderwijs. Waar O2G2 kan schermen met 
nieuwbouw en verbouw in Zuid blijven de 
gebouwen van de Tamarisk hierin achter wat 

aantoonbare consequenties heeft voor het 
leerlingenaantal. 
 

 
Kubusschool 
In april 2017 hebben de directeuren van 5 scholen 
in Noord-Nederland ( waaronder dus de Tamarisk) 
de “Stichting Kubusschool” opgericht. Doel van de 
Stichting is om het gedachtengoed van de Stichting 
te verspreiden en het vak “Onderzoeken & 
ontdekken” een prominente plaats te geven inm 
het basisschoolaanbod. 
Daarnaast doen we als school mee met het 
gemeentelijk project “Coderen en programmeren”. 
 
“Lifestyle Experience” 
In maart 2017 was er een cameraploeg van het 
programma “Lifestyle Experience” de hele ochtend 
aanwezig op onze locatie in de Wijert. De Tamarisk 
deed mee in een reeks educatiespecials omtrent 
innovaties met het Kubusschoolconcept. 
 
MijnSchoolInfo 
Mede in het kader van het stimuleren van de 
ouderbetrokkenheid hebben we eind van het 
schooljaar 2016-2017 het digitale platform  
“MijnSchoolInfo” aangeschaft. Voor ouders en/of 
verzorgers betekent het gebruik van 
Mijnschoolinfo dat alle schoolinformatie van hun 
kind of kinderen altijd inzichtelijk is en dat zij een 
actieve rol kunnen spelen in de planning van 
bepaalde schoolprocessen. Door het gebruik van 
dit platform verloopt de communicatie tussen 
school en ouders en/of verzorgers efficiënter. Het 
is gericht op actieve communicatie van beide 
kanten. Daarmee wordt de ouderbetrokkenheid 
vergroot. Ouders vinden alle schoolinformatie van 
hun kind op één plek en wij als school kunnen heel 
snel gericht communiceren. 
Start schooljaar 2017-2018 wordt de app 
geactiveerd. 
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Armoedebeleid 
Vooral op onze locatie in de Wijert worden we 
regelmatig geconfronteerd met kinderen die in 
armoede leven. Als team hebben we hieromtrent 
voorlichting gehad van de gemeente hoe o.a. 
signalen te herkennen. Concreet zijn we dit 
schooljaar gestart met 2 x per week een ontbijt te 
verzorgen op school. Dat zal in het schooljaar 
2017-2018 worden uitgebouwd naar 5 ochtenden 
per week. Onze brugfunctionaris coördineert dit 
met vrijwilligers en het wordt betaald uit de 
armoedegelden van de gemeente. In het 
schooljaar 2017-2018 willen we deze activiteiten in 
het kader hiervan nog verder uitbreiden. 
 
Ghana-project 
Via de fam. Janlu zijn we in contact gekomen met 
de stichting Aid Ghana. Deze Stichting is bezig met 
een de bouw van een school in Accra, de hoofdstad 
van Ghana. Voor de bouw ontbreken de 
noodzakelijke middelen en de Tamarisk heeft haar 
hulp toegezegd om die bouw te helpen 
verwezenlijken. Als dank voor die hulp wil de 
Stichting het schoolgebouw de naam “de 
Tamarisk” krijgen, wat we natuurlijk een geweldig 
idee vinden. 
We hebben dit jaar een sponsorloop in dit kader 
georganiseerd wat een bedrag van € 3649,15 
opleverde.  
De school in Accra is in de augustus 2017 geopend 
en we graag dat onze leerlingen via de social media 
contact maken met de leerlingen in Accra in het 
kader van wereldwijde burgerschapsvorming. 
 
Monument 
Elk jaar organiseren we als school een moment van 
herdenking bij het Joods Monument aan de 
Verlengde Hereweg. De leerlingen van de groepen 
7/8 werken hieraan voorafgaand een periode aan 
het thema “Oorlog en vrede” wat uitmondt in een 
gezamenlijke bijeenkomst op onze locatie in 
Helpman op de vooravond van de Bevrijdingsdag 
van Groningen op 16 april.  
Dit in aanloop naar de herdenking bij het Joods  
Monument waar we dit jaar voor de 30e keer een 
krans hebben gelegd. 
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7.8 CBS De Heerdstee  
 
 

Onderwijs 
 
Speerpunt: Op onze school werken alle 
leerkrachten OGW/HGW vanuit samenwerkend 
leren (Professionele Leergemeenschap) en 
uniforme werkwijzen. 
Doel: Verhogen van de opbrengsten, een 
gedifferentieerd onderwijsaanbod aansluitende bij 
de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen, 
borging van werkwijzen, methoden. 
Werkwijze: 

- De taalspecialist begeleidt de 
implementatie van Nieuwsbegrip XL. 

- De taalspecialist begeleidt n.a.v. 
uitkomsten onderzoek het structureel en 
effectief aandacht besteden aan 
woordenschatonderwijs. 

- De taalspecialist coördineert SfA in 
samenspraak met de leerkrachten van de 
groepen 3 en 4, het ouderfamilieteam en 
onderzoekers van de RUG.  

- De rekenspecialist complementeert het 
rekenbeleidsplan. 

- De rekenspecialist doet onderzoek en 
ondersteunt de leerkrachten in het 
effectief werken aan rekenopbrengsten 
die voldoen aan de inspectienorm.  

- De ICT-specialist onderzoekt hoe het ICT 
aanbod in het kader van het leren van 
leerlingen verder uitgebreid kan worden 
en geeft adviezen t.a.v. de inrichting van 
het leerplein op de website. 

- De ICT-specialist heeft de werkwijze van 
de software VLL (Veilig Leren Lezen) en 
SfA beschreven. 

- De directeur schrijft een nieuw 
stappenplan m.b.t. de begeleiding van 
nieuwe leerkrachten. 

Resultaat: 
- De nieuwe methode voor begrijpend 

lezen (Nieuwsbegrip XL) is 
geïmplementeerd. 

- Er is structureel en effectief aandacht 
voor woordenschatonderwijs in alle 
groepen. 

- SfA (Succes for All) in de groepen 3 en 4 is 
a.d.h.v. PDCA gemonitord.  

- Het rekenbeleidsplan is 
gecomplementeerd. 

- Werkwijzen vanuit onderzoek (waaronder 
Fit & Vaardig, een beweegprogramma) in 
relatie met verhogen van de 
rekenopbrengsten zijn ingezet. 

- De vertaalcirkel is binnen het 
rekenonderwijs geïmplementeerd. 

- De ICT-leerlijn in het kader van het leren 
van leerlingen is doorontwikkeld. 

- Er is een up-to-date stappenplan m.b.t. de 
begeleiding van nieuwe leerkrachten. 

 

 
Presentatie posters 
 
Speerpunt: Op De Heerdstee worden de 6 pijlers 
van Dalton gebruikt om gedifferentieerd 
opbrengst- en handelingsgericht te werken  
Doel: Het verhogen van de opbrengsten, een 
gedifferentieerd onderwijsaanbod aansluitende bij 
de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen, 
borging van werkwijzen, methoden vanuit de 6 
pijlers van Dalton. De zes pijlers zijn: 
vrijheid&verantwoordelijkheid; zelfstandigheid; 
samenwerken; reflectie; effectiviteit en borging. 
Werkwijze: 

- De daltonwerkgroep koopt een scholing in 
op het gebied van vrijheid en 
verantwoordelijkheid. 

- De daltonwerkgroep geeft alle 
leerkrachten de opdracht om n.a.v. de 
scholing op het gebied van samenwerking 
een PvA voor hun eigen groep te maken 
en monitort dit tijdens de 
kwartaalbijeenkomsten dalton. 

- De daltonwerkgroep maakt een PvA m.b.t. 
kindportfolio’s, waarbij o.a. de 
oudergeleding van de MR wordt gevraagd 
advies te geven. 

- De daltonwerkgroep zorgt samen met de 
leerkrachten voor een up-to-date 
daltonwerkboek. 
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- De daltonwerkgroep onderzoekt, o.a. 
tijdens de daltonbijeenkomsten, hoe 
collegiale consultatie in het kader van de 
professionele cultuur kan worden 
ingevoerd. 

- De ICT-specialist ontwikkelt ICT-
opdrachten in het kader van keuzewerk. 

Resultaat: 
Effectiviteit/doelmatigheid: 

- Er heeft teamscholing plaatsgevonden 
m.b.t. de pijler vrijheid en 
verantwoordelijkheid 

- Het daltonwerkboek is up-to-date 
gemaakt. 

- De invoering van collegiale consultatie is 
onderzocht. 

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid: 
- Er zijn ICT-opdrachten binnen het 

keuzewerk. 
Samenwerken: 

- De teambrede scholing van schooljaar 15-
16 m.b.t. de pijler samenwerken heeft 
geleid tot het structureel inzetten van het 
aanleren van samenwerken tussen 
kinderen. 

Reflectie: 
- De daltonwerkgroep heeft n.a.v. het 

onderzoek m.b.t. de inzet van 
kindportfolio’s een Plan van Aanpak (PvA) 
gemaakt om het portfolio in te zetten in 
het kader van talentontwikkeling en 
reflectie. 

 
Speerpunt: Op De Heerdstee wordt effectief 
gewerkt aan de taalvaardigheid van de kinderen 
in de Schakelklas Nieuwkomers 
Doel: Leerlingen ontwikkelen zich vanuit hun eigen 
mogelijkheden waarbij geletterd en niet geletterd 
en verwant en een niet verwante taal uitgangspunt 
zijn. 
Werkwijze: 

- De groepsleerkrachten van de schakelklas 
evalueren jaarlijks de werkwijze in de 
schakelklas samen met de  IB-ers, de 
taalspecialist en de directeur. 

- De groepsleerkrachten van de schakelklas 
maken de opzet van de 
ontwikkelingsperspectieven definitief. 

- De groepsleerkrachten van de schakelklas 
hebben de werkwijze schakelklas/ 
beleidsplan schakelklas herschreven. 

- De leerkrachten van de schakelklas 
ontwikkelen gezamenlijk in samenwerking 
met de  IB-ers een systematiek om de 
streefdoelen in de 
ontwikkelingsperspectieven te koppelen 

aan verwante en niet verwante taal, 
afkomst en geletterd- en ongeletterdheid.   

Resultaat: 
- Nieuwe werkwijze schakelklas is 

geëvalueerd, verbeteracties vormen input 
voor jaarplan 17-18. 

- De individuele ontwikkelings-
perspectieven zijn definitief gemaakt. 

- Streefdoelen in de ontwikkelings-
perspectieven zijn gekoppeld aan 
verwante en niet verwante taal, afkomst 
en geletterd- en ongeletterdheid.  

- De werkwijze schakelklas/beleidsplan 
schakelklas is aangepast aan de nieuwe 
opzet. 

 
Speerpunt: ICT 
Doel: Op de Heerdstee versterken we het effectief 
handelen van de kinderen in de kennissamenleving 
Werkwijze: 

- De ICT-specialist ondersteunt en begeleidt 
het proces van ICT door leerlingen. 

- De ICT-specialist adviseert en begeleidt 
het team in het structureel feedback 
geven aan leerlingen over hun leren met 
ICT. 

Resultaat: 
- De leerlingen gebruiken ICT om in 

toenemende mate de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen 
leerproces te ontwikkelen (actief leren). 

- Leerkrachten geven leerlingen structureel 
feedback over hun leren met ICT. 

 

Zorg 
 
Speerpunt: Passend Onderwijs 
Doel: Zoveel mogelijk leerlingen kunnen regulier 
onderwijs volgen op onze school, waarbij het 
uitgangspunt is dat wij een passend 
onderwijsaanbod hebben gekoppeld aan de 
ondersteuning die een kind nodig heeft. 
Werkwijze: 

- De  IB-ers ondersteunen LK bij het maken 
van een OPP voor leerlingen op een eigen 
leerlijn.  

- De  IB-ers passen het SOP aan. Het team 
en de MR worden meegenomen in het 
proces van aanpassingen en adviseren 
hierin. 

- De gedragsspecialist 
begeleidt/coördineert het proces van het 
kiezen van een werkwijze en/of methode 
waarbij leefstijl/sociaal-emotionele 
vorming, burgerschapsvorming en 
preventie van grensoverschrijdend gedrag 
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geïntegreerd worden met behulp van de 
uitkomsten van het onderzoek van de 
pabo-studenten en haar kennis op dit 
gebied. 

- De gedragsspecialist maakt a.d.h.v. 
onderzoek een voorstel om gedrag en 
SCOL een plek te geven binnen de 
groepsplannen. 

- De  IB-ers doen onderzoek naar een 
softwareprogramma voor dyslectische 
kinderen. 

- De  IB-ers en de gedragsspecialist 
verzorgen al dan niet in samenwerking 
met de taal-en rekenspecialist interne 
scholingen om leerkrachten te begeleiden 
in het handelingsbekwaam worden van 
het ondersteunen van leerlingen met 
speciale ondersteuningsbehoeften. 

Resultaat: 
- Voor ieder kind op een eigen leerlijn is er 

een ontwikkelingsperspectief (OPP).             
- Het School Ondersteunings Profiel (SOP) is 

aangepast aan de huidige situatie op De 
Heerdstee en de arrangementen zijn 
herschreven. 

- Er is een nieuwe methode en/of 
werkwijze sociaal emotionele vorming 
gekoppeld aan burgerschapsvorming 
aangeschaft en er heeft interne scholing 
voor de leerkrachten plaatsgevonden 
(gekoppeld aan uitkomsten onderzoek 
pabo-studenten). 

- Gedrag en SCOL (Sociale Competentie 
Observatie Lijst) hebben een plek binnen 
het groepsplan. 

- Onderzoek naar een softwareprogramma 
voor dyslectische kinderen leidt tot een 
weloverwogen keus m.b.t. al dan niet 
aanschaf, wordt verder opgepakt in 
komend schooljaar. 

- Leerkrachten hebben zich ontwikkeld in 
het handelingsbekwaam worden om 
leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften te ondersteunen in 
hun ontwikkeling, deze ontwikkeling krijgt 
vervolg in de komende leerjaren. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekenen tijdens gym: de Grote Rekendag 

 
Overige punten 
 
Speerpunt: Imago 
Doel: De Heerdstee heeft een positief imago  
Werkwijze: 

- Ouder vanuit de MR adviseert hoe de 
sterke kanten het effectiefste 
gecommuniceerd kunnen worden. 

- De directeur begeleidt het PvA imago. 
 Resultaat: 

- Sterke kanten school zijn wederom 
ingezet t.a.v. een positieve 
naamsbekendheid. 

- Het PvA m.b.t. imago is uitgewerkt. 
 
Speerpunt: Op De Heerdstee hebben leerlingen 
en ouders invloed op huidig en te ontwikkelen 
beleid  
Doel: Ouders en kinderen kunnen aangeven welke 
zaken zij belangrijk vinden t.a.v. beleid en aanschaf 
nieuwe methodes 
Werkwijze: 

- Vragenlijsten vanuit de WMK-PO zijn 
onder ouders uitgezet. 

- De directeur stelt samen met de MR een 
enquête op m.b.t. het 5-
gelijkedagenmodel en zet deze uit onder 
alle ouders. 

- De directeur overlegt met de MR op welke 
wijze de gemiddelde score op 
wereldburgerschap het beste onder 
ouders onderzocht kan worden. 

- De directeur nodigt een collega-directeur 
uit om de werkwijze voor een ouderplan 
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die zij heeft ontwikkeld m.b.t. dit 
onderwerp in het team en de MR te 
presenteren. 

Resultaat: 
- Ouders van de MR hebben aangegeven 

dat de vragenlijsten van de WMK-PO geen 
nieuwe onderwerpen aandragen en ook 
geen evaluatief karakter hebben. Besloten 
is daarom deze lijsten niet uit te zetten. 

- Ouders hebben het 5-gelijkedagenmodel 
niet nogmaals geëvalueerd, dit was bij 
aanvang van het nieuwe model in de 
afspraken opgenomen. MR heeft 
aangegeven dat nogmaals een evaluatie 
niet nodig is, aangezien het model niet 
gewijzigd gaat worden. 

- Eem student is gestart met onderzoeken 
waarom wereldburgerschap gemiddeld 
scoort vanuit de inventarisatie 
voorafgaande aan het schoolplan 
(vragenlijsten WMK). Student heeft 
studievertraging opgelopen, tegelijkertijd 
geven ouders die ik bevraag aan dat zij 
geen idee hebben dat zij hier negatief op 
hebben geantwoord. 

- Vanuit ouderbetrokkenheid heeft 
oriëntatie plaats gevonden over de opzet 
van een ouderplan. Bijeenkomsten 
worden in schooljaar 17-18 uitgezet. 

 
Speerpunt: De Heerdstee heeft een missie en visie 
gebaseerd op de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen in relatie met Kleurrijk en Bijzonder 
(Manifest van VCOG) en burgerschapsvorming. 
Werkwijze: 

- De specialisten in de school en de 
directeur gebruiken de uitkomsten van de 
missie-visie dag en de input van de 
oudergeleding van de MR en OR om tot 
een voorstel tot een herijkte missie en 
visie te komen. Implicaties van de herijkte 
missie en visie worden in het team 
besproken. 

- De leerkrachten van de groepen 1-2 
formuleren (gekoppeld aan het 
beredeneerde aanbod) samen met de 
specialist het jonge kind een up-to-date 
kleutervisie welke aansluit op de herijkte 
visie. 

Resultaat: 
- Herijking van de missie en visie heeft 

plaatsgevonden a.d.h.v. uitkomsten van 
de missie-visie. De MR heeft geadviseerd 
om in het verlengde van de kleutervisie 
een visie voor de groepen 3-4-5 en 6-7-8 
te ontwikkelen.  

 

 
- Er is een up-to-date kleutervisie. 
 
 

 
Uitspuiten groep 8 
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7.9 Dom Helder Camaraschool  

 
Onderwijs 
 
Speerpunt: Opbrengsten  
Doel: We borgen de opbrengsten voor de groepen 
1 t/m 8 en zorgen dat alle tussen- en 
eindopbrengsten minimaal op het afgestemde 
schoolambitieniveau (en daarmee boven de CITO-
norm en inspectienorm) zijn.  
Werkwijze: De afgelopen schooljaren is fors 
ingezet op opbrengstgericht en opbrengstbewust 
werken. Dit wierp vorig schooljaar zijn vruchten al 
af. We willen deze stijgende lijn vasthouden. Dit 
doen we door de lessen doelgericht en effectief in 
te richten, door op structurele wijze met elkaar te 
overleggen over lesaanbod en –inhoud, door 
klassenbezoeken die de directie aflegt in 
combinatie met feedbackgesprekken over het 
klassenbezoek, door scholing gericht op 
doelgericht werken en door voortdurend kritisch te 
zijn op ons eigen handelen.  
Resultaat: Zowel de tussen- als eindopbrengsten 
waren op of boven de Citonormen en 
inspectienormen. Het enige zorgpunt waren de 
tussenresultaten op het gebied van rekenen in 
groep 3. Hier hebben we interventies op gepleegd 
met als doel om volgend schooljaar ook in deze 
groep op of boven de schoolambitienorm gescoord 
wordt. Niet alle scores waren op of boven de 
gestelde schoolnorm. Het vraagt van ons om nog 
eens kritisch te kijken naar de gestelde 
schoolnormen. Zijn de schoolnormen nog passend 
bij de huidige populatie? Deze vraag dienen we 
onszelf te stellen vanwege de forse zij-instroom 
van kinderen vanuit andere basisscholen. De IEP 
Eindtoets scoorde ruim boven het landelijk 
gemiddelde.  
 
Speerpunt: Excellent profiel gekoppeld aan CKV 
en muziekonderwijs 
Doel: Alle kinderen krijgen wekelijks 
muziekonderwijs van een vakdocent muziek en 
gedurende de periode herfst – lente wekelijks 
drama-dansles van een vakdocent. De beide 
leerlijnen vloeien in elkaar tijdens de 
DramaDansDagen in maart 2017 en dit leidt tot 
een spectaculaire schoolbrede presentatie.  

Werkwijze: We hebben binnen de formatie ruimte 
gemaakt om onze vakdocent muziek drie dagen 
schoolbreed in te zetten. Daarnaast hebben we 
een externe vakdocent drama-dans ingehuurd voor 
de periode van herfst tot lente. Dit is bekostigd 
vanuit de prestatieboxmiddelen. De CKV-
werkgroep stuurt de beide vakdocenten aan.  
Resultaat: Alle kinderen hebben wekelijks 
muziekles gehad en binnen de genoemde periode 
drama-dansles gehad. Dit gebeurde in ons 
muzieklokaal en op het podium. Het hoogtepunt 
van de DramaDansDagen was de musical ‘De reis 
van je leven’ die opgevoerd werd in Martiniplaza. 
De musical is compleet geregisseerd, geproduceerd 
en opgevoerd door de vakdocenten en alle 
kinderen van de school. Er is een prachtige film van 
de avond gemaakt als aandenken.  
 

 
Optreden Martiniplaza  
 
Speerpunt: Onderwijs aan meer- en 
hoogbegaafde kinderen 
Doel: We bieden kinderen die meer- of 
hoogbegaafd zijn onderwijs op maat in de klas en 
buiten de klas. In de klas is er lesstofaanbod naast 
het reguliere aanbod en buiten de klas zijn drie 
plusklassen geformeerd waar de kinderen eenmaal 
per week naar toe gaan en les krijgen onder 
begeleiding van de specialist hoogbegaafdheid en 
excellent leren.  
Werkwijze: We merkten dat we veel kinderen op 
school hebben die meer nodig hebben dan het 
reguliere onderwijsaanbod. Dit heeft er voor 
gezorgd dat we een vernieuwde zorgindeling 
hebben gemaakt: intensieve zorgleerling – 
basisleerling – slimme leerling – plusklasleerling. 
De slimme leerling volgt het reguliere 
onderwijsaanbod gecompact en daarna is er 
ruimte voor verdiepings- en verrijkingsstof in de 
klas. De plusklasleerling krijgt alle werk gecompact 
aangeboden, heeft Levelwerk en gaat daarnaast 
eenmaal per week naar de plusklas. In de plusklas 
wordt gewerkt aan sociale vaardigheden (‘Ik denk 
anders, kinderen vinden mij anders, leer me er 
mee om te gaan’), verdiepings- en 
verrijkingsmaterialen (Levelwerk, projectwerk) en 
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extra vakken zoals filosofie. Voor slimme kleuters is 
er de ‘Slimme kleuterkist’. Een kleuterleerkracht is 
op woensdagen ambulant om met de slimme 
kleuters aan het werk te gaan met deze kist. We 
zijn gestart vanuit de noodzaak en behoefte van 
kinderen, hebben schoolcriteria vastgesteld om te 
bepalen welke kinderen naar de plusklas kunnen 
en hebben ouders meegenomen in de 
communicatie m.b.t. de plusklassen.  
Resultaat: Alles wat beschreven is onder 
‘werkwijze’ is gerealiseerd. We gaan in het 
schooljaar 2017 – 2018 gebruik maken van het 
Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid. We 
merken dat de gestelde schoolcriteria nog niet 
waterdicht zijn (we vinden het bijvoorbeeld lastig 
om onderpresteerders te signaleren) en we 
verwachten dat DHH ons kan ondersteunen.  
 
Speerpunt: Oecumenische identiteit 
Doel: We werken toe naar een geïntegreerde 
jaarkalender voor drie vakken, te weten: 
Geestelijke Stromingen, De Vreedzame School en 
CKV-erfgoed.  
Werkwijze: We hebben de werkgroepen 
‘Geestelijke Stromingen’, ‘De Vreedzame School’ 
en ‘CKV’ samengevoegd tot één werkgroep. Deze 
werkgroep maakt een jaarkalender en verdeelt het 
schooljaar in thema’s. Binnen die thema’s komen 
alle drie genoemde vakken aan bod. Onder leiding 
van Marjon Clarijs (trainer van De Vreedzame 
School) is het gelukt om de drie vakgebieden te 
integreren.  
Resultaat: Met ingang van het schooljaar 2017 – 
2018 werken we met een geïntegreerde 
jaarkalender voor Geestelijke Stromingen, De 
Vreedzame School en CKV-erfgoed. Alle ouders 
hebben de jaarkalender ontvangen en de kalender 
is gepubliceerd op onze website.  
 
Speerpunt: Ouderbetrokkenheid 
Doel: We willen in het schooljaar 2018 – 2019 een 
samenwerkingsgerichte basisschool zijn waarbij 
ouders en school educatief partnerschap samen 
vormgeven. Dit doen we volgens de werkwijze 
‘Muurtje bouwen’ dat ontwikkeld is door Bieny 
Bolt en Liesbeth Augustijn.  
Werkwijze: Gedurende drie ouderavonden en een 
teambijeenkomst hebben Bieny en Liesbeth ons 
meegenomen in de werkwijze van het bouwen van 
een muur. De muur die ontstaat bevat 
kernwaarden die ouders en school belangrijk 
vinden als het gaat om samenwerking. Tijdens de 
laatste twee ouderavonden is gewerkt aan de 
bouwsteen ‘communicatie’. Wat gaat al goed, wat 
kan beter en hoe kan het beter? Ouders en 
teamleden hebben samen nagedacht over deze 
vraag en dit resulteerde in twee actiepunten: het 

maken van een (papieren) jaarkalender voor 
ouders en kinderen waarin voor het hele 
schooljaar beschreven staat wat er allemaal 
gebeurt in school en het maken van een folder met 
als titel ‘Uw kind in groep …’. In de folder kunnen 
ouders lezen wat gedurende het schooljaar geleerd 
wordt in de diverse groepen en daarnaast wordt 
praktische informatie over de groep medegedeeld.  
Resultaat: Alle ouders hebben een jaarkalender 
gekregen en alle ouders hebben een folder 
ontvangen. In het schooljaar 2017 – 2018 volgen 
wederom twee ouderavonden waarin de 
bouwsteen ‘gastvrijheid’ uitgewerkt wordt.  

 
Muurtje  
 
Speerpunt: Vreedzame School  
Doel: We voeren de methode De Vreedzame 
School in voor alle groepen.  
Werkwijze: We hebben in het schooljaar 2015 – 
2016 de keuze gemaakt om een methode voor 
sociale vaardigheden en burgerschapsvorming in te 
voeren. De keuze is gevallen op De Vreedzame 
School. Gedurende het schooljaar 2016 – 2017 is 
de methode ingevoerd onder begeleiding van 
Marjon Clarijs. Marjon heeft het team tijdens vier 
studiemomenten meegenomen in de werkwijze 
van De Vreedzame School. Daarnaast is een 
stuurgroep opgesteld. Onder leiding van een 
teamlid is een jaarkalender gemaakt zodat we 
schoolbreed aan hetzelfde thema van De 
Vreedzame School werken. Ouders worden via 
ouderbrieven op de hoogte gebracht van de 
thema’s zodat ze er thuis met hun kind over 
kunnen praten.  
Resultaat: Het invoeringsjaar van De Vreedzame 
School ligt achter ons en de invoering is geslaagd 
verlopen. In het schooljaar 2017 – 2018 borgen we 
de methode.  
 
Speerpunt: Samenwerking school en SKSG 
Doel: De intensieve samenwerking die we al 
hadden met de SKSG wordt verder uitgebreid op 
gebied van aanbod voor kinderen van 2 t/m 12 jaar 
en op gebied van personeelsinzet.  
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Werkwijze: We werken sinds een aantal jaren met 
combinatiefunctionarissen. Dit zijn pedagogisch 
medewerkers die onder schooltijd 
onderwijsassistenttaken uitvoeren op school. In 
het schooljaar 2016 – 2017 hebben we de 
samenwerking uitgebreid:  
- Twee pedagogisch medewerkers zijn, naast hun 
combinatiefunctionaristaak, op drie ochtenden in 
de week aan het werk als onderwijsassistent en 
werken intensief samen met de leerkrachten die 
kinderen met een OPP in de groep hebben. Dit 
wordt bekostigd vanuit de 
samenwerkingsverbandmiddelen.  
- We zijn een peuterdoorstroomgroep gestart. 
Kinderen die naar SKSG locatie De Rode Pimpernel 
gaan (kinderopvang) en bij ons op school 
aangemeld zijn als toekomstige leerling, komen op 
dinsdagochtend op school. Ze krijgen lesaanbod 
gericht op taalontwikkeling en spel. Dit wordt 
verzorgd door een pedagogisch medewerker van 
de SKSG en een kleuterleerkracht van onze school; 
- Kinderen die naar de SKSG peuterspeelzaal 
binnen ons schoolgebouw gaan, kunnen ook 
aansluiten bij de peuterdoorstroomgroep; 
- Als pilot bieden we ouders met een kind op de 
SKSG locatie aan om een gecombineerd afsluitings-
intakegesprek te hebben. De SKSG rondt de 
crècheperiode af met ouders en wij als school 
houden het intakegesprek met ouders. Dit gebeurt 
in één gesprek en zo ontstaat een doorgaande lijn.  
Resultaat: Alles wat genoemd is onder ‘werkwijze’, 
is gerealiseerd. In het schooljaar 2017 – 2018 
hopen we de eerste stappen te zetten tot het 
worden van een IKC.  
 

 
 
Speerpunt: Samenwerking school – SKSG – 
lectoraat Early Childhood Windesheim / Stenden 
Doel: Onderzoeken of we als school, SKSG en 
hogeschool samen kunnen werken als het gaat om 
(onderwijs)aanbod voor jonge kinderen.  
Werkwijze: We werden naar aanleiding van het 
winnen van derde prijs tijdens de Nationale 
Onderwijsprijs regio Groningen, benaderd door het 
lectoraat of we interesse hadden in een 
verkennend gesprek met als doel om te kijken of 

we samen kunnen werken ten behoeve van 
(onderwijs)aanbod voor jonge kinderen. Tijdens 
twee gesprekken bleek dat er genoeg ideeën zijn 
waarin we elkaar kunnen versterken en kunnen 
helpen op allerlei fronten.  
Resultaat: In het schooljaar 2017 – 2018 worden 
twee nieuwe bijeenkomsten gepland waarbij de 
gemeente en de beleidsmedewerker Onderwijs en 
Kwaliteit van VCOG ook uitgenodigd worden. We 
gaan in die bijeenkomsten verder praten over de 
opgeborrelde ideeën.  
 
Speerpunt: Tevredenheidspeilingen  
Doel: De tweejaarlijkse tevredenheidspeiling is 
uitgevoerd onder kinderen van groep 5 t/m 8, 
ouders en teamleden. De uitkomsten vormen input 
voor de tussenevaluatie van het schoolplan en 
input voor de komende twee schooljaarplannen.  
Werkwijze: We hebben tevredenheidspeilingen uit 
laten voeren door Bureau voor Praktijkgericht 
Onderzoek Groningen. De resultaten hebben we 
intern besproken, met de MR besproken en 
besproken met alle ouders die aanwezig waren op 
de daarvoor bedoelde informatieochtenden. De 
input en feedback uit de tevredenheidspeilingen is 
verwerkt in de tussenevaluatie van het schoolplan 
en voor het ontwikkelen van de schooljaarplannen 
voor de komende twee schooljaren. Alle 
uitkomsten zijn vermeld op onze website.  
Resultaat: Zie ‘Werkwijze’.  
 

Personeel 
 
Speerpunt: Kwaliteitscyclus  
Doel: Alle teamleden hebben een 
beoordelingsgesprek gehad met de directeur en 
alle leerkrachten hebben minimaal klassenbezoek 
gehad van de directeur of teamleider.  
Werkwijze: Gedurende het schooljaar vinden 
regelmatig flitsbezoeken plaats. Minimaal één keer 
per jaar wordt een aangekondigd klassenbezoek 
ingepland en daaraan gekoppeld een gesprek. 
Tijdens het klassenbezoek wordt aan de hand van 
de Vaardigheidsmeter gekeken hoe een leerkracht 
les geeft en zich heeft ontwikkeld ten opzichte van 
het vorige klassenbezoek en gesprek. In het 
gesprek met de leerkracht wordt de les besproken, 
is aandacht voor het persoonlijke 
ontwikkelingsplan dat de leerkracht maakt en 
worden vervolgafspraken gemaakt. Alle 
leerkrachten (met uitzondering van één leerkracht) 
hebben een beoordelingsgesprek gehad).  
Resultaat: Alle leerkrachten hebben een 
beoordeling gekregen van de directeur en met alle 
teamleden is minimaal één keer een gesprek 
gevoerd. De leerkracht die nog geen beoordeling 
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heeft gekregen, krijgt dit in het schooljaar 2017 – 
2018.  
 
Speerpunt: Professionele leergemeenschappen 
Doel: Gedurende het schooljaar wordt tenminste 
één PLG-cyclus gevolgd volgens de structuur die 
beschreven staat in het boek ‘Starten met 
professionele leergemeenschappen’ van Bazalt.  
Werkwijze: We hebben de school verdeeld in drie 
PLG’s: de leerkrachten van groep 1/2, de 
leerkrachten van groep 3/4/5 en de leerkrachten 
van groep 6/7/8. Iedere groep heeft een voorzitter. 
De voorzitters zijn door Theo Wildeboer (Cadenza 
Onderwijsgroep Assen) getraind in de systematiek 
van de PLG. De eerste PLG-periode was van herfst 
tot voorjaar en de tweede PLG-periode was van 
voorjaar tot de meivakantie. De PLG koos zelf een 
onderwerp om uit te werken, maar wel gekoppeld 
was aan het schooljaarplan. Tijdens gezamenlijke 
studiemomenten volgden terugkoppelingen over 
de voortgang binnen de PLG en het eindproduct 
dat de PLG opgeleverd had.  
Resultaat: Het werken met een PLG is een ieder 
goed bevallen. De systematiek bevalt en we gaan 
er in het schooljaar 2017 – 2018 mee verder. Wel 
zullen we dan nieuwe voorzitters op moeten leiden 
want twee van de drie voorzitters hebben een 
andere baan of kunnen geen voorzitter meer zijn.  
 

Infrastructuur / ICT 
 

   Speerpunt: Investeren in devices voor groep 5 en 
6 ten behoeve van digitaal onderwijs 
Doel: Ieder kind in groep 5 en 6 heeft een eigen 
device tot zijn beschikking (in bruikleen) zodat hij 
voor (tenminste) de zaakvakken digitaal onderwijs 
krijgt.  
Werkwijze: Uit de tevredenheidspeiling van de 
kinderen kwam dat de kinderen ontevreden zijn 
over de methode die gebruikt wordt voor de 
zaakvakken. Daarnaast wilden we als school de 
computervaardigheden en 21th century skills bij 
kinderen ontwikkelen. We hebben gekozen voor 
een combinatie van beide: we schaffen voor ieder 
kind een device aan en via dit device kunnen de 
kinderen werken aan de nieuwe methode 
Naut/Meander/Brandaan. In het schooljaar 2017 – 
2018 krijgt dit zijn uitwerking.  
Resultaat: We hebben er voor gekozen om devices 
aan te schaffen in combinatie met een nieuwe 
methode voor de zaakvakken.  
 
 
 
 
 

Financiën 
 
Speerpunt: Foleta 
Doel: Inzicht krijgen in de financiën (voor 
personele inzet/formatie) via Foleta 
Werkwijze: Vorig schooljaar is Foleta aangeschaft 
als instrument om inzicht te krijgen in de 
formatiekosten, de inzet van personeel m.b.t. 
taakbeleid etc. Het instrument is tot op heden niet 
optimaal ingezet en gebruikt. Dit heeft te maken 
met taken en verantwoordelijkheden (en de 
daarmee gemoeide rechten van mensen). Op 
schoolniveau wordt Foleta daarom nauwelijks 
gebruikt.  
Resultaat: We maken nauwelijks gebruik van 
Foleta. Dat is zonde omdat het programma alles in 
zich heeft om er goed mee te kunnen werken 
gekoppeld aan de doelstelling. In het schooljaar 
2017 – 2018 wordt op VCOG-niveau bekeken hoe 
we omgaan met Foleta.  
 

En verder 
 
Op de eerste schooldag van het schooljaar 2016 – 
2017 gingen 428 kinderen naar onze school toe. 
We hebben een grote groei doorgemaakt, mede 
vanwege de sluiting van een basisschool in de wijk. 
De groei zorgt voor problemen: ons gebouw laat 
groei niet meer toe. We zijn daarom genoodzaakt 
om te werken met wachtlijsten voor nieuwe 
vierjarigen en voor diverse andere groepen. We 
merken dat het werken met wachtlijsten nog meer 
vraag creëert. Het baart ons zorgen want we willen 
graag tegemoet komen aan de vraag van ouders 
maar zijn gebonden aan de onmogelijkheden van 
ons gebouw. We hopen dat we in het schooljaar 
2017 – 2018 een concrete oplossing voor handen 
hebben.  
 
We hebben gedurende het schooljaar en aan het 
einde van het schooljaar afscheid genomen van 
een aantal collega’s. Een aantal collega’s heeft een 
andere baan gekregen binnen of buiten VCOG. Eén 
collega is met pensioen gegaan. We hebben ook 
afscheid moeten nemen van een collega voor wie 
het na twee jaar ziekte niet meer mogelijk bleek 
om terug te keren in het onderwijs. Vanwge het 
vertrek van een aantal collega’s, hadden we 
vacatures voor de functie van teamleider, de taak 
van  IB’er en de taak van kleuterbouwcoördinator. 
Deze vacatures zijn intern ingevuld.  
We vierden ook een jubileum: meester Jaap van 
Bemmel werkt veertig jaar in het onderwijs en dit 
hebben we met de hele school gevierd. Daarnaast 
werden drie collega’s voor de eerste keer vader of 
moeder.  
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We hebben dit schooljaar voor het eerst een 
ouderavond voor ouders met een kind in groep 7 
óf in groep 8 gehouden om de overgang van het 
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs te 
bespreken. Ouders met een kind in groep 7 
waardeerden het enorm dat ze vroegtijdig 
meegenomen worden in het proces van de 
verwijzing.  
 
Het schoolschaakteam heeft wederom hoge ogen 
gegooid in de regionale voorrondes en eindronde. 
Helaas bleek de plaatsing voor het NK 
Schoolschaken dit schooljaar niet haalbaar.  
 
De schoolnieuwsbrief wordt sinds de kerstvakantie 
door een ouder voorzien van een prachtige lay-out 
passend bij de website van onze school.  
 
We kregen te maken met het zeer plotselinge 
overlijden van een ouder van een kind uit een 
middenbouwgroep. Dit overlijden raakte ons alles 
enorm. Maar we merkten ook dat de 
verbondenheid en het samen school zijn erg fijn 
was.  
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7.10 CBS AquaMarijn     
 
 
Algemeen 
 
Schooljaar2016-2017 was het schooljaar waarin de 
verzelfstandiging van de locatie in Reitdiep de 
boventoon heeft gevoerd. Een enorme uitdaging 
en een spannend te doorlopen traject welke heel 
veel tijd en energie heeft gekost. 
Het schooljaar zijn we gestart met een grote 
hoeveelheid aan vragen en onzekerheden maar 
hebben we kunnen afsluiten met antwoorden en 
zekerheden. We mogen daarom vaststellen dat het 
een succesvol jaar is geweest waarin we de 
hoofddoelstelling met vlag en wimpel hebben 
bereikt. Per 1 augustus 2018 gaat de locatie 
Gravenburg verder als cbs AquaMarijn en start de 
locatie Reitdiep onder haar nieuwe schoolnaam: 
cbs Rietzee. 
Omdat de twee nieuwe scholen elk hun eigen 
profiel nader uitwerken zijn een aantal geplande 
ontwikkelingen doorgeschoven om zodoende meer 
schoolspecifieke keuzes te kunnen maken. 
In juni en juli zijn de beide locaties afzonderlijk 
bezocht door de onderwijsinspectie. Het betrof 
een regulier bezoek. We zijn er trots op dat de 
beide locaties een voldoende basisarrangement 
hebben ontvangen. Beter hadden we ons de 
verzelfstandiging niet voor kunnen stellen. 
Soms bestrijken (raken) ontwikkelingen meerdere 
beleidsterreinen. In het verslag is ervoor gekozen 
om een ontwikkeling onder één beleidsterrein te 
beschrijven.  
 
 

Organisatie en inrichting 
(verzelfstandiging locatie Reitdiep) 
 
Speerpunt: Personele middelen en inzet 
Doel: Toedeling functies en personeel aan de twee 
nieuwe scholen 
Werkwijze: Functie-indeling binnen de ‘twee 
nieuwe scholen’ vaststellen en inventarisatie van 
wensen en mogelijkheden. Met name ook gericht 
op de personeelsleden met taken en 
verantwoordelijkheden binnen de beide locaties. 
Resultaat: Directiefunctie Reitdiep wordt 
voorgefinancierd tot een fulltime-omvang per 1 
januari 2017 om adequaat het hele proces naar 
verzelfstandiging vorm te kunnen geven. Dit 
vanwege de zichtbare voortvarendheid binnen alle  
 

 
 
 
 
 
aandachtsgebieden van het gehele proces. Intern 
worden de functies Intern Begeleider toegedeeld.  
Ook de ICT-er en de vakleerkracht 
bewegingsonderwijs krijgen na zorgvuldig overleg 
een plaats binnen de twee nieuwe scholen. De 
functie voor administratieve ondersteuning wordt 
binnen de locatie Reitdiep komend schooljaar 
vormgegeven.  
Het formatieplan 2017-2018 is opgesteld op basis 
van de twee zelfstandige scholen. 
 
Speerpunt: : Personele middelen en inzet 
Doel: verdeling van alle Financiële middelen o.b.v. 
de leerlingaantallen 
Werkwijze: In nauw onderling overleg met de 
controller worden alle beschikbare middelen 
(tevens voorzieningen) in kaart gebracht en op 
basis van het leerlingenaantal per locatie 
toegedeeld. 
Resultaat: De beide scholen hebben de eigen 
middelen bestemd voor het schooljaar 2017-2018 
en verbonden met het meerjaren-investeringsplan. 
Vanwege de voortvarendheid hebben we in januari 
2017 al kunnen starten met twee zelfstandige 
begrotingen. 
 
Speerpunt: Communicatie ouders i.v.m. 
voortgang proces tot verzelfstandiging 
Doel: Ouders meenemen in alle ontwikkelingen 
t.a.v. de verzelfstandiging locatie Reitdiep  
Werkwijze: Middels informatiebrieven regelmatig 
de ouders geïnformeerd over het 
verzelfstandigingsproces. 
Resultaat: In eerste instantie werd de informatie 
gedeeld middels de maandelijks nieuwsbrief. Na 
het opzetten van een eigen nieuwsbrief voor de 
locatie Reitdiep werden de informatiestromen ook 
per locatie uitgezet. Omdat er weinig reacties 
kwamen op het te doorlopen proces durven we te 
stellen dat ouders naar tevredenheid zijn 
geïnformeerd.  

 
Speerpunt: Profiel van de twee nieuwe scholen  
Doel: Scholen gaan zelfstandig verder met ieder 
een eigen gezicht (profiel) 
Werkwijze: Binnen de twee teams bijeenkomsten 
georganiseerd  
resultaat: Op de beide scholen zijn in 
teambijeenkomsten de kaders vastgesteld 
waarbinnen de scholen zich verder ontwikkelen en 
hoe ze zich gaan profileren. Op hoofdlijnen kiest 
cbs Rietzee voor een meer thematische inrichting 
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van het basisonderwijs en cbs AquaMarijn gaat het 
huidige basisonderwijs meer verbinden met en 
inrichten op de 21-eeuwse-vaardigheden. 
 
 

Onderwijs 
 
Speerpunt: Instructiemomenten 
Doel: Instructiemodel IGDI doorontwikkelen met 
inzichten EDI (Expliciete Directe Instructie). 
Werkwijze: Er zijn meerder scholingsmomenten 
gepland met naast theoretische inhouden vooral 
ook de praktische vertaling daarvan. 
Resultaat: Schoolbreed zijn instructievaardigheden 
verder aangescherpt en verbonden aan de 
praktische uitvoering. Vervolgens zijn ook de 
indicatoren in de kijkwijzer (gehanteerd tijdens 
groepsbezoeken) herijkt o.b.v. de nieuwe 
afspraken. De inzet van meer interactieve 
instructievormen en het verbeteren van de actieve 
betrokkenheid willen we nog verder gaan 
vormgeven en blijft voor ons een ontwikkelpunt. 
 
Speerpunt: Digitaal format taakwerk 
Doel: Ontwikkeling en implementatie Digitaal 
format Taakwerk 
Werkwijze: Een werkgroep doet veldonderzoek en 
brengt in kaart aan welke voorwaarden de nieuwe 
taakwerkbrief moet voldoen. 
Resultaat: Dit onderdeel is doorgeschoven naar 
een volgend schooljaar. Op de beide locaties kan 
dan aan een eigen invulling en uitwerking worden 
gewerkt. 
 
Speerpunt: Coöperatieve werkvormen 
Doel: Coöperatieve werkvormen integreren in het 
digitale format van de weektaak 
Werkwijze: De werkgroep coöperatieve 
werkvormen ontwikkelt dit samen met de 
werkgroep Digitaal format taakwerk. 
Resultaat: Als hierboven al beschreven is dit 
onderdeel doorgeschoven naar een volgend jaar. 

 
Speerpunt: Beginnende geletterdheid 
Doel: het fonologisch bewustzijn afstemmen op de 
SLO-leerlijn, uitwerken in een jaarplanning en 
zichtbaar maken in het handelen in de groep. 
Werkwijze: De  IB heeft het proces aangestuurd en 
vormgegeven. De inhouden zijn besproken en 
uitgewerkt tijdens met name de bouwoverleggen 
en de groepsbesprekingen. 
Resultaat: Er ligt in de kleutergroepen een bredere 
basis voor een succesvolle start in groep 3 met het 
aanvankelijk lezen. De opbrengsten voldoen aan de 
naar boven bijgestelde schoolnormen.  

 
Speerpunt: Opbrengstbewust werken 
Doel: opbrengstbewust werken is het vertrekpunt 
in al ons handelen 
Werkwijze: Aansturing, coaching en feedback 
tijdens met name de bouwoverleggen en de 
groepsbesprekingen onder regie van  IB en Jenthe 
Bayens wordt ingezet voor de groepsbezoeken in 
de onderbouw. 
Resultaat: In de onderbouw wordt 
opbrengstbewust gewerkt. We zouden dit in de 
komende jaren graag nog meer willen vormgeven 
door spel en spelbegeleiding. Jenthe heeft alle 
VCOG-scholen bezocht en schrijft een verslag met 
bevindingen en verbeterpunten. Komend 
schooljaar wordt het verslag geanalyseerd en van 
eventuele vervolgactie voorzien. 
 
Speerpunt: Handelingsgericht werken 
Doel: We werken gericht aan doelen en analyseren 
de toetsen om vast te stellen of deze doelen zijn 
bereikt. 
Werkwijze: Tijdens alle groepsbesprekingen geeft  
IB feedback op analyse en remediëring. Tijdens 
bouwoverleggen worden de onderlinge resultaten 
nader besproken.  
Resultaat: In het groepsplan, de weekplanning en 
het logboek is zichtbaar dat leerkrachten planmatig 
werken o.b.v. analyses en zichtbaar in 
differentiatie in aanbod, instructie en verwerking. 

 
Speerpunt: Woordenschat 
Doel: Het doelgericht betekenis (in de context) 
geven aan woorden en begrippen binnen alle 
vakgebieden.  
Werkwijze: De taalcoördinator ontwerpt een 
planmatige aanpak en instrueert de leerkrachten. 
Resultaat: In alle lessen wordt expliciet aandacht 
besteedt aan het geven van betekenis aan 
woorden en begrippen. Komend schooljaar zal 
woordenschatontwikkeling bij kleuters ook in de 
de LIO-afstudeerscriptie een centrale plaats 
krijgen. 
 
Speerpunt: Schoolb ibliotheek 
Doel: Het opzetten en inrichten van de schoolb 
ibliotheek voor leesbevordering, leesplezier en 
verbetering van de woordenschat 
Werkwijze: Een werkgroep initieert het proces 
welke moet uitmonden in een eigen schoolb 
ibliotheek. Afstemming met de Provinciale b 
ibliotheekcentrale en hun adviezen (kennis) 
betrekken in alle stappen en keuzes. 
Schoolmiddelen in te zetten en generen van 
middelen via uitgezette (sponsor)acties. 
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Resultaat: De meeste boeken zijn aangeschaft, 
ouders participeren in het klaarmaken van kasten 
en het systeembeheer. Doelstelling is de formele 
start tijdens de Kinderboekenweek in oktober2017. 
 
Speerpunt: Technisch Lezen 
Doel: Implementatie methode Estafette in de 
groepen 5,6 en 7 om leesopbrengsten verder te 
verbeteren 
Werkwijze: alle materialen zijn aangeschaft en  IB 
geeft sturing aan het implementatieproces tijdens 
kwaliteits- en bouwoverleggen. 
Resultaat: Estafette is geïmplementeerd. De 
opbrengsten laten een positieve tendens zien. 
Tevreden zijn we wanneer deze tendens in 2017-
2018 wordt bestendigd. 
 
Speerpunt: Aanvankelijk Lezen 
Doel: een nieuwe methode aanvankelijk lezen 
kiezen welke meer aansluit bij onze behoeftes 
Werkwijze: Werkgroep Aanvankelijk Lezen (incl  IB) 
inventariseert obv opgedane ervaringen de 
wensen en eisen waaraan een nieuwe methode 
moet voldoen. Ook wordt de opgedane informatie 
van VCOG-studiedag over het leesonderwijs 
betrokken in de keus. Alles resulteert in een advies 
naar directie en vaststelling in het teamoverleg.  
Resultaat: De nieuwe methode Veilig Leren leren 
(KIMversie) is aangeschaft om in schooljaar 17-18 
te worden geïmplementeerd 
 
Speerpunt: Rekenonderwijs diagnostisch 
rekengesprek en kennis van leerlijnen  
Doel: d.m.v. diagnostisch rekengesprek en kennis 
van leerlijnen beter aansluiten bij behoeftes van 
leerlingen 
Werkwijze: rekencoördinator ontwikkelt een plan 
van aanpak en verzorgt voorlichting/scholing naar 
team. 
Resultaat: Er is een voorzichtige start gemaakt 
maar verdere verdieping en nadere uitwerking is 
nog nodig. 
 
Speerpunt: Rekenonderwijs digitale 
werkomgeving 
Doel: Oriëntatie op digitale werk- en leeromgeving 
en een advies naar directie  
Werkwijze: Aanwezige tablets ingezet voor een 
pilot in éen van de groepen 8. 
Resultaat: De ervaringen blijken opvallend positief 
en het advies is om z.s.m. in meerdere groepen 
een digitale reken(werk- en leer-)omgeving in te 
richten. 
 
Speerpunt: Excellent Leren en een beslislijn voor 
Plusgroep-plaatsing 
Doel: duidelijke richtlijnen ontwikkelen voor 

plaatsing van lln in de plusgroepen. 
Werkwijze: Coördinatoren Excellent Leren 
ontwikkelen o.b.v. van inzichten elders en eigen 
ervaringen een stroommodel welke leidend is in de 
‘verwijzing’ naar onze plusgroepen. 
Resultaat: Het document is afgerond, 
gecommuniceerd naar alle ouders en is inmiddels 
al leidend in de toewijzingen. 
 
Speerpunt: Excellent Leren en wijze van 
signaleren aanscherpen  
Doel: SIDI3 toepassen in het signaleren van meer-
/hoogbegaafde leerlingen in de groepssituatie 
Werkwijze: Scholingsinstituut Novilo verzorgt 
teamscholingsmomenten om met name signalen 
en indicatoren leren te zien/ontdekken. 
Resultaat: De scholingsbijeenkomsten zijn 
afgerond en in het vervolg van deze planperiode 
moeten er aanvullend concrete aanpakken worden 
beschreven en geïmplementeerd. 
 
Speerpunt: Excellent Leren spreekuur 
coördinatoren 
Doel: Periodiek momenten inplannen waarop de 
coördinatoren Excellent leren tijd en gelegenheid 
hebben om leerkrachten te helpen met specifieke 
vragen 
Werkwijze: op de jaarplanning worden 
overlegmomenten ingepland  
Resultaat: Na dit jaar gaan we dit niet voortzetten. 
Bij vragen wachten op een volgend 
overlegmoment blijkt niet werkbaar. In de 
kwaliteitsoverleggen worden voortaan vragen 
ingebracht en voor urgente vragen kunnen de 
coördinatoren na schooltijd worden aangesproken.  
 
Speerpunt: Kanjertraining Coördinator 
Doel: Binnen de school gaat een gecertificeerde 
Kanjertrainer werken 
Werkwijze: Leerkracht volgt al de landelijke 
opleiding en rond deze na twee jaar (dit schooljaar) 
af 
Resultaat: De leerkracht heeft de opleiding tot 
kanjercoördinator afgerond en is nu officieel 
gediplomeerd. Na de zomervakantie is zij 
werkzaam op de Rietzee. Door de verzelfstandiging 
van de locatie Reitdiep zal dus eenzelfde route 
opnieuw moeten worden opgestart voor cbs 
AquaMarijn. 
 
Speerpunt: Kanjertraining (basisopleiding) 
Doel: ook alle nieuw ingestroomde leerkrachten 
ronden de basistraining af 
Werkwijze: Het kanjerinstituut heeft in-company 
de basistraining verzorgd voor al onze nieuw 
ingestroomde leerkrachten. Dit samen met de 
nieuwe leerkrachten van cbs De Hoeksteen. 
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Resultaat: Alle nieuw leerkrachten zijn nu ook 
bevoegd tot het geven van de lessen kanjertraining 
 
Speerpunt: Kanjertraining beleidsdocument 
Doel: ons kanjerdocument herijken en meer 
gerichtheid op de dagelijkse onderwijspraktijk 
binnen cbs AquaMarijn 
Werkwijze: De kanjercoördinator neemt het 
initiatief tot het maken van een nieuw 
kanjerdocument. In de kwaliteitsoverleggen wordt 
het nieuwe document overlegd en vervolgens 
vastgesteld. 
Resultaat: Er ligt wel een eerste opzet maar na de 
verzelfstandiging van de locatie Reitdiep wordt dit 
op de beide scholen afzonderlijk en opnieuw 
behandeld. Op cbs AquaMarijn is een beleidsplan 
Gedrag uitgewerkt. Deze wordt komend schooljaar 
in het team besproken worden om vervolgens te 
worden geïmplementeerd. 
 
Speerpunt: Wereldoriënterend zaakvakken-
onderwijs 
Doel: Inzichtelijk krijgen of we al dan niet de 
zaakvakken integraal willen gaan aanbieden 
Werkwijze: een werkgroep oriënteert zich op de 
wijzes waarop wereldoriënterende vakken kunnen 
worden aangeboden en wat de voordelen kunnen 
zijn van meer integrale (thematische) aanpak. 
Resultaat: Er is nog niet een eenduidig advies 
geformuleerd na alle verkenningen. Het uitbrengen 
van een advies wordt een jaar opgeschoven.  
 
Speerpunt: Leerlingenzorg 
50%arrangementsgelden 
Doel: Planmatig een werkwijze/model ontwikkelen 
om de 50%- arrangementsgelden te kunnen 
verantwoorden 
Werkwijze:  IB ontwikkelt een model op basis 
waarvan de inzet van de 50%arrangementsgelden 
kan worden verantwoord. 
Resultaat: Onder alle inzet van de 50%middelen 
ligt een beschreven plan van aanpak. Een klein 
restant wordt het komende schooljaar ingezet. 
 
Speerpunt: Leerlingenzorg vergroten 
Deskundigheid Interne begeleiding 
Doel: De Intern Begeleiders van cbs Aquamarijn 
zijn volledig bevoegd en gediplomeerd 
Werkwijze: Onze nieuw aangestelde Intern 
Begeleider volgt de landelijk erkende  IB-opleiding. 
Resultaat: De studie is dit schooljaar afgerond en 
de Intern Begeleiders van de Aquamarijn zijn 
volledig gecertificeerd. 
 
Speerpunt: Burgerschapsvorming 
Doel: Democratie handen en voeten geven door 
het instellen van een leerlingenraad 

Werkwijze: Er wordt voorlichting verzorgd over de 
taken en inhouden van een leerlingenraad. Met 
name participeren, meedenken, een proactieve 
houding en een adviserende rol zijn daarbij 
belangrijke thema’s. 
Resultaat: In de bovenbouwgroepen zijn 
verkiezingen gehouden en inmiddels is er een 
leerlingenraad geïnstalleerd die vlg een vastgesteld 
vergaderrooster vergadert met een 
vertegenwoordiger van het team en directie. 
 
Speerpunt: Tevredenheidsonderzoeken 
Doel: Zicht krijgen op de positieve en negatieve 
waarderingen van onze leerlingen en ouders om 
deze mee te nemen in toekomstige ontwikkelingen 
en innovaties 
Werkwijze: Onder de leerlingen en de ouders zijn 
tevredenheidsonderzoeken verspreid. Alle 
antwoorden worden digitaal verwerkt en volledig 
geanonimiseerd. 
Resultaat: De tevredenheidsonderzoeken zijn 
afgerond en op basis daarvan is een analyse 
gemaakt. De bevindingen zijn gedeeld met de 
ouders en in de MR is de analyse vastgesteld. 
Komend schooljaar moet dit worden ingepast in 
een plan van aanpak. 
 
Speerpunt: Bewegingsonderwijs leerlijnen 
Doel: De leerlijnen van ons Bewegingsonderwijs 
herijken en updaten naar nieuwe inzichten 
Werkwijze: De vakleerkracht en leerkrachten die 
de nieuwe opleiding Bewegingsonderwijs hebben 
afgerond evalueren de huidige manier van werken 
en aanbieden werken deze nader uit vanuit de 
theoretische en praktische kaders welke zijn 
aangereikt in de nieuwe leergang 
bewegingsonderwijs  
Resultaat: leerlijnen zijn herijkt en opnieuw 
vastgesteld. In het komende schooljaar gaan de 
bewegingslessen ingericht worden op basis van dit 
nieuwe document 
 
Speerpunt: Ouderbetrokkenheid en 
startgesprekken  
Doel: We willen nog meer met ouders/verzorgers 
samen optrekken in de ontwikkeling van onze 
kinderen/leerlingen 
Werkwijze: Alle ouders ontvangen bij aanvang 
schooljaar een uitnodiging voor een startgesprek. 
Het gesprek wordt gehouden mbv een schoolbreed 
vastgesteld gespreksformat waarin met name de 
ouder/verzorger haar verwachtingen kan 
uitspreken en de school informeert waar we met 
name aandacht voor moeten hebben.. 
Resultaat: De startgesprekken zijn een zeer 
waardevolle aanvulling gebleken en worden vanaf 
nu jaarlijks een vast onderdeel  
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Speerpunt: Ouderbetrokkenheid en digitale vorm 
van communicatie 
Doel: een instrument willen inzetten welke direct 
en snel informatie kan delen met alle ouders en 
verzorgers en waarbij het gebruik van meerdere 
devices mogelijk is. 
Werkwijze: De website wordt voor de twee 
nieuwe scholen opnieuw opgebouwd zodat er 
daarnaast ook een digitaal ouderportaal inzetbaar 
is. Het initiatief ligt bij de directeur. 
Resultaat: Er is een nieuwe website gebouwd en er 
is een keus gemaakt voor het in te zetten 
ouderportaal. Deze zal in het najaar van 2017 
operationeel worden. 
 
 

Beleidsterrein Personeel 
 
De voortdurende scholing en ontwikkeling van ons 
onderwijspersoneel heeft de hoogste prioriteit. In 
de vele in dit verslag beschreven ontwikkelingen 
staat theoretische scholing en de praktische 
toepasbaarheid daarvan telkens centraal.  
Aan het begin van dit schooljaar is bij twee 
leerkrachten een kwaadaardige tumor ontdekt. Dit 
heeft naast alle emotionele betrokkenheid, 
onzekerheid en verdriet organisatorisch geleid tot 
de inzet van veel invallers. We zijn blij dat de twee 
collega’s na vele behandelingen en ingrepen op 
termijn weer hoop hebben gekregen op terugkeer. 
 
Speerpunt: Scholing en 
deskundigheidsbevordering 
Doel: mogelijkheden onderzoeken hoe we 
praktisch vorm kunnen geven aan de 
implementatie van het toekomstige lerarenregister 
Werkwijze: een aantal collega’s participeren in een 
pilot rondom E-learning en evalueren hun 
bevindingen. Vervolgens komen ze met een advies 
richting directie. 
Resultaat: De pilot is afgerond en komend 
schooljaar zal teambreed worden ingeschreven op 
een scholingsprogramma m.b.v. E-learning (Klass-
e!). Na afgeronde modules (inhouden) worden 
certificaten ontvangen en tevens digitaal ge-upload 
naar het lerarenregister. 
 
 

Beleidsterrein Financieel en 
gebouwen 
 
Speerpunt: Excellent Leren daarvoor een eigen 
omgeving (lokaliteit) inrichten 
Doel: Binnen het schoolgebouw een vaste ruimte 
inrichten voor de plusgroepen 

Werkwijze: overleg met DB, de gemeente, O22 en 
kindopvanginstanties hoe binnen het gebouw een 
plusgroep-ruimte in te richten.  
Resultaat: Een NSO-lokaal gaat gemeenschappelijk 
gebruikt (ingericht) worden met de Naschoolse 
Kinderopvang. 
 
 

Beleidsterrein ICT 

 
Speerpunt: Office 365 en werken in een cloud-
omgeving 
Doel: Alle scholen van VCOG gaan werken binnen 
een nieuwe cloud-omgeving 
Werkwijze: Alle leerkrachten zijn toegerust met 
een nieuw tablet om zeer degelijk voorbereid deze 
migratie te kunnen vormgeven. Het proces naar de 
migratie en de follow up staat onder aansturing en 
regie van de ICT-er van onze school. De 
professionaliteit en vakkennis wordt ingebracht 
door twee externe partners. 
Resultaat: De migratie is voltooid en alle vcog-
scholen (dus ook cbs AquaMarijn) werken binnen 
de cloudomgeving van 365. 
 
Speerpunt: ICT beleidsplan 
Doel: Onze ICT-visie en alle daaraan gerelateerd 
streefdoelen zijn beschreven in ons nieuwe ICT-
beleidsplan 
Werkwijze: De ICT is aanjager in dit proces en 
geeft alle (huidige en nieuw uitgesproken) 
termijndoelen een planmatige vertaling in het 
nieuwe ICT-plan. 
Resultaat: Er ligt inmiddels een concept maar de 
verzelfstandiging van de twee locaties heeft 
gezorgd voor vertraging omdat op de beide 
scholen eigen keuzes gemaakt gaan worden. 
Komend schooljaar zal een vervolg worden 
gegeven aan het ICT-beleidsplan. 
 
 

Kort nawoord 
 
We kijken terug op een bijzonder intensief 
schooljaar. Naast alle algemene 
schoolontwikkelingen was de verzelfstandiging van 
de locatie Reitdiep daarbij een geweldige uitdaging 
welke heel veel tijd en energie kostte. Het hele 
proces is naar volle tevredenheid verlopen en met 
trots kunnen de beide scholen na de 
zomervakantie zelfstandig onder eigen vlag verder. 
Voor alle geledingen is een dikke pluim volledig op 
z’n plek. Met name ook het personeel heeft een 
topprestatie neergezet. Top! 
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7.11 CBS AquaMarijn 
Locatie Reitdiep /    
De Rietzee 
 

 
Algemeen beschouwing 
 
De opdracht die de locatie vanuit de bovenschools 
bestuurder voor de locatie Reitdiep van CBS 
Aquamarijn mee kreeg luidde als volgt: 
Maak van de locatie een zelfstandige school in een 
langzaam tempo rekening houdend met alle 
gevoeligheden. Een langzaam tempo bleek als snel 
geen haalbare kaart. De behoefte bij zowel de 
personeelsleden van de locatie als de ouders en 
kinderen om zelfstandig door te gaan was groot. 
Daarnaast was er geen groei in leerlingenaantal, 
het zittende personeel vormde geen eenheid, 
onderwijskundig geen duidelijkheid, resultaten 
beneden de maat en het vertrouwen van de 
ouders in de school ver te zoeken. 
De keus om het proces tot verzelfstandiging te 
versnellen werd intern door alle geledingen 
goedgekeurd. Al snel in het schooljaar werd 
besloten geen gezamenlijke vergaderingen meer te 
houden en overleg tot het management te 
beperken. Per 1 januari kwam de locatieleider full 
time in dienst en werden de financiën gescheiden.  
Binnen een half jaar kwamen bijna alle behaalde 
resultaten boven de inspectienorm en rond de 
eigen gestelde norm. Daarnaast werd er heel veel 
tijd besteed aan het creëren van duidelijkheid 
betreft alle onderdelen binnen de school. 
Duidelijkheid door het invoeren van een PDCA 
cyclus met daarbij controle en het verbeteren van 
de onderlinge communicatie, maar vooral 
duidelijkheid naar ouders middels gesprekken en 
de nieuwsbrief. We zeggen wat we doen en we 
doen wat we zeggen! Gezien de uitslag van de 
ouderenquête mogen we stellen dat het met het 
vertrouwen van de ouders in de school de goede 
kant op gaat. 
Daarnaast hebben we samen met ouders hard 
gewerkt aan de school voor de komende  
jaren. Wie en wat willen we zijn? Net voordat we 
dat traject hadden afgerond kwam de inspectie op 
bezoek en zij toonden zich tevreden over de weg 
die we met de school ingeslagen zijn en 
beoordeelden dat met een voldoende.  
Het team heeft niet afgewacht op het komende 
schooljaar om de ingeslagen weg vorm te geven.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
We zijn gestart met de eerste stappen richting 
eigenaarschap in de breedste zin van het woord. 
We hebben keuzes gemaakt op weg naar zaakvak 
geïntegreerd werken. Kinderen spelen nu een hele 
belangrijke rol binnen de school op allerlei 
verschillende manieren. Muziekonderwijs maakt 
nu deel uit van ons aanbod. We hebben ons 
voorbereid op een verhuizing van een aantal 
groepen naar de locatie Joeswerd en ons aanbod 
voor de meer- en hoogbegaafden heeft een goede 
impuls gekregen.  
Daarmee zijn we er natuurlijk nog lang niet. De 
ingeslagen weg zal uitgelegd, verduidelijkt en 
uitgevoerd moeten worden. Er is daarnaast in het 
afgelopen jaar te weinig tijd geweest voor 
professionalisering, maken van een website, 
afspraken maken betreft inzet uren, neerzetten 
van een managementstructuur en LB functies, 
collegiale consultatie en intervisie.  
Dit alles neemt niet weg dat ik als leidinggevende 
van de verzelfstandigde school met de nieuwe 
naam CBS de Rietzee bijzonder trots ben op onze 
personeelsleden, kinderen en ouders voor wat er 
in het afgelopen jaar is neergezet. Ik merk aan 
iedereen dat men weer trots is op de eigen school. 
CBS de Rietzee. 
 

Algemeen 
 
Speerpunt: Verzelfstandiging school 
Doel: De locatie Reitdiep gaat per 1 augustus 2017 
verder als een verzelfstandigde basisschool. 
Locaties die voldoende toegerust zijn om zich als 
basisschool geheel zelfstandig door te ontwikkelen 
obv een eigen visie. 
Werkwijze: Installeren van een werkgroep die 
adhv een plan van aanpak de verzelfstandiging 
vorm geeft rekening houdende met: 

- financiering 
- functies (incl OOP, LB,  IB) 
- organisatie en inrichting 
- voorlichting ouders 
- in nieuwe aanpakken/methoden 
- al dan niet gelijk optrekken  
- vergadercyclus met meer  
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- inhoudelijke nadruk op de loco’s 
- inwerken van de nieuwe directeur 
- en de nieuwe  IB Reitdiep 
- scheiding van middelen 
- herijking huidige functie (-omvangen) 
- herijking gedelegeerde taken en 
- verantwoordelijkheden 
- (functie locatieleider muteren 
- naar vorm van teamleider) 
- ondersteuning inrichten (OOP) 
- herschikking LB (1 LB over de volle 

breedte van de school valt weg)    

Resultaat feb 2017:  
- Naam nieuwe school zal per 01-08-2017 

zijn: CBS de Rietzee. 
- Per 01-01-17 werken we als locaties 

nagenoeg volledig gescheiden. 
- De eerste interne visiegesprekken 

hebben plaatsgevonden. 
- De financiën zijn per 01-01-2017 

gescheiden. 
- Er wordt gewerkt aan een nieuwe 

huisstijl passend de visie.  
- Nieuwe directeur en  ib worden nog 

ingewerkt. 
- Binnenkort volgen er formatiegesprekken 

waarbij ook de boventallige functies aan 
bod komen. 

- We liggen voor op schema. 
Resultaat juli 2017: Locatie Reitdiep gaat verder 
als zelfstandige school onder de naam CBS de 
Rietzee. Volledig zelfstandig zullen we pas zijn 
zodra we 273 leerlingen op 1 oktober kunnen 
aantonen. Er is een nieuwe missie/visie met 
bijbehorende uitwerking. 
 

Speerpunt: Interne communicatie 
Doel: Verbeteren interne communicatie 
Werkwijze: 

- Duidelijkheid in taken en 
verantwoordelijkheden 

- Werken volgens de PDCA cyclus 
- Verbeteren professionaliteit. 

Resultaat feb 2017: Taakbeleid is verhelderd en 
wordt voortdurend aangepast n.a.v. de PDCA 
cyclus. Nieuwe taken n.a.v. evaluatie worden 
geborgd in het taakbeleid. 
Resultaat juli 2017: Taakbeleid aangepast en 
vastgesteld. Individueel scholingsplan maken. 
 
 

 
 
 

Onderwijs 
 
Speerpunt: Positief schoolklimaat 
Doel: Verbeteren van het positief schoolklimaat 
(verminderen pestgedrag, rust in de school) 
Werkwijze:  

- Beschrijven van gedragsverwachtingen in 
openbare ruimtes 

- Kanjer basistraining voor nieuwe 
leerkrachten.  

- Kanjer-ouderavond specifiek voor ouders 
- Versterken van groepsproces.  
- Verbeteren speelmogelijkheden 

schoolplein. 
- Invoeren leerlingenraad (eigenaarschap) 

Resultaat feb 2017: 
- Er is een werkgroep geformeerd van 3 

teamleden: Martine Veenhuis, Jacqueline 
Pelster, Anne Hogerdijk 

- Er is een begin gemaakt. Er zijn afspraken 
gemaakt over de manier waarop de 
leerlingen zich door de school bewegen. 
Zie handboek 

- Resultaat tot nu toe: er heerst rust op de 
gangen en vides. 

- Binnen de werkgroep en het team in kort 
gesproken over een aantal aspecten van 
PBS die kunnen gebruiken naast het 
kanjeren. Zie verantwoording werkgroep. 

- Er zijn een aantal leerkrachten die het 
tweede deel van de cursus nog moeten 
afronden. Deze dag is vorig jaar door 
omstandigheden uitgevallen. Daarnaast 
zijn er 4 nieuwe leerkrachten die nog 
helemaal geen deel hebben genomen aan 
de cursusdagen van de Kanjerstraining.  

- Dit moet op korte termijn gepland 
worden.  

- Op maandag 21 maart 2017 is een 
ouderavond.  

- Op dit moment wordt er aan het plein 
gewerkt. De plekken waar veel zand en 
modder liggen worden bestraat.  

- Er is nog niet gesproken over de invulling 
van het plein en eventuele materialen. 

Resultaat juli 2017: Alle onderdelen zijn afgerond 
behalve het verbeteren van de speelmogelijkheden 
op het schoolplein. Inmiddels is er een werkgroep 
in het leven geroepen die de opdracht heeft 
meegekregen om voor twee schoolpleinen de 
speelmogelijkheden te verbeteren. 
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Speerpunt: Meer- en hoogbegaafde leerlingen 
Doel: Kennis en aanbod meer- hoogbegaafde leerlingen 

in de klassen verbeteren/ uitbreiden. Excellent leren. 
Werkwijze: 

- Scholingsbijeenkomsten Novilo 
- Binnen bouw en ontwikkeldagen 

bespreken van mogelijkheden, procedures 
vastleggen in bouwvergaderingen verder 
uitwerken in plan. 

- Coördinatoren Excellent Leren passen 
SiDi-3 in met daarbij de kennis welke 
wordt aangedragen door 
scholingsinstituut Novilo. 

Resultaat feb 2017: Scholingsbijeenkomsten zijn 
gevolgd door het hele team. 
Er wordt geëxperimenteerd met een andere opzet 
van de plusklas in groep 6 d.m.v. het opzetten van 
een winkel en het werken met Bomberbot. 
Resultaat juli 2017: We zijn aan het onderzoeken 
op welke wijze komend schooljaar het aanbod aan 
de meer- en hoogbegaafden kunnen verbeteren. 
Er vinden gesprekken plaats met O2G2 en 
bovenschools om te verkennen of er 
samenwerking mogelijk is. 
 
Speerpunt: Toepassing IGDI/ EDI model 
Doel: Aanscherpen toepassing IGDI / EDI model in 
de klassen – koppelen aan en toepassen 
coöperatieve werkvormen. 
Werkwijze: 

- IGDI / EDI model in inhoudelijke 
vergaderingen nogmaals toelichten. 

- Gemaakte afspraken evalueren. M.n. 
betreft zichtbaarheid gestelde doelen. 

- Monitoren tijdens bouwvergaderingen en 
tijdens flitsbezoeken directie monitoren 
middels kijkwijzer. Speerpunt van 
collegiale consultatie. 

- Eenduidig digitaal planningsdocument 
met dagprogramma, doelen en 
werkvormen. 

Resultaat feb 2017:  
- Toelichting heeft plaatsgevonden. 
- Valt straks samen met punt d. 
- Kijkwijzer wordt gebruikt bij 

groepsbezoeken en de gesprekken. 
- Op 27 maart volgt een presentatie over 

digitale weekplanning, logboek en stellen 
van doelen. 

Resultaat juli 2017: Flits- en groepsbezoeken laten 
zien dat er een zeer positieve ontwikkeling gaande 
is en dat dit mede een van de oorzaken is 
waardoor de resultaten verbeteren. 
 
 
 
 

Speerpunt: Zelfstandigheid leerlingen 
Doel: Verbeteren van de zelfstandigheid van de 
kinderen  
Werkwijze:  

- Beschrijven en uitvoeren doorgaande lijn 
zelfstandig werken in de groepen 1 t/m 8. 

- Belangrijk aandachtspunt: Hoe gaan we 
om met de kinderen die hun eigen werk 
afgerond hebben? 

- Digitale weektaak vanuit de 
groepsplannen (differentiatie) en gericht 
op eigenaarschap en zelfstandigheid van 
de leerling 

Resultaat feb 2017: Alle groepen werken volgens 
een vastgestelde wijze: zie beleid zelfstandig 
werken in handboek. 
De werkgroep richt zich nu op het verkrijgen van 
één lijn in het werken in en met weektaken. 
Er komt een wijziging in het werken met meerdere 
instructies na elkaar en aansluitend een werkuur. 
De werkgroep zal dit vastleggen en nogmaals 
bespreken. 
Resultaat juli 2017: De werkgroep werkt aan het 
aangepaste doel.  
Discussiepunt: Wat is de noodzaak van het werken 
met een weektaak en past dat binnen onze nieuwe 
visie. 
We hebben de werkgroep zelfstandig werken 
opgeheven omdat we nauwelijks nog werken met 
weektaken. 
 
Speerpunt: Actieve betrokkenheid 
Doel: Verbeteren actieve betrokkenheid van 
kinderen bij hun eigen ontwikkeling 
(Eigenaarschap) 
Werkwijze:  
- Beschrijven op welke wijze we kinderen meer 

eigenaar willen laten zijn van hun eigen 
ontwikkeling. 

- Leren werken met coöperatieve werkvormen 
- Vergroten zelfstandigheid kinderen 
- Tevredenheid leerlingen peilen 
Resultaat feb 2017:  
- Invoeren van aangepaste gesprekkencyclus 
- De map met werkvormen wordt uitgebreid 
- Zie werkplan werkgroep. 
- Tevredenheidspeiling loopt. 
Resultaat juli 2017: De gesprekkencyclus is 
beschreven en op welke wijze we de kinderen 
daarin medeverantwoordelijk willen maken. 
In de hernieuwde visie gaan we zaakvak 
geïntegreerd werken waarbinnen er ruimte komt 
voor het werken met persoonlijke doelen.  
Zie analyse tevredenheidspeiling. 
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Speerpunt: Begrijpend lezen 
Doel: Verbeteren opbrengsten begrijpend lezen. 
Werkwijze: Werkwijze bespreken, evalueren en 
afspraken doorgaande lijn vastleggen. 
- Uitvoeren taalbeleidsplan 
Resultaat: De taalcoördinator bespreekt, legt vast, 
evalueert en is resultaat verantwoordelijk. 
 
Speerpunt: Woordenschat 
Doel: Verbeteren opbrengsten woordenschat 
Werkwijze:  

- Werkwijze bespreken, evalueren en 
afspraken doorgaande lijn vastleggen  

- Goede implementatie van het onderdeel 
Woordenschat van de nieuwe 
taalmethode Taalactief. Daarnaast 
onderzoek doen naar andere manieren 
om opbrengsten woordenschat te 
verbeteren. 

Resultaat: De taalcoördinator bespreekt, legt vast, 
evalueert en is resultaat verantwoordelijk. 
 

Speerpunt: Beginnende geletterdheid 
Doel: Verbeteren beginnende geletterdheid groep 
1 en 2 
Werkwijze: Fonologisch bewustzijn is afgestemd 
op de SLO Leerlijn, door ontwikkelen, geëvalueerd 
en herijken. 
Resultaat: De taalcoördinator bespreekt, legt vast, 
evalueert en is resultaat verantwoordelijk. 
 
Speerpunt: technisch lezen 
Doel: Verbeteren opbrengsten technisch lezen. 

Werkwijze:  

- Uitvoeren taalbeleidsplan 
- Aanstellen leescoördinator 
- Verdere implementatie technisch 

leesmethode Estafette in de groepen 5 
t/m 7. 

- Invoeren schoolb ibliotheek 
- Aanschaf nieuwe methode Aanvankelijk 

lezen 
Resultaat: Zie trendanalyse onderdeel begrijpend 
lezen en taalbeleidsplan. 
De taal/leescoördinator bespreekt, legt vast, 
evalueert en is resultaat verantwoordelijk. 
De groepen hebben een grote voortgang geboekt 
en zijn op koers voor het behalen van het gestelde 
einddoel. (zie trendanalyse) 
Taalbeleidsplan: Enquête afgenomen onder het 
team. Vergelijking praktijk en taalbeleid. Per 
vakgebied uitgewerkt, besproken en conclusies 
getrokken. 
Schoolb ibliotheek: mogelijkheden besproken. 
Contact gelegd met de b ibliotheek. Boeken 
besteld en geleverd. Voorleesontbijt 

georganiseerd. Nieuwe methode aanvankelijk 
lezen is geleverd.  
Speerpunt: Rekenen 
Doel: Verbeteren rekenopbrengsten 
Werkwijze:  
- Werkwijze bespreken, evalueren en 

afspraken doorgaande lijn vastleggen. 
- Aanstellen rekencoördinator 
- Verbeteren resultaten automatiseren. 

Werkgroep meer resultaat en ontwikkelt 
aanpak en voert uit. 

Resultaat: Voor de TTA toetsen is een excel 
bestand gebouwd die automatisch de scores 
berekend en tegen het vorige resultaat afzet. 
Analyseren gaat nu een stuk gemakkelijker. 
Er zijn teambreed afspraken gemaakt over 
automatiseren. Er is een overzicht gemaakt met 
oefeningen welke in de komende maanden in het 
team besproken worden. Alle groepen scoren nu 
gemiddeld boven het niveau passend bij het begin 
van het schooljaar. Nog niet passend bij de scores 
behorende bij het midden van het schooljaar. 
Volgende meetpunt is in juni. 
 
Speerpunt: coöperatieve werkvormen 
Doel: Invoeren coöperatieve werkvormen 
Werkwijze: Er wordt: 

- een vergadering gegeven wat 
coöperatieve werk- vormen inhoud. 

- op elke vergadering wordt minimaal 1 
onderdeel coöperatief gegeven. 

- minimaal 2x in de week wordt er gewerkt 
met een coöperatieve werkvormen  

- in de memo’s worden er coöperatieve 
werkvormen uitgewerkt. 

- elke bouwvergadering worden de 
successen met coöperatief werken 
gedeeld. 

- er is een boek beschikbaar met 
voorbeelden. 

Resultaat: Tijdens verschillende vergaderingen 
worden verschillende coöperatieve werkvormen 
gebruikt die ingezet kunnen worden bij de lessen. 
Daarnaast wordt de map met coöperatieve 
werkvormen uitgebreid. 
 
Speerpunt: Ouderbetrokkenheid 
Doel: Verbeteren ouderbetrokkenheid. 
Werkwijze:  

- Maken van Ouderplan 
- Nieuwe website: o.a. digitaal 

ouderplatform 
- Evalueren wijze van communiceren met 

ouders en een plan opstellen. 
- Oudertevredenheidspeiling houden. 
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Resultaat feb 2017:  
- De werkgroep is samengesteld. 
- Bezig met het opstellen van een 

enquête. Er is 7 februari een enquête 
tevredenheidsonderzoek naar ouders 
gemaild.  

- Discussies gevoerd over 
communicatie naar ouders en met 
ouders, nog geen beslissing over 
genomen (Facebook, klasbord, etc.). 
Gezonde school ook benoemd, nog 
niets besloten. Wel voorkeur 
uitgesproken, 10-uurtje gezond, 
traktatie iets lekkers. 

- Er komt ondersteuning vanuit VCOG 
met het maken van het ouderplan. 

- Tevredenheidspeling is gehouden. 
Resultaat nog 
  onbekend. 

Resultaat juli 2017:  
- Website via get there met 

ouderportaal vastgelegd 
- Ouderplan onder 

verantwoordelijkheid van de 
commissie 

 

Leerlingen 

Speerpunt: Leerlingenzorg 
Doel: Verbeteren van de zorg. Leerlingen met 

zorgbehoefte ontvangen planmatig de zorg die aan de 
behoefte voldoet. 

Werkwijze:  IB brengt de zorgbehoefte van 
leerlingen in kaart en coördineert de aanpak van 
o.a. de arrangementen en verantwoordt op basis 
daarvan de beschikbare (daartoe geoormerkte) 

middelen.  
Resultaat per feb 2017: De zorgbehoefte is per 
groep in kaart gebracht en vervolgens de SWV 
gelden ingezet op de groepen 6 en 7. 
Resultaat per juli 2017: Zorgbehoefte groepen 
schooljaar 2017-2018 inmiddels in concept in kaart 
gebracht. 

 
Gebouw/ beheer 
 
Speerpunt: Samenwerking 
Doel: Samenwerking richting Kindcentrum 
Werkwijze: Samen met de andere partners in de 
Rietwierde wordt er uitvoering gegeven aan het 
gemeentelijk beleid. 
Resultaat: Er vindt nauwelijks inhoudelijke 
samenwerking plaats. Wij vinden dat prima zo. 

 

Financiën 
 
Speerpunt: Verzelfstandiging 
Doel: Verzelfstandiging: 
de beide scholen hebben een eigen begroting en 
reserveringsbudget. 
Werkwijze: De school(reserve)middelen naar 
evenredigheid spreiden over de twee scholen. De 
begroting 2017 is het vertrekpunt in twee op te 
stellen begrotingen. 
Resultaat feb 2017: Per 01-01-2017 vastgesteld en 
verdeeld. 
Resultaat juli 2017: Begroting, investeringsplannen 
worden aangepast aan de visie en de plannen van 
de Rietzee voor de komende jaren. 
 

Personeel 
 
Speerpunt: Professionaliteit 
Doel: Professionaliteit leerkrachten vergroten 
Werkwijze:  

- Invoeren flitsbezoeken door directie en M IB.  

- Collegiale consultatie 
Resultaat feb 2017: Er vinden bezoeken plaats. 
Frequentie mag nog hoger. Er bestaat een 
minimale vorm van collegiale consulatie. Dit wordt 
volgend schooljaar in overleg meegenomen in 
duurzame inzetbaarheid en taakbeleid.  

Resultaat juli 2017: Flitsbezoeken vinden plaats. 
Sporadisch en op verzoek vindt er collegiale 
consultatie plaats. Collegiale consultatie wordt 
onderdeel van de duurzame inzetbaarheid. 
 
Speerpunt: Nieuwe leerkrachten 
Doel: Inwerken nieuwe leerkrachten. 
Werkwijze:  

- Afspraken in handboek en digitaal 
- Startdocument maken: Handig om te 

weten 
- Beschrijven op welke wijze we nieuwe 

leerkrachten begeleiden 
Resultaat feb 2017: Alle onderwerpen die in school 
aan bod komen worden besproken volgens de 
PDCA cyclus en dusdanig vastgelegd in het digitale 
handboek. 
Protocol Nieuwe leerkracht wordt besproken op 
het MT van 23 maart. 
Resultaat juli 2017: Protocol nieuwe leerkracht is 
vastgesteld en het startdocument is op 29 juni 
opnieuw vastgesteld. 
 
Speerpunt: Meerjaren nascholingsplan 
Doel: Opstellen meerjaren nascholingsplan o.b.v. 
schoolplan 
Werkwijze:  

- Nascholingsvereisten inventariseren. 
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- Budget voor nascholing bepalen. 
- Plan opstellen. 

Resultaat feb 2017: Plan nog niet gerealiseerd. Na 
30 maart zijn de wensen op persoonlijk vlak 
bekend. Daarnaast bepaalt de visie /missie de 
keuzes die gemaakt worden voor de schoolbrede 
scholing. 

Resultaat juli 2017: Visie/missie is nu duidelijk. Nu 
plannen koppelen aan functies en gelden 
vrijmaken. 

 

Speerpunt: Ontwikkeling leerkracht 
Doel: Ontwikkelen van de leerkracht als 
professional 
Werkwijze: 

- Maken van een portfolio 
- Alle leerkrachten stellen een POP op, naar 

aanleiding van het functionerings- of 
beoordelingsgesprek. 

- Tijdens nagesprekken flitsbezoeken wordt 
voortgang besproken. 

- Evaluatie en opstellen nieuw plan tijdens 
volgende functionerings- of 
beoordelingsgesprekken. 

Resultaat feb 2017: Alle teamleden hebben een 
bekwaamheidsdossier. We volgen de 
ontwikkelcyclus van het VCOG. Functionering- en 
beoordelingsgesprekken gekoppeld aan 
groepsbezoeken vinden plaats. 
Resultaat juli 2017: Alleen het onderdeel POP 
moet vorm krijgen. 
 
Speerpunt: Wetenschap en Techniek 
Doel: Professionalisering Wetenschap en Techniek. 
Werkwijze: Aanstellen coördinator W&T. 
Resultaat: nog geenprioriteit. 
 
Speerpunt: Bewegingsonderwijs 
Doel: Verbeteren deskundigheid 
bewegingsonderwijs. 
Werkwijze: De volgende leerkrachten gaan naar de 
opleiding bewegingsonderwijs: Jolanda en 
Marieke. 
Resultaat feb 2017: Jolanda heeft haar opleiding 
afgerond. Marieke aan het eind van het schooljaar. 
Resultaat juli 2017: Beide leerkrachten hebben 
hun diploma behaald. 
 
Speerpunt: digitale leermiddelen 
Doel: Versterking inzet digitale leermiddelen. 

Werkwijze:  
- Aanstellen coördinator OICT 
- Taakomschrijving ICT of OICT 
- Er wordt een doorgaande leer-werklijn 

gemaakt op het gebied van OICT.  
- Er wordt onderzocht op welke wijze we 

kinderen mediavaardig kunnen maken. 

Resultaat feb 2017: Wel een grote behoefte. Nog 
niet gerealiseerd. Onduidelijkheid omtrent de rol 
van Ronald Staal. Er wordt al wel op verschillende 
manieren geëxperimenteerd met het leren 
programmeren. 
Resultaat juli 2017: Binnen de school starten we 
met een onderwijskundig ICT’er. We gaan zelf een 
functieomschrijving maken. De OICT maakt een 
leerlijn mediavaardig, digitaal vaardig en een 
concept investeringsplan. 
 

Trendanalyse 2016-2017 
 

Met ingang van 1 februari 2016 vraagt de inspectie 
scholen niet meer om hun tussenopbrengsten te 
verantwoorden aan de hand van de 
inspectienormen. De inspectie vraagt van scholen 
dat zij de ontwikkeling van hun leerlingen 
verantwoorden aan de hand van zelf gestelde 
normen. 
Op CBS Aquamarijn hebben we normen 
vastgesteld voor de volgende aspecten: 

- De gemiddelde vaardigheidsscore van de 
groep op de toets. Hiervoor hanteren we 
de laagste vhs in niveau II als norm, op 
basis van onze schoolpopulatie. (0% 
gewogen leerlingen). 

- De vaardigheidsgroei van een groep van 
toets naar toets. Hiervoor hanteren we de 
landelijk gemiddelde vaardigheidsgroei 
tussen twee toetsen. 

- De verdeling in de niveaus I t/m V 

Hiervoor hanteren we de volgende 
verdeling: 
niveau I + II : 50% 

niveau III:   25% 

niveau IV:    15% 

niveau V:    10% 
 

Met ingang van schooljaar 2015-2016 voeren we 
de cito 3.0 toetsen in vanaf groep 3. Dit betekent 
dat dit schooljaar in groep 3 de derde generatie 
toetsen (3.0) worden afgenomen voor Spelling en 
rekenen en in groep 4 voor begrijpend lezen (E4) 
Het volgend schooljaar worden deze toetsen 
ingevoerd voor groep 4. Zo wordt jaarlijks een 
jaargroep toegevoegd.  
De derde generatie toetsen werken met een totaal 
andere vaardigheidsschaal, waardoor de ‘oude’ en 
de ‘nieuwe’ toetsen niet met elkaar vergeleken 
kunnen worden. 
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8. Governance: Toezicht VCOG 
 

Samenstelling 
De Raad van Toezicht van VCOG bestond in 2016-
2017 uit:  
dhr. M. Conner ( vz.) 
mevr. J. Oppewal (vice vz.) 
dhr. E.J. Veldman  
dhr. J.G. Knot 
dhr. J.W. Lobeek  
dhr. R. Bolle  
dhr. M. Beishuizen 
 
Overlegvormen  

- Regulier overleg Raad van Toezicht met 
bestuurder (6 keer per jaar) 

- Overleg met de GMR (2 keer per jaar) 
- Overleg met de directeuren (1 keer per 

jaar) 
- Algemene ledenvergadering (1 keer per 

jaar) 
 
Onderwerpen 
De raad van toezicht werkt met een vaste 
jaaragenda waarin de volgende onderwerpen 
staan, die alle zijn besproken. 
 
 

Onderwerpen Documenten 

Strategie en 
planning 

Jaarverslag 
Implementatie bestuurs-
plan 
 

Kwaliteit 
onderwijs 

- Score cito eindtoets 
- Verslag bestuurs-

gesprek onderwijs- 
inspectie; 

- terugkoppeling 
onderwijskundige 
voortgangsgesprekken 
met de scholen; 

- Inspectiebeoordeling 
 

Personeel Rapportage kengetallen 
personeel: 
-  ziekteverzuim  
- mobiliteitsgegevens  
- scholingsplan 

 

Financiën Tweemaal per jaar 
financiële rapportage: 
- begroting (december) 
- jaarrekening (mei) 

 

 
 

 
 
Daarnaast zijn de volgende onderwerpen 
besproken.  

- Vanuit haar rol als werkgever heeft de 
Raad van Toezicht vanaf maart 2016 Erik 
Vredeveld aangesteld als bestuurder van 
VCOG. Vredeveld volgt Hans Meuzelaar op 
die was aangesteld door de Raad van 
Toezicht als directeur-bestuurder ad 
interim. 

- Evaluatie van de interim-periode van Hans 
Meuzelaar. 

- Doorontwikkeling overlegmodel VCOG. 
- VCOG in control: Herijken auditcommissie 

RvT door scherpere scheiding bestuur en 
toezicht, aanscherping protocol en 
toevoegen extra lid vanuit de RvT. 

 
Scholing 
Samen met de GMR heeft de RvT een 
trainingsavond gehad onder leiding van Harm 
Klifman van B&T over governance en de rol 
van de RvT en GMR.  

 
Zelfevaluatie 
In juli 2017 heeft de zelfevaluatie 
plaatsgevonden. De RvT heeft nog scherper in 
protocollen uitgewerkt hoe toezicht vorm 
krijgt. Er is een start gemaakt met het 
handboek RvT dat voltooid wordt in het 
komende schooljaar.  
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9. Jaarverslag van de GMR   

 
Onderwerpen 
De GMR is in het school jaar 2016-2017 zeven keer 
bijeen gekomen. De belangrijkste onderwerpen en 
stukken die het afgelopen school jaar in de GMR 
zijn behandeld, waren: 

 
Vervangingsbeleid 
In het afgelopen jaar is het vervangingsbeleid vaak 
onderwerp van gesprek geweest in de GMR 
vergaderingen. De GMR heeft met de plannen van 
VCOG, zoals min max contracten, positief 
ingestemd. De GMR hoopt dat er op deze manier 
meer structurele vervanging zal zijn binnen de 
scholen.  

 
Arbobeleid 
Ook heeft de GMR het afgelopen jaar meerdere 
keren gesproken over het arbobeleid. Komend jaar 
voert VCOG de ARBO-RIE uit. De GMR wordt 
daarvan op de hoogte gehouden. Daarnaast is er 
binnen het arbobeleid ook een verandering van de 
arbodienst op komst. De GMR kijkt uit naar het 
afronden van deze agendapunten in het nieuwe 
schooljaar.  
 
Algemene punten 
Voor alle nieuwe en zitten MR- en GMR-leden zijn 
er twee MR-cursussen georganiseerd door de CNV 
onderwijs academie. Het doel van de cursus was 
om MR- en GMR-leden te informeren over de 
wettelijke kaders van medezeggenschap en om 
inzicht te geven in de jaarcyclus in het PO. De 
basiscursus werd dit keer over twee avonden 
verdeeld en is gehouden in het najaar van 2015.  
 
Naast de basiscursus werd een cursus financiën 
(één avond) door de CNV verzorgd. 

Bij de start van het schooljaar is de GMR informeel 
bij elkaar gekomen tijdens een etentje om afscheid 
te nemen van een aantal leden en nieuwe leden 
welkom te heten. 
 
De GMR bestond in 2016-2017 uit de volgende 
leden: 
 

Anouk Cornello (ouder 

Anne Frank School) 

Marije Bouma     

(leerkracht Anne Frank School) 

Janneke Metselaar 

(ouder Aquamarijn; 

voorzitter) 

Monique van der Molen 

(leerkracht Aquamarijn) 

Yark Huneman (ouder 

DHC) 

Annemarie van den Brink 

(leerkracht DHC) 

Jaap Smit       (ouder 

De Heerdstee) 

Judith Koster     

(leerkracht De Heerdstee) 

Berno Kreeft 

(ouder De Hoeksteen) 

vacature 

(leerkracht De Hoeksteen) 

Arjan Slagter  

(ouder De Kleine 

Wereld) 

Leanna van Dijken & Sanne 

Peters  

(leerkracht De Kleine Wereld) 

Jeroen Smit  

(ouder ’t Kompas) 

Ineke Copinga  

(leerkracht ’t Kompas) 

Marlies ten Duis 

(ouder Nassauschool)  

Miriam Bartelds 

(leerkracht Nassauschool) 

Marcel Vogelzang 

(ouder De Tamarisk) 

Dineke Sandbergen  

(leerkracht De Tamarisk; Secr.) 

Linda Kort      (ouder 

De Wegwijzer) 

Femke Iepema  

(leerkracht De Wegwijzer) 
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10.  BIJLAGEN 
 

 VCOG in cijfers 

 Anne Frankschool in cijfers 

 Nassauschool in cijfers 

 De Kleine Wereld in cijfers 

 
 
 
 
 

 De Wegwijzer in cijfers 

 De Hoeksteen in cijfers 

 ’t Kompas in cijfers 

 De Tamarisk in cijfers 

 De Heerdstee in cijfers 

 Dom Helder Camaraschool in cijfers 

 Aquamarijn in cijfers 
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VCOG in cijfers           

          

Leerlingaantallen VCOG   1-10-2011 1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017  

          

  2.986 3.026 3.163 3.233 3.292 3.320 3.270  

          

Onderwijs          

Cito eindtoets:  2013/2014 2014/2015 toetskeuze  2015/2016 % gewogen lln ondergrens 2016/2017  

      per 1/10/2016 per school   

Anne Frankschool  537,4 536,0 IEP 80,9 8% 78.8 74,1  

Nassauschool  536.5 537,3 CITO 538,3 1% 535,1 542,5  

Kleine Wereld  532,3 531,5 IEP 81 22% 76,6 81,0  

Wegwijzer  537.7 539,1 IEP 82,6 11% 78,3 85,2  

Hoeksteen  532,6 534,5 IEP 83,3 8% 78,8 80,1  

t Kompas  530,9 531,7 IEP 76 10% 78,5 80,2  

Tamarisk  531,3 533,3 CITO 533 12% 533,4 534,3  

Heerdstee  533,8 534,7 IEP 81,3 13% 78 77,2  

Dom Helder Camara  533,8 534,1 IEP 88,7 3% 79,6 84,5  

Aquamarijn   535,4 535,9 CITO 533 0% 535,2 536,4  

Rietzee      0% 535,2 541,4  

          

vet=onder de ondergrens horend bij genoemd schooljaar          

          

Personeel   2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017  

          

bruto aantal formatieplaatsen (incl. verloven) / Fte              191  214 216 238 247 236  

netto aantal formatieplaatsen (excl. verloven) / Fte              172  186 195 215 237 229  

aantal vaste medewerkers   256 253 254 259 263 270  

percentage deeltijders   65,60% 67,98% 65,35% 65,5 65,80% 60,00%  

percentage vrouwelijke directieleden   40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0%  

percentage vrouwelijke leerkrachten   75,4% 80,2% 80,6% 82,0% 84,8% 83,0%  

aantal invalleerkrachten   50 50 50 50 50 30  
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   2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017  

          

ratio kinderen per formatieplaats groepsleerkracht       21,4 19,47 19,27 17,6 15,9 18,6*  

* Aantal LL VCOG/ netto formatieplaatsen -/- 10 directeuren -/- 10  IB-ers -

/- 8 adm/conciërges 

          

gemiddelde groepsgrootte per school en VCOG totaal    1-8-2013 1-8-2014 1-8-2015 1-8-2016 1-8-2017  

Anne Frankschool    27 lln  22 lln  25 lln   27 lln 24 lln  

Nassauschool    24 lln  25 lln  22 lln  24 lln 24 lln  

Kleine Wereld    19 lln 19 lln 20 lln 19 lln 17 lln  

Wegwijzer    25 lln 25 lln 24 lln 25 lln 25 lln  

Hoeksteen    26 lln 25 lln 22 lln 26 lln 23 lln  

t Kompas    24 lln 25 lln 23 lln 24 lln 24 lln  

Tamarisk    17 lln 16 lln 18 lln 17 lln 19 lln  

Heerdstee 27680   26 lln 26 lln 22 lln 26 lln 25 lln  

Dom Helder Camara    23 lln 24 lln 26 lln 23 lln 25 lln  

AquaMarijn    25 lln 29 lln 24 lln 25 lln 24 lln  

VCOG totaal    24 lln 24 lln 23 lln 24 lln 23 lln  

          

gemiddelde personeelslast    €   61009,-  €   62.441  €   60.396  € 58.130 € 63.930  

als % totale omzet:       84,2%       74,5%       77,5%     82,9%      81,9%  

als % totale rijksvergoeding:        96,0%       94,1%         86,9%      94,2%       94,7% ** 

** Totale personeelslast/ bruto Wft=GPL          

          

Gezondheid medewerkers:   2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017  

          

ziekteverzuimpercentage VCOG   7,09% 6,34% 5,86% 6,80% 5,90% 6,00%  

ziekmeldingsfrequentie VCOG    1,05 0,94 1,00 0,87 0,90 0,82  

           

           

*Bron:RAET op basis van schooljaar          
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        2013 2014 2015      

                   

Landelijk gemiddelde ziekteverzuim PO* OP     6,46% 6,44% 6,40% - -  

  OOP     7,14% 6,74% 6,50% - -  

Landelijk gemiddelde verzuimfrequentie PO* OP     1,00 1,05 1,1 - -  

* Bron: Vervangingsfonds, op basis van kalenderjaar  OOP     0,82 0,84 1,1 - -  

          

huisvesting          

          

scholen   10 10 10 10 10 11  

locaties   15 15 15 15 16 15  

gebouwen   21 21 21 21 22 22  

kantoor   1 1 1 1 1 1  

          

Financiën  2010 2011 * 2012 2013 2014 2015 2016  

   * incl. AF       

gerealiseerde omzet  € 13.259.063  €   14.889.383   €   16.636.450   €   16.134.938   €   15.774.796   €   16.681.923  € 17.868.922  

begroot resultaat  € 395.000  €      384.615   €      251.985   €     -938.493   €   -1.242.511   €   -1.037.965  -€ 574.067  

gerealiseerd resultaat  € 458.513  €      403.212   €    2.177.751   €      840.977   €   -1.238.471   €     -525.491  -€ 332.391  

          

          

algemene reserve  € 183.359  €      294.562   €      293.665   €      941.108   €      691.098   €      316.863  € 80.569  

herwaarderingsreserve     €      789.000   €      789.000   €      738.000   €      702.000  € 688.000  

bestemmingsreserve (publiek)  € 829.612  €    1.302.547   €    2.895.367   €    3.742.931   €    3.411.967   €    3.452.528  € 3.715.461  

bestemmingsreserve (privaat)  € 850.710  €    1.374.593   €    1.821.923   €    1.167.893   €      561.396   €      405.581  € 60.551  

          

 streefwaarde         

solvabiliteit  0,50  0,59 0,80            0,80  0,70 0,74 0,70  

liquiditeit 1,00  1,92 3,46            3,60  2,50 2,30 1,92  

rentabiliteit 0,00  2,7% 13,1% 5,2% -7,9% -3,5% -1,9%  

kapitalisatiefactor: < 30,0  32,3% 39,5% 37,2% 30,3% 25,5% 22,1%  

*) als bovengrens wordt door het ministerie 35% 
gehanteerd          
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 De Anne Frankschool in cijfers          

           

   2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  

1.  ALGEMEEN          

   1-10-2014  1-10-2015  1-10-2016  1-10-2017  

 leerling aantal  265  250  249  222  

 leerlingen onderbouw 1 t/m 4  134  134  118  119  

 leerlingen bovenbouw 5 t/m 8  131  116  131  103  

   aantal  % aantal %   aantal % 

 gewichten leerlingen  20 7,50% 22 8,80% 20 8% 19 8,6 

 gewicht 1,2  12  14  13  10  

 gewicht 0,3  8  8  7  9  

           

   1-8-2014  1-8-2015  1-8-2016  1-8-2017  

 gemiddelde groepsgrootte  22  25  24,9  24,6  

           

 verwijzing SO  0  0  0  1  

 verwijzing SBO  5  3  3  9  

 vertraagde leerlingen  10  5  9  13  

 tussentijdse uitstroom minus verwijzingen  6  15  5  4  

           

 uitstroom VO      24  42  

 VWO  5  5  3  4  

 HAVO  8  6  6  10  

 VMBO theoretische leerwg          

 VMBO gemengde leerweg 
totaal 
VMBO 10  12  14  26  

 VMBO kaderberoepsger. Leerweg          

 VMBO basisberoepsger. leerweg          

 VMBO LWOO  5  5  1  2  

 PRO/VSO      0    

 overig  1        
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2. ONDERWIJS          

 Cito leerlingvolgsysteem    M       E M E M E M E 

 technisch lezen groep 3  II II lll lll lll ll V IV 

 technisch lezen groep 4  !! III ll ll lll lV II III 

 begrijpend lezen groep 6  I-  ll  lll  IV  

 rekenen en wiskunde groep 4  II III l ll lll ll II II 

 rekenen en wiskunde groep 6  II IV+ lll lV lll lll I III 

           

 20%  hoogstscorende lln I         

 20% boven het landelijk gemiddelde  II         

 20% landelijk gemiddelde  III         

 20% onder het landelijke gemiddelde  IV         

 20% laagst scorende lln V         

           

 sociale competenties groep 8          

 score midden 8  idem  B  B/C    

           

           

 25%  hoogstscorende lln A         

 25% boven het midden scorende lln B         

 25% onder het midden scorende lln  C         

 15% boven de laagst scorende 10%  D         

 10% laagst scorende lln E         

 Het onderwijs in sociale competenties is goed afgestemd         

 als 75% van de lln een totaalscore C of hoger heeft.         

           

 IEP eindresultaten  537,4  536.0  80,9  73  

 ondergrens afgeleid van gewichten %  534,6  534.3  78.8  78,3  

 aantal lln in groep 8  24    22  42  

 aantal deelnemers eindtoets  23    22  42  
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 gezondheid medewerkers  2013/2014  2014/2015      

 ziekteverzuim percentage   10,15        

 ziekmeldingsfrequentie  0,93        

           

 gemiddeld verzuim VCOG  5,86%        

 gemiddelde frequentie VCOG  0,98        

           

3.  GEGEVENS ANALYSE          

           

           

           

4. SCHOOL AMBITIE          
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 Nassauschool in cijfers        

         

   2014/2015  2015/2016  2016-2017  

1.  ALGEMEEN        

   1-10-2015  1-10-2016    

 leerling aantal  489      

 leerlingen onderbouw 1 t/m 4  268      

 leerlingen bovenbouw 5 t/m 8  221      

   aantal % aantal % aantal % 

 gewichten leerlingen  4      

 gewicht 1,2  3      

 gewicht 0,3  1      

         

   1-8-2015  1-8-2016  1-8-2017  

 gemiddelde groepsgrootte   24      

         

 verwijzing SO  1      

 verwijzing SBO  0      

 vertraagde leerlingen        

 tussentijdse uitstroom minus verwijzingen  24      

         

 uitstroom VO        

 VWO  21      

 HAVO  17      

 VMBO theoretische leerwg  18      

 VMBO gemengde leerweg        

 VMBO kaderberoepsger. Leerweg  5      

 VMBO basisberoepsger. leerweg        

 VMBO LWOO  1      

 PRO/VSO        

 overig        
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2. ONDERWIJS        

 Cito leerlingvolgsysteem  M E     

 technisch lezen groep 3   II III     

 technisch lezen groep 4    IV IV     

 begrijpend lezen groep 6  I+      

 rekenen en wiskunde groep 4  I I     

 rekenen en wiskunde groep 6  I+ I+     

         

 20%  hoogstscorende lln I       

 20% boven het landelijk gemiddelde  II       

 20% landelijk gemiddelde  III       

 20% onder het landelijke gemiddelde  IV       

 20% laagst scorende lln V       

         

 sociale competenties groep 8        

 score midden 8 
91% van de lln heeft een totaalscore van C of 
hoger 95%      

         

         

 25%  hoogstscorende lln A       

 25% boven het midden scorende lln B       

 25% onder het midden scorende lln  C       

 15% boven de laagst scorende 10%  D       

 10% laagst scorende lln E       

 Het onderwijs in sociale competenties is goed afgestemd       

 als 75% van de lln een totaalscore C of hoger heeft.       

 Cito eindresultaten  537.3  538.4    

 ondergrens afgeleid van gewichten %  535.1  535.1    

 aantal lln in groep 8  62      

 aantal deelnemers eindtoets  62      
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 gezondheid medewerkers  2014/2015  2015-2016  2016-2017  

 ziekteverzuim percentage         

 ziekmeldingsfrequentie        

         

 gemiddeld verzuim VCOG        

 gemiddelde frequentie VCOG        

         

3.  GEGEVENS ANALYSE        

         

         

         

4.  SCHOOL AMBITIE        
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 De Kleine Wereld in cijfers        

         

   2014/2015   2015/2016  2016/2017  

1.  ALGEMEEN        

   1-10-2015  1-10-2016  1-10-2017  

 leerling aantal  226     210  206  

 leerlingen onderbouw 1 t/m 4  129  119  116  

 leerlingen bovenbouw 5 t/m 8  97    91    90  

   Aantal         26 %              Aantal      22%           Aantal        20%    

 gewichten leerlingen  40  47  41  

 gewicht 1,2  14  22  21  

 gewicht 0,3  26  25  20  

         

   1-8-2015     1-8-2016  1-8-2017  

 gemiddelde groepsgrootte  21  20  19  

         

 verwijzing SO      2    1  

 verwijzing SBO    6    5    6  

 vertraagde leerlingen    7  15    9  

 tussentijdse uitstroom minus verwijzingen  29  29  26  

         

 uitstroom VO        

 VWO  3    1    2  

 HAVO  3      9    8  

 VMBO theoretische leerwg  7  11    8  

 VMBO gemengde leerweg        8  

 VMBO kaderberoepsger. Leerweg  7    2    2  

 VMBO basisberoepsger. leerweg  2      

 VMBO LWOO  1      

 PRO/VSO  1      

 overig        
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2. ONDERWIJS        

 Cito leerlingvolgsysteem  M E M E M E 

 technisch lezen groep Cel 3 (DMT)  V V I III II V 

 technisch lezen groep Ros 3 (DMT)  lll Lll V V V- V- 

 technisch lezen groep Cel 4 (DMT)  lll Lll V V III IV 

 technisch lezen groep Ros 4 (DMT)  lll Lll IV III V- V 

 begrijpend lezen groep Cel 6  IV  V  III  

 begrijpend lezen groep Ros 6  III  V  III  

 rekenen en wiskunde groep Cel 4  I II I I V- III 

 rekenen en wiskunde groep Ros 4  II III 11 IV III III 

 rekenen en wiskunde groep Cel 6  II III V V V- IV 

 rekenen en wiskunde groep Ros 6  III V IV V V- III 

 

 
 
 
 
        

 20%  hoogstscorende lln I       

 20% boven het landelijk gemiddelde  II       

 20% landelijk gemiddelde  III       

 20% onder het landelijke gemiddelde  IV       

 20% laagst scorende lln V       

         

 sociale competenties groep 8        

 score midden 8 Ros  101,7 118 103,1   

  Cel  106,3   85 115,6   

         

 25%  hoogstscorende lln A       

 25% boven het midden scorende lln B       

 25% onder het midden scorende lln  C       

 15% boven de laagst scorende 10%  D       

 10% laagst scorende lln E       

 Het onderwijs in sociale competenties is goed afgestemd        

 als 75% van de lln een totaalscore C of hoger heeft.        
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 IEP eindresultaten   531.5  81.0 80 Cel  

 ondergrens afgeleid van gewichten %   531.2  77.2 78 Ros  

 aantal lln in groep 8   22  23 22  

 aantal deelnemers eindtoets           22  23 22  

         

 gezondheid medewerkers   2014/2015  2015/2016 2016/2017  

 ziekteverzuim percentage         

 ziekmeldingsfrequentie        

         

 gemiddeld verzuim VCOG        

 gemiddelde frequentie VCOG        

         

3.  GEGEVENS ANALYSE        

 

Over het algemeen scoren de leerlingen van de Rosensteinlaan op alle vlakken beter  
dan de Celebesstraat. We hebben hier te maken gehad met veel wisselende invallers. 
Op de Eindtoets liggen de scores echter wel weer dicht bij elkaar. 
Technisch en begrijpend lezen blijft achter. Dit heeft grotendeels te maken met de taal- 
zwakke thuissituatie. 
De uitstroom van leerlingen liep van VWO tot kaderberoeps. De overgrote groep ging 
Naar het VMBO en HAVO. Afgezet tegen het landelijk gemiddelde van onze school- 
groep scoorden we voldoende. 
Het ziekteverzuim op de DKW is dit jaar hoger dan anders door een leerkracht die een 
Jaar uit het arbeidsproces is. Ziekteverzuim komt verder weinig voor.        

         

4. SCHOOL AMBITIE        

 

Om de taalresultaten omhoog te brengen blijven we het komend jaar verder inzetten op  
leesplezier, begrijpend lezen en woordenschat. Daarvoor hebben we voor de methode 
Estafette en Nieuwsgroep XL gekozen. Hier besteden we trainingsmomenten aan in de  
Vorm van bijeenkomsten. 
We borgen ons brede aanbod, passend bij onze populatie dit jaar en starten geen nieuwe op.  
Hierbij werken we samen met ouders en verschillende externe partners. Om de kwaliteit van 
onderwijs verder te verbeteren blijven ateliers, klassenmanagement en samenwerkend leren 
de onderwerpen van de proeftuinen. Ook het professionaliseren en teamleren komt hierin 
terug.  
In de onderbouw zien op beide locaties een toename van VVE kinderen bij de instroom. Zij  
vragen om een doorgaande lijn van extra zorg. Daarom gaan we verder met Succes for All en  
gaan we verder met VVE thuis en schakelgroepen en blijven we via de bibliotheek boeken  
uitlenen aan ouders. We blijven de samenwerking met voorschoolse instanties versterken via 
de Vensterwijk. 
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Tot slot werken we gericht aan de omgangs- en gedragsregels binnen de school en aan  
sociale  omgangsvormen om een goed pedagogisch klimaat te creëren. 
Alle genoemde punten zijn uiteindelijk bedoeld om de leerlingen tot betere leer- 
resultaten te laten komen. 
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De Wegwijzer in cijfers         

          
        2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1.  ALGEMEEN                 

        1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017 

  leerling aantal     312   296   301   

  leerlingen onderbouw 1 t/m 4     164   170   160   

  leerlingen bovenbouw 5 t/m 8     138   126   142   

        aantal % aantal 18 aantal 15 

  gewichten leerlingen     26   55   48   

  gewicht 1,2     14   31   29   

  gewicht 0,3     12   24   19   

                    

        1-8-2015   1-8-2016   1-8-2017   

  gemiddelde groepsgrootte     24   23       

                    

  verwijzing SO     2   0       

  verwijzing SBO     1   3       

  vertraagde leerlingen     2   0       

  tussentijdse uitstroom minus verwijzingen   9   16       

                    

  uitstroom VO                 

  VWO     11   7       

  HAVO     3   5       

  VMBO theoretische leerweg     6   5       

  VMBO gemengde leerweg     4   3       

  VMBO kaderberoepsger. Leerweg     2   1       

  VMBO basisberoepsger. leerweg     2   1       

  VMBO LWOO     3   0       

  PRO/VSO     0   0       

  overig     0   0       
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2. ONDERWIJS                 

  Cito leerlingvolgsysteem   E M E M E     

  technisch lezen groep 3   III   lV V IV     

  technisch lezen groep 4   III lll lV III-III III-IV     

  begrijpend lezen groep 6     lll   V-III       

  rekenen en wiskunde groep 4   II V V IV-V II-V     

  rekenen en wiskunde groep 6   II lll lll IV V     

          

          
  20%  hoogst scorende lln I               

  20% boven het landelijk gemiddelde  II               

  20% landelijk gemiddelde  III               

  20% onder het landelijke gemiddelde  IV               

  20% laagst scorende lln V               

                    

  sociale competenties groep 8                 

  score midden 8     93.6 96 98,4 
102,8 

    

              
 

    

  25%  hoogst scorende lln A   10      12.9 9,1 
9,1 

    

  25% boven het midden scorende lln B        26.7      38.7 63,6 
31,8 

    

  25% onder het midden scorende lln  C         53.3      45.2 27,3 
31,8 

    

  15% boven de laagst scorende 10%  D   10       3.2 0 
22,7 

    

  10% laagst scorende lln E   0 0 0 4,5     

  Het onderwijs in sociale competenties is goed afgestemd als 75% van de lln een totaalscore C of hoger heeft. 
      

        2015/2016   2016/2017   2017/2018   

  IEP eindresultaten     539.1   82.6       

  ondergrens afgeleid van gewichten %     534.5   85,5       

  aantal lln in groep 8     31   22       

  aantal deelnemers eindtoets     31   22       
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  Gezondheid medewerkers     2015/2016 2016/2017 2017/2018 

  ziekteverzuim percentage            

  ziekmeldingsfrequentie           

              

  gemiddeld verzuim VCOG           

  gemiddelde frequentie VCOG           

              

3. GEGEVENS ANALYSE     2015/2016 2016/2017 2017/2018 

  De enorme inspanningen in SfA in groep 3 en 4 en de goede leesresulta-       

 ten van alledag, zien we niet terug in de Citotoetsen. De kinderen lezen goed, werken goed samen en maken prachtige zinnen.                

 
Het rekenen baart ons zorgen. We gaan op zoek naar antwoorden  

  
      

 

en zullen specialisten raadplegen die we op VCOG Rekendag hopen te ontmoeten. 
 
   

            

4. SCHOOL AMBITIE       

  We gaan bekijken welke methode voor technisch lezen het best bij ons       

 en onze kinderen past. De leeskilometers uit groep 3 en 4 moeten voortgezet worden. 
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De Hoeksteen in cijfers         

          
        2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1  ALGEMEEN                 

        1-10-2015   1-10-2016   1-10-2017   

  leerling aantal     278           

  leerlingen onderbouw 1 t/m 4     136           

  leerlingen bovenbouw 5 t/m 8     142           

        aantal % aantal % aantal % 

  gewichten leerlingen     18           

  gewicht 1,2     12           

  gewicht 0,3     6           

                    

        1-8-2015   1-8-2016   1-8-2017   

  gemiddelde groepsgrootte     25           

                    

  verwijzing SO     3           

  verwijzing SBO     5           

  vertraagde leerlingen     6           

  tussentijdse uitstroom minus verwijzingen   24           

                    

  uitstroom VO                 

  VWO     7           

  HAVO     4           

  VMBO theoretische leerweg     13           

  VMBO gemengde leerweg     0           

  VMBO kaderberoepsger. Leerweg     7           

  VMBO basisberoepsger. leerweg     2           

  VMBO LWOO     1           

  PRO/VSO     0           

  overig     0           
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2 ONDERWIJS                 

  Cito leerlingvolgsysteem   E M E         

  technisch lezen groep 3   IV III III         

  technisch lezen groep 4   IV II III         

  begrijpend lezen groep 6     IV           

  rekenen en wiskunde groep 4   III III II         

  rekenen en wiskunde groep 6   IV III IV         

          

          

 20%  hoogst scorende lln I        

 20% boven het landelijk gemiddelde  II          

 20% landelijk gemiddelde  III          

 20% onder het landelijke gemiddelde  IV          

 20% laagst scorende lln V          

    2014/2015  2015/2016   2016/2017   

 sociale competenties groep 8           

 score midden 8   > 75% A-C        

            

 25%  hoogst scorende lln A          

 25% boven het midden scorende lln B          

 25% onder het midden scorende lln  C          

 15% boven de laagst scorende 10%  D          

 10% laagst scorende lln E          

 Het onderwijs in sociale competenties is goed afgestemd als 75% van de lln een totaalscore C of hoger 
heeft. 
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    2014/ 2015  2015/ 2016   2016/ 
2017 

  

 IEP eindresultaten   534.5  83.3      

 ondergrens afgeleid van gewichten %   533.9  79.1      

 aantal lln in groep 8   34        

 aantal deelnemers eindtoets   34        

            

 Gezondheid medewerkers   2014/2015 2015/2016 2016-2017 

 ziekteverzuim percentage            

 ziekmeldingsfrequentie           

            

 gemiddeld verzuim VCOG           

 gemiddelde frequentie VCOG           

            

3 GEGEVENS ANALYSE           

            

            

4 SCHOOL AMBITIE           
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 t Kompas in cijfers        

         

   2014/2015  2015/2016  2016/2017  

1.  ALGEMEEN        

   1-10-2015  1-10-2016  1-10-2017  

 leerling aantal  254    284  

 leerlingen onderbouw 1 t/m 4  159    152  

 leerlingen bovenbouw 5 t/m 8  95    132  

   aantal % aantal % aantal % 

 gewichten leerlingen  31      

 gewicht 1,2  16      

 gewicht 0,3  15      

         

   1-8-2015  1-8-2016  1-8-2017  

 gemiddelde groepsgrootte         

         

 verwijzing SO  1    0  

 verwijzing SBO  2    2  

 vertraagde leerlingen  5    6  

 tussentijdse uitstroom minus verwijzingen 17      

         

 uitstroom VO        

 VWO  2    2  

 HAVO  5    5  

 VMBO theoretische leerwg  6    5  

 VMBO gemengde leerweg      2  

 VMBO kaderberoepsger. Leerweg  2    2  

 VMBO basisberoepsger. leerweg      3  

 VMBO LWOO  7      

 PRO/VSO        

 overig        
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2. ONDERWIJS        

 Cito leerlingvolgsysteem  M E   M E 

 technisch lezen groep 3   I I   IV II 

 technisch lezen groep 4    II II   II II 

 begrijpend lezen groep 6  V    III  

 rekenen en wiskunde groep 4  IV III   II I 

 rekenen en wiskunde groep 6  V IV   III III 

         

 20%  hoogstscorende lln I       

 20% boven het landelijk gemiddelde  II       

 20% landelijk gemiddelde  III       

 20% onder het landelijke gemiddelde  IV       

 20% laagst scorende lln V       

         

 sociale competenties groep 8        

 score midden 8   108,7     

 88% van de lln heeft een totaalscore van C of hoger 100% heeft een score van C of hoger   

         

 25%  hoogstscorende lln A       

 25% boven het midden scorende lln B       

 25% onder het midden scorende lln  C       

 15% boven de laagst scorende 10%  D       

 10% laagst scorende lln E       

 Het onderwijs in sociale competenties is goed afgestemd      

 als 75% van de lln een totaalscore C of hoger heeft.      

 

 

 

 

 

        

   2014/2015  2015/2016  2016/2017  

 IEP eindresultaten  531.7  76.0  80.2  

 ondergrens afgeleid van gewichten %  533.1  78.5  78.5  
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 aantal lln in groep 8  22    19  

 aantal deelnemers eindtoets  22    19  

         

   2014/2015  2015/2016  2016/2017  

 gezondheid medewerkers        

 ziekteverzuim percentage         

 ziekmeldingsfrequentie        

         

 gemiddeld verzuim VCOG        

 gemiddelde frequentie VCOG        

         

3.  GEGEVENS ANALYSE        

         

         

         

4.  SCHOOL AMBITIE        
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 De Tamarisk in cijfers        

         

   2014/2015  2015-2016  2016/2017  

1.  ALGEMEEN        

   1-10-2015  1-10-2016  1-10-2017  

 leerling aantal  210  209  192  

 leerlingen onderbouw 1 t/m 4  112  116  108  

 leerlingen bovenbouw 5 t/m 8  98  93  84  

   aantal % aantal         % aantal         % 

 gewichten leerlingen  0,16      

 gewicht 1,2  20  15  15  

 gewicht 0,3  12  11  8  

         

 gemiddelde groepsgrootte  18  16  16  

         

 verwijzing SO  0    1  

 verwijzing SBO  0  1  2  

 vertraagde leerlingen  4  1  5  

 
tussentijdse uitstroom minus 
verwijzingen  15  12  21  

          

 uitstroom VO        

 VWO  2  5  5  

 HAVO  7  7  1  

 VMBO theoretische leerwg  5  1  5  

 VMBO gemengde leerweg        

 VMBO kaderberoepsger. Leerweg  4  4  3  

 VMBO basisberoepsger. leerweg  3  6  5  

 VMBO LWOO        

 PRO/VSO  1      

 overig               
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2. ONDERWIJS        

 Cito leerlingvolgsysteem  M E M E M E 

 technisch lezen groep 3  I I I II II II 

 technisch lezen groep 4  II IV II IV III IV 

 begrijpend lezen groep 6  V - II nvt III nvt 

 rekenen en wiskunde groep 4  III III IV IV III IV 

 rekenen en wiskunde groep 6  V V II II IV IV 

         

 20%  hoogstscorende lln I       

 20% boven het landelijk gemiddelde  II       

 20% landelijk gemiddelde  III       

 20% onder het landelijke gemiddelde  IV       

 20% laagst scorende lln V       

         

         

 sociale competenties groep 8        

 score midden 8        

 88 % van de lln heeft een totaalscore van C of hoger   90% C of hoger 80% III of hoger 

         

 25%  hoogstscorende lln A       

 25% boven het midden scorende lln B       

 25% onder het midden scorende lln  C       

 15% boven de laagst scorende 10%  D       

 10% laagst scorende lln E       

 Het onderwijs in sociale competenties is goed afgestemd      

 als 75% van de lln een totaalscore C of hoger heeft.       
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 Cito eindresultaten  534,2  533  535,2  

 ondergrens afgeleid van gewichten %  532,9  532,9  532,1  

 aantal lln in groep 8  22    20  

 aantal deelnemers eindtoets  22    20  

         

 gezondheid medewerkers  2014/2015  2015/2016  2016/2017  

 ziekteverzuim percentage         

 ziekmeldingsfrequentie        

         

 gemiddeld verzuim VCOG        

 gemiddelde frequentie VCOG        
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 De Heerdstee in cijfers               

                 

       2016/2017          

1.  ALGEMEEN                

       1-10-2017          

 leerling aantal     232          

 leerlingen onderbouw 1 t/m 4    113          

 leerlingen bovenbouw 5 t/m 8    119          

                 

       aantal          

 gewichten leerlingen     28          

 gewicht 1,2     15          

 gewicht 0,3     13          

                 

                 

 gemiddelde groepsgrootte    25,7  
gedeeld door 9 groepen, waarvan in de SG maximaal 16 
kinderen  

                 

 verwijzing SO/MKD     1  
naar 
MKD        

 verwijzing SBO     3  
Kimki
el        

 vertraagde leerlingen               

 tussentijdse uitstroom minus verwijzingen   24  
verhuizingen, schakelkinderen en 4 kinderen naar andere 
school i/d wijk  

 instroom vanaf 01-08-'16    84  
cijfers zijn instroom vanaf 01-08-2016 tot 01-
10-2017    

 uitstroom VO               

 VWO      3          

 HAVO      5          

 VMBO TL/HAVO     4          
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 VMBO TL      5          

 VMBO KBL      5          

 VMBO BBL/KBL     2          

 VMBO BBL      3  LWOO bestaat niet meer      

 PRO/VSO      0          

 overig      2  ISK        

                 

2. ONDERWIJS               

 Cito leerlingvolgsysteem    M E         

 technisch lezen groep 3     16,41 31,15         

 technisch lezen (leestempo) groep 4    46,5 51,93         

 begrijpend lezen groep 6     165,41 178         

 rekenen en wiskunde groep 4     153,71 178,26         

 rekenen en wiskunde groep 6     214,58 227,86         

                 

 

20%  hoogstscorende 
lln: I               

 

20% boven het landelijk 
gemiddelde:  II               

 

20% landelijk 
gemiddelde:  III               

 

20% onder het 
landelijke gemiddelde:  

I
V               

 20% laagst scorende lln: V               

                 

 sociale competenties groep 8              

 score midden 8     scol lln: 64,3 scol lkr: 98,2         

                 

 IEP eindresultaten               

 ondergrens afgeleid van gewichten %   77,2 (schoolscore) 78 (inspectie ondergrens)     

 aantal lln in groep 8     28          

 aantal deelnemers eindtoets    27          
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gezondheid medewerkers 
2016/2017              

 ziekteverzuim percentage               

 ziekmeldingsfrequentie              

 

gemiddeld verzuim 
VCOG                

 gemiddelde frequentie VCOG              
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 De Dom Helder Camaraschool in cijfers       

         

   2014/2015  2015/2016  2016/2017  
 
1 ALGEMEEN        

   1-10-2015  1-10-2016  1-10-2017  

 leerling aantal 390      

 leerlingen onderbouw 1 t/m 4 235      

 leerlingen bovenbouw 5 t/m 8 155      

   aantal % aantal % aantal % 

 gewichten leerlingen 10      

 gewicht 1,2  4      

 gewicht 0,3  6      

         

   1-8-2015  1-8-2016  1-8-2017  

 gemiddelde groepsgrootte 24      

         

 verwijzing SO 0      

 verwijzing SBO 0      

 vertraagde leerlingen 2      

 tussentijdse uitstroom minus verwijzingen 22      

         

 uitstroom VO       

 VWO  8      

 HAVO  9      

 VMBO theoretische leerwg 8      

 VMBO gemengde leerweg       

 VMBO kaderberoepsger. Leerweg 7      

 VMBO basisberoepsger. leerweg 1      

 VMBO LWOO  6      

 PRO/VSO        

 overig        
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2 ONDERWIJS       

 Cito leerlingvolgsysteem M E     

 technisch lezen groep 3 lezen groep 3 DMT     I     I     

 technisch lezen groep 4 lezen groep 4 DMT     I     II     

 begrijpend lezen groep 6     I+      

 rekenen en wiskunde groep 4     I+     I+     

 rekenen en wiskunde groep 6     I     II     

         

 
20%  hoogstscorende 
lln I       

 
20% boven het landelijk 
gemiddelde  II       

 
20% landelijk 
gemiddelde  III       

 
20% onder het 
landelijke gemiddelde  IV       

 20% laagst scorende lln V       

         

 sociale competenties groep 8      B      

 SCOL najaar groep 8       

         

 
25%  hoogstscorende 
lln A       

 
25% boven het midden 
scorende lln B       

 
25% onder het midden 
scorende lln  C       

 
15% boven de laagst 
scorende 10%  D       

 10% laagst scorende lln E       

 

Het onderwijs in sociale 
competenties is goed 
afgestemd        

 als 75% van de lln een totaalscore C of hoger heeft.       

         

 IEP eindresultaten 534,1  88,7     

 ondergrens afgeleid van gewichten % 534,8  79,6    

 aantal lln in groep 8 39      

 aantal deelnemers eindtoets 37      
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 gezondheid medewerkers 2014/2015  2015/2016  2016/2017  

 ziekteverzuim percentage        

 ziekmeldingsfrequentie       

         

 gemiddeld verzuim VCOG       

 gemiddelde frequentie VCOG       

         

         

3 GEGEVENS ANALYSE       

         

4 SCHOOL AMBITIE       
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 AquaMarijn in cijfers  Grav+Reitd  Grav+Reitd  Gravenburg     

            

   2014/2015  2015/2016  2016/2017     

1.  ALGEMEEN           

   1-10-2015  1-10-2016  1-10-2017     

 leerling aantal  646    391     

 leerlingen onderbouw 1 t/m 4  344    179     

 leerlingen bovenbouw 5 t/m 8  302    212     

   aantal % aantal % aantal %    

 gewichten leerlingen           

 gewicht 1,2  0  0  0     

 gewicht 0,3  1  1  1     

            

   1-8-2015  1-8-2016  1-8-2017     

 gemiddelde groepsgrootte           

            

 verwijzing SO  1    0     

 verwijzing SBO  0    2     

 vertraagde leerlingen = doublure?      3     

 tussentijdse uitstroom minus verwijzingen      2     

            

 uitstroom VO           

 VWO  8    15     

 HAVO  15    13     

 VMBO theoretische leerwg  8    12     

 VMBO gemengde leerweg      1     

 VMBO kaderberoepsger. Leerweg  9    6     

 VMBO basisberoepsger. leerweg      2     

 VMBO LWOO           

 PRO/VSO           

 overig           
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2. ONDERWIJS           

 Cito leerlingvolgsysteem      M M E   M E    

 technisch lezen groep 3      I III III   II II    

 technisch lezen groep 4       I V IV   III II    

 begrijpend lezen groep 6       II I    II     

 rekenen en wiskunde groep 4       III III II   II II    

 rekenen en wiskunde groep 6       I+ I I   III II    

            

 20%  hoogstscorende lln I          

 20% boven het landelijk gemiddelde  II          

 20% landelijk gemiddelde  III          

 20% onder het landelijke gemiddelde  IV          

 20% laagst scorende lln V          

            

 sociale competenties groep 8           

 score midden 8      

Viseon 2.0 hanteert geen A-E of I-=V normering meer  
81% van de lln heeft een totaal score van C of 
hoger      

 Viseon scoort individueel           

            

 25%  hoogstscorende lln A          

 25% boven het midden scorende lln B          

 25% onder het midden scorende lln  C          

 15% boven de laagst scorende 10%  D          

 10% laagst scorende lln E          

 Het onderwijs in sociale competenties is goed afgestemd          

 als 75% van de lln een totaalscore C of hoger heeft.          

            

 Cito eindresultaten  535.9  533.4  536,3     

 ondergrens afgeleid van gewichten %  532  531,6  532,6     

 aantal lln in groep 8  40    49 cito resultaat op basis van 48 lln 

 aantal deelnemers eindtoets  40    49     
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 gezondheid medewerkers  2014/2015  2015/2016  2016/2017     

 ziekteverzuim percentage            

 ziekmeldingsfrequentie           

            

 gemiddeld verzuim VCOG           

 gemiddelde frequentie VCOG           

            

            

            

3.  GEGEVENS ANALYSE           

            

            

            

4.  SCHOOL AMBITIE           
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 AquaMarijn Reitdiep/ De Rietzee in cijfers  Grav+Reitdiep  Grav+Reitdiep  Gravenburg  Reitdiep     

              

   2014/2015  2015/2016  2016/2017  2016/2017     

1.  ALGEMEEN             

   1-10-2015  1-10-2016  1-10-2017  1-10-2017     

 leerling aantal  646    391  247     

 leerlingen onderbouw  1 t/m 4  344    179  123     

 leerlingen bovenbouw  5 t/m 8  302    212  124     

   aantal % aantal % aantal  %     

 gewichten leerlingen             

 gewicht 1,2  0  0  0  0     

 gewicht 0,3  1  1  1  0     

              

   1-8-2015  1-8-2016  1-8-2017  1-8-2017     

 gemiddelde groepsgrootte        23     

              

 verwijzing SO  1    0  0     

 verwijzing SBO  0    2  0     

 vertraagde leerlingen = doublure?      3  10 (waarvan 5 kinderen met kleuterverl.)  

 tussentijdse uitstroom minus verwijzingen      2  13 (13  naar andere school)    

          (waarvan 11 verhuizers, 2 naar een school  

 uitstroom VO         die beter bij kinderen past)  

 VWO  8    15  9     

 HAVO/VWO        5     

 HAVO  15    13  5     

 TL/HAVO        5     

 VMBO theoretische leerwg  8    12  1     

 VMBO gemengde leerweg      1       

 VMBO kaderberoepsger. Leerweg  9    6  3     

 VMBO basisberoepsger. leerweg      2       

 VMBO LWOO             

 PRO/VSO             
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2. ONDERWIJS             

 Cito leerlingvolgsysteem          M M E   M E M E    

 technisch lezen groep 3 I III III   II II II II    

 technisch lezen groep 4 I V IV   III II III III    

 begrijpend lezen groep 6 II I    II  II     

 rekenen en wiskunde groep 4  III III II   II II III III    

 rekenen en wiskunde groep 6    I+ I I   III II II III    

              

 20%   hoogstscorende lln I            

 20%  boven het landelijk gemiddelde  II            

 20%  landelijk gemiddelde   III            

 20%  onder het landelijke gemiddelde   IV            

 20%  laagst scorende lln V            

              

 sociale competenties groep 8             

 score midden 8             

 81% van de lln heeft een totaal score van C of hoger*              

 Viseon scoort individueel      
 
 

 

 
*  Viseon 2.0 hanteert geen A-E of I-=V normering       
    meer       

 25%   hoogstscorende lln A            

 25%  boven het midden scorende lln B            

 25%  onder het midden scorende lln   C            

 15%  boven de laagst scorende 10%   D            

 10%  laagst scorende lln E            

 
Het onderwijs in sociale competenties is goed 
afgestemd             

 
als 75% van de lln een totaalscore C of hoger 
heeft.             
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 Cito eindresultaten  535.9  533.4  536,3  541,6    

 ondergrens afgeleid van gewichten %  532  531,6  532,6       

 aantal lln in groep 8  40    49  28     

              

              

 aantal deelnemers eindtoets  40    49  28     

              

              

 gezondheid medewerkers  2014/2015  2015/2016  2016/2017       

 ziekteverzuim percentage              

 ziekmeldingsfrequentie             

              

 gemiddeld verzuim VCOG             

 gemiddelde frequentie VCOG             

              

3.  GEGEVENS ANALYSE             

              

              

4.  SCHOOL AMBITIE             

              

 


