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Inleiding 

Algemene inleiding 

Het schoolplan van SWS It Werflân is een beleidsdocument voor een periode van vier jaar. Dit 
schoolplan betreft de periode van 2020-2024. In dit schoolplan zijn de strategische visie en de 
beleidskeuzes op hoofdlijnen vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met 
betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd en omvat in elk geval 
het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en 
verbetering van het onderwijs. Hierin opereert SWS It Werflân momenteel nog alleen, maar 
voornemen is dat de school op korte termijn aan zal sluiten bij de scholen SWS De Leister Igge 
(Opeinde), SWS De Diamant (Oudega) en SWS De Frissel (Drachtstercompagnie). Deze nabije scholen 
zijn verenigd in het samenwerkingscluster 'Trijewijs'. Binnen dit cluster is een visie op leren ontwikkeld 
en vastgesteld, wat het uitgangspunt vormt voor de bovengenoemde beleidsterreinen.  
SWS It Werflân werkt al nauw samen met o.a. SWS De Frissel.  
 
Dit schoolplan is opgesteld binnen de gestelde kaders van het strategisch beleidsplan van Adenium. 
Dit schoolplan is niet statisch en wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Het schoolplan biedt inzicht 
in de instrumenten die de school hanteert voor de bewaking en verbetering van de eigen kwaliteit. Het 
schoolplan is opgebouwd volgens het nieuwe onderzoekskader van de onderwijsinspectie (2017). De 
hoofdstukken corresponderen met de kwaliteitsgebieden en bevatten zowel informatie over de 
wettelijke eisen die aan het onderwijs gesteld worden, als over de eigen ambities van de organisatie 
en de school. De doelen die we stellen in de komende planperiode zijn verwoord in de 
beleidsvoornemens die jaarlijks worden uitgewerkt in een schooljaarplan. De beleidsvoornemens zijn 
gebaseerd op een aantal gehanteerde instrumenten. Deze worden genoemd in H1.8. 
 
Het schoolplan wordt één keer per vier jaar vastgesteld. In het laatste jaar van deze 4-jarige cyclus 
(schooljaar 2024-2025) wordt het plan door de directie en het schoolteam geëvalueerd. De uitkomsten 
hiervan worden gebruikt voor het schoolplan voor de nieuwe periode. Elk schooljaar zal er in de maand 
juni een evaluatie plaatsvinden middels een schooljaarverslag. 
 
De Schoolmonitor waarin dit schoolplan is gemaakt is een webbased instrument en is een hulpmiddel 
om op een gedegen manier, samen met het team, het schoolplan te ontwikkelen.  
Het schoolplan is vastgesteld door het schoolbestuur, met instemming van de medezeggenschapsraad 
(MR).  
 
De samenhang tussen de kwaliteitsdocumenten (strategisch beleidsplan, schoolplan, schooljaarplan, 
schooljaarverslag, schoolgids) en de vertaalslag naar het team en de ouders/verzorgers zal naar 
verwachting bijdragen aan het functioneren van iedereen die op school een bijdrage levert aan de 
ontwikkeling van onze leerlingen en aan de resultaten van ons onderwijs. 
 
 
November 2020 
Paulien Veldman 
directeur SWS It Werflân 
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Uitgangspunten bij het schrijven van dit schoolplan 

Dit schoolplan is opgesteld binnen de gestelde kaders van het strategisch beleidsplan van Adenium. 
Dit schoolplan is niet statisch en wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Het schoolplan biedt 
inzicht in de instrumenten die de school hanteert voor de bewaking en verbetering van de eigen 
kwaliteit. Het schoolplan is opgebouwd volgens de nieuwe kwaliteitskaders vanuit de inspectie 
(2017). De hoofdstukken corresponderen grotendeels met de kwaliteitsgebieden en bevatten zowel 
informatie over de wettelijke eisen die aan het onderwijs gesteld worden als over de eigen ambities 
van de organisatie en de school op de verschillende terreinen.  
 
Vanuit het bestuur van Adenium zijn bij het opstellen van het schoolplan de volgende kaders 
meegegeven: 

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

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

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

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

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

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

ambities voor één van de volgende 9 modellen als ontwikkeldoel voor de planperiode 2020-
2024. Deze 9 modellen laten allemaal een andere fase zien in de transitie naar 
toekomstgericht onderwijs binnen een IKC. Door het bieden van deze differentiatie 
mogelijkheid zijn alle locaties in transitie richting toekomstgericht onderwijs, maar ieder in 
de eigen zone van naaste ontwikkeling.  
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1. Beginsituatie: De school en haar context 

1.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de contextanalyse van de school beschreven, waarbij we aanvullend 
inzoomen op de leerlingenpopulatie, de leerresultaten en de ontwikkeling van de 
leerlingenaantallen. Tevens zijn er een tweetal enquêtes afgenomen. Ook deze nemen we mee in de 
beschrijving van het huidige schoolprofiel. Vanuit deze analyses hebben we conclusies geformuleerd. 
Waar moeten we in ons onderwijs rekening mee houden? Deze aandachtspunten worden 
meegenomen in de beschrijvingen bij de standaarden en de bijpassende doelstellingen (hoofdstuk 2 
t/m 5). Tevens beschrijven we in dit schoolplan ons huidige schoolprofiel en reflecteren hierop. 
 

1.2. Context van de school 

Voor SWS It Werflân waren de afgelopen jaren turbulente jaren. De school is een samenvoeging van 
de openbare- en christelijke school uit het dorp Rottevalle. Openbare basisschool Yn 'e Mande en 
Christelijke basisschool De Finne zijn vanaf 1 augustus 2016 samen verder gegaan als 
samenwerkingsschool SWS It Werflân, waarin zowel openbaar als christelijk zich thuis moesten 
voelen. Het samenwerkingsproces was het begin van een proces dat de afgelopen jaren veel 
aandacht gevraagd heeft van alle betrokkenen. Dit proces zou een goede kans moeten bieden om 
meer kennis en begrip voor verschillende overtuigingen van leerkrachten, ouders en kinderen te 
doen ontstaan, maar helaas is het in de praktijk anders verlopen.  
 
Het komen tot nieuwbouw, in overleg met veel verschillende partners, heeft allereerst de nodige tijd 
en energie gevergd. De leerlingen hebben tijdelijk les gehad in het gebouw van De Finne. Vanaf 
januari 2017 is de school in het nieuwe gebouw gehuisvest. Er volgde een aantal maanden later 
nogmaals een interne verhuizing, omdat toen het nieuwe meubilair werd geleverd.  
Bij de fusie van de school is een nieuw team geformeerd. Deze bestond in eerste instantie uit 
leerkrachten vanuit beide scholen. Er zijn, sinds 2016, na de fusie van de openbare school (Yn 'e 
Mande) en de protestants christelijke school (De Finne), veel personeelswisselingen geweest.  
Zowel het team van de PCBO school 'De Finne' als van de openbare school 'Yn 'e Mande' waren toch 
te gehecht aan de eigen normen, waarden en gewoonten, dat er van samenwerking te weinig sprake 
was en gezamenlijk beleid slechts moeizaam van de grond kwam. Dit heeft helaas z'n weerslag gehad 
op de school en hiermee ook op de resultaten.  
In september 2017 is er een nieuwe directeur aangesteld. In 2018 zijn er drie leerkrachten (vanuit 
het openbare team) met pensioen gegaan. In juli 2018 zijn er nog eens drie leerkrachten vertrokken 
(PCBO team). Deze onrust heeft niet alleen z'n weerslag gehad op de resultaten van de leerlingen, 
maar heeft ook onrust veroorzaakt bij de ouders.  
Terwijl er al sprake was van een instabiele situatie, zijn in de loop van het hierop volgende 
kalenderjaar vervolgens nog eens twee leerkrachten vertrokken. Helaas moest er in mei 2019 de 
conclusie getrokken worden dat de school drie keer onvoldoende eindresultaten heeft laten zien. Dit 
betekende een inspectiebezoek op korte termijn. Een bezoek, in november 2019, dat voor SWS It 
Werflân leidde tot de beoordeling 'zeer zwak' in januari 2020.  
 
Sinds januari 2020 staat er een stabiel team op It Werflân, dat bereid is met elkaar 'te bouwen'. Met 
dit team wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Tijdens het 
inspectiebezoek in november 2019, waarbij de school werd beoordeeld als 'zeer zwak' zag de 
inspectie tegelijkertijd dat er ook al goede stappen gezet werden richting meer stabiliteit en 
continuïteit. Echter, op een aantal cruciale punten valt zeker nog winst te behalen. De school heeft 
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deze items goed in kaart gebracht middels het schrijven van een Plan van Aanpak (PVA). Dit is tevens 
het uitgangspunt voor het schrijven van dit schoolplan. Er moet hard gewerkt worden aan de 
kwaliteit van het onderwijs. Er ligt een ambitieus jaarplan (PVA), dat verder wordt uitgewerkt in dit 
schoolplan. 
SWS It Werflân telt op 1 januari 2020 97 leerlingen, waarvan 54 jongens en 43 meisjes. De 
onderbouw groepen tellen gemiddeld 15 leerlingen per leerjaar en de bovenbouw groepen tellen 
gemiddeld 10 leerlingen per leerjaar, wat aangeeft dat er een stijging in het aantal leerlingen 
zichtbaar is. Dit zien we ook aan het aantal leerlingen dat zich al aangemeld heeft voor SWS It 
Werflân. We draaien vanaf januari 2020 met vijf groepen, terwijl voorheen met vier groepen 
gedraaid werd. 
 

Voedingsgebied 2020 2016 
Rottevalle 87% 89% 
Boelenslaan 10% 7% 
Drachten 1% 2% 
Houtigehage 0% 2% 
Eastermar 1% 0% 
Surhuisterveen 1% 0% 
Totaal 100% 100% 

 

Het dorp Rottevalle is een dorp met een betrokken gemeenschap, waarin zowel de christelijke als de 
openbare populatie ongeveer even groot is. Als Samenwerkingsschool vinden wij het van belang hier 
oog voor te houden en ouders en kinderen de kans te geven hun eigen achtergrond mee te nemen 
de school in en zichzelf en andere leerlingen hierin te ontwikkelen.  
Het dorp heeft een bakker, een restaurant en een kroeg. Het MFC waarin ook de school gehuisvest is, 
neemt een centraal punt in het dorp in. In het MFC is o.a. de toneelvereniging en de 
muziekvereniging actief, er worden activiteiten georganiseerd voor ouderen, kortom; het is een 
ontmoetingsplek voor de bewoners uit het dorp. Voor de jeugd van het dorp worden allerlei 
activiteiten georganiseerd, waarbij het MFC het middelpunt vormt. Er is een sportcoach actief in het 
dorp en daarnaast heeft het dorp een sporthal met daar omheen sportvelden. De voetbalclub en de 
korfbalclub zijn hier actief. De school maakt gebruik van deze faciliteiten i.v.m. de gymlessen. In het 
dorp is een speel- en leerbos aanwezig, waar de school gebruik van kan maken. 
 
De gezinnen uit omringende dorpen met schoolgaande kinderen weten het dorp Rottevalle ook 
buiten schooltijd te vinden. Leerlingen nemen deel aan sport activiteiten in het dorp of gaan naar de 
kinderdisco op vrijdag avond. Er heerst een ontspannen sfeer binnen MFC It Werflân. 
 
Naast een samenwerkingsschool in een MFC, vormen we een IKC met de kinderopvang 'Vandaag', en 
de peuterspeelzaal 'Oink!'. Deze samenwerking vraagt om verdere ontwikkeling. Dit is, gezien de 
omstandigheden met het veranderende team en de uiteenlopende visies van alle partners, nog niet 
voldoende van de grond gekomen. Dit wordt zowel op bestuurlijk als op schoolniveau de komende 
tijd verder uitgewerkt en zal een speerpunt blijven de komende jaren. 
 
Naar aanleiding van het populatieonderzoek in november 2019 zien wij dat alle leerlingen die 
instromen op SWS It Werflân naar de peuterspeelzaal geweest zijn, in het gebouw van It Werflân. 
Dit, in tegenstelling tot eerdere jaren. Het creëren van een doorgaande lijn met de partners Vandaag 
en Oink!, in visie op rekenen, taal en de sociaal emotionele ontwikkeling is zeer belangrijk. Er is op dit 
moment sprake van overdracht van de leerlingen met zowel Oink! als Vandaag. We zijn op dit 
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moment een lijn aan het uitzetten om deze overdracht nog beter te laten verlopen, vanuit de IKC-
gedachte.  
 

1.3. Leerlingpopulatie 

Schoolweging 
SWS It Werflân heeft een actuele schoolweging van 29,17.  
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van 
de volgende kenmerken:  

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

De schoolweging loopt van 20 tot 40. Hoe lager de schoolweging, hoe minder complex de 
leerlingenpopulatie en hoe hoger de resultaten die we van de school mogen verwachten. De 
frequentieverdeling is redelijk normaal verdeeld. Er zijn relatief weinig scholen met een lage 
schoolweging en relatief weinig scholen met een hoge schoolweging. De meeste scholen hebben een 
schoolweging rond het gemiddelde, dat iets onder 30 ligt. De schoolweging van SWS It Werflân komt 
dus overeen met een gemiddelde populatie.  
 
Over gezinnen  
Een kenmerk van een samenwerkingsschool is de variëteit in gezindtes. Dat is bij ons op school niet 
anders. We hebben door de wet- en regelgeving omtrent privacy hier geen compleet zicht meer op, 
maar kunnen door de keuzes die ouders maken voor het levensbeschouwelijk onderwijs wel iets 
opmaken over waarde die zij hechten aan het levensbeschouwelijk onderwijs. Op SWS It Werflân 
hebben ouders de keuze voor algemeen levensbeschouwelijk onderwijs of christelijk onderwijs, naast 
gezamenlijke lessen rondom identiteit. Hieronder is deze keuze weergegeven. 
 

Keuze in levensbeschouwelijk onderwijs (in de groepen 5 t/m 8) 
2020  
 

Algemeen levensbeschouwelijk onderwijs (HVO) 49% 
Christelijk onderwijs (GVO) 51% 
Totaal 100% 

 
Dit geeft aan dat de keuze ongeveer fifty-fifty is. 
 
Over ouders 
Het opleidingsniveau van de ouders is divers. De leerlingenadministratie levert niet langer gegevens 
hieromtrent. We zien wel een diversiteit in de verwachtingen die ouders hebben van hun kinderen, 
ook in de verwachtingen die leerlingen hebben van zichzelf. We merken dat in gezinnen met lage 
verwachtingen de taalontwikkeling van leerlingen weinig wordt gestimuleerd. 
Als we kijken naar de broodwinning van veel ouders valt op dat veel ouders een technisch beroep 
hebben (inclusief agrariërs). Het aantal gezinnen waar beide ouders werken neemt de laatste jaren 
toe. De ouderparticipatie staat daardoor onder druk. Het continurooster is voor de meeste ouders 
dan ook een uitkomst. De oudergeledingen in de school zijn altijd goed bezet (schoolcommissie, 
medezeggenschapsraad en identiteitscommissie). We merken wel dat het steeds vaker dezelfde 
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ouders zijn die assisteren en dat vertekent in totaliteit de participatie. Ongeveer 50% van de ouders 
is niet of nauwelijks bij schoolactiviteiten betrokken. De betrokkenheid van de ouders bij de 
ontwikkeling van hun kinderen is over het algemeen goed te noemen. Tijdens de 
ontwikkelingsgesprekken hebben we een bijna 100% opkomst en we merken dat de ouders 
geïnteresseerd zijn in wat hun kinderen op school leren. 
 
Over leerlingen 
Op school zijn de jongens in de meerderheid: 54 jongens tegenover 43 meisjes. 
De voertaal in het dorp is vooral Fries. Dat merken we ook op school. 75 % heeft Fries als moedertaal 
en bij 25% van de leerlingen is dat Nederlands (vier jaar geleden was 80/20).  
De leerlingen van groep 1-4 zijn redelijk evenwichtig over de groepen verdeeld. De midden- en 
bovenbouw is kleiner in aantal. 
 
Twee leerlingen hebben niet de Nederlandse nationaliteit (uit eenzelfde gezin, Britse nationaliteit).  
We hebben binnen het MFC een IKC, wat betekent dat binnen de school voor- en naschoolse opvang 
georganiseerd is. Van de kinderopvangorganisatie begrijpen wij dat 10-12% van de leerlingen op 
school na schooltijd naar de BSO gaat.  
Veel leerlingen beoefenen na school een sport, vooral bij de plaatselijke sportverenigingen.  
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1.4. Ontwikkeling leerlingaantallen 

De verwachting is dat het leerlingaantal gestaag toeneemt op de school. Dit is aan de ene kant heel 
fijn, aan de andere kan het ook een risico ten aanzien van het gebouw waarin de school gehuisvest is 
vormen. Het MFC, met hierin o.a. plek voor de school, is in 2017 gebouwd op krimp. De school is 
toegerust op maximaal 125 leerlingen. Zoals hieronder op de afbeelding zichtbaar is (Vensters PO, 
2020), bereikt de school dit leerlingaantal in 2024-2025. De groei en huisvesting(problematiek) is iets 
waar het bestuur van het MFC/IKC zich over moet gaan buigen en koers moet gaan uitzetten voor de 
langere termijn. Deze keuzes zijn van invloed op de visie IKC ontwikkeling, maar ook op de 
beleidskeuzes die door de school gemaakt moeten worden.  

 

 

1.5. Schoolanalyse en leerresultaten  

Sociaal Emotioneel Leren (SEL) 
Voor het meten van de sociaal emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van de lijsten van ZIEN!. 
Deze zijn in oktober 2019 voor het eerst door de leerkrachten ingevuld. Ook de leerlingen vullen deze 
lijsten in. De conclusies die hieruit naar voren komen, worden meegenomen in de Plannen Van 
Aanpak van de klas. Daarnaast draait de school momenteel een proef met de methode KWINK, welke 
een koppeling heeft met ZIEN!. KWINK is dan ook meetbaar in ZIEN!.  
Dit schooljaar wordt KWINK geïmplementeerd, zodat er preventief ingezet kan worden op een stabiel 
verloop van de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Tevens is burgerschap en 
mediawijsheid opgenomen in KWINK. 
 
Leeropbrengsten 
Om inzicht te krijgen in de leeropbrengsten van onze leerlingen, maken wij gebruik van verschillende 
programma's.  
Bij de kleuters, groep 1 en 2, zijn wij dit schooljaar gestart met het invullen van de leerdoelen via 
Klasseplan (een compleet plan- en volgsysteem voor het basisonderwijs).  
Voor de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van een dwarsdoorsnede uit het programma CITO LOVS. 
We maken sinds midden 2018-2019 gebruik van dit systeem. We hebben hierdoor drie 
toetsmomenten kunnen invullen.  
De leerkrachten maken voor de eigen klas en voor individuele leerlingen een resultaten analyse, de 
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intern begeleider maakt van de opbrengsten op schoolniveau een dwarsdoorsnede. De conclusies uit 
alle analyses tezamen vormen uiteindelijk de trendanalyse van de opbrengsten.  
 
Leren en opbrengsten; specifiek  
 
Klasseplan 
Door instabiliteit binnen de school, o.a. door een groot verloop in het aantal leerkrachten en 
wisseling in directie, heeft Klasseplan nog geen 'grond' kunnen krijgen binnen de school. De afspraak 
was dat Klasseplan uitgeprobeerd zou worden en dat het werken op doel, aan de hand van de doelen 
van Nieuw Leren, opgezet zou worden. De leerkrachten die het tweede deel van schooljaar 2019-
2020 in groep 1-2 hiermee gewerkt hebben, hebben een start gemaakt. Deze leerkrachten werken 
momenteel in andere groepen, waardoor de kennis die er was in feite is komen te vervallen.  
Om deze reden is er op 9 september 2020, tijdens de teamdag, een middag in het teken van 
Klasseplan georganiseerd. De leerkrachten die nu in de onderbouw werkzaam zijn, hebben zo een 
goede start kunnen maken met dit programma. Er zijn Ipads voor deze groepen aangeschaft, zodat 
de groepen ook daadwerkelijk met dit systeem aan het werk kunnen. 
De implementatie van Klasseplan blijft de komende periode de nodige aandacht en begeleiding 
vragen. De intern begeleider is hier nauw bij betrokken en begeleidt de collega's in het proces van 
implementeren.  
Dit schooljaar wordt er gewerkt met een 0/1 groep en een enkele groep 2. De groep 2 is klein, slechts 
15 leerlingen momenteel. Voor groep 2 staat een nieuwe, maar ervaren leerkracht. Zij komt van 
buiten de stichting en heeft, doordat er sprake is van een kleine groep, de tijd en gelegenheid zich in 
korte tijd de werkwijze en visie van SWS It Werflân eigen te maken. Volgens de leerling prognose 
mogen wij dit schooljaar minimaal 10 jonge leerlingen verwelkomen. De keuze om met een enkele 
groep 2 te gaan werken is op deze gegevens gebaseerd. Wij zijn in staat om alle leerlingen in de 
huidige groep 0/1 op te vangen en kunnen leerlingen die al wat meer aan kunnen op termijn een plek 
bieden in groep 2. Er hoeft hierdoor niet 'geschoven' te worden binnen de school gedurende het 
schooljaar, wat zorgt voor rust en stabiliteit. Alles wat aan deze twee factoren bijdraagt, stellen wij 
voorop. 
Er is vorig schooljaar gewerkt met (te) grote groepen, waardoor leerlingen essentiële basiskennis 
gemist hebben. Hier is dit schooljaar extra aandacht voor.  
 
Er wordt bij de jongste leerlingen veel aandacht gegeven aan: 

x de structuren van de klas, 
x het aanleren van de dagen van de week, 
x de maanden van het jaar, 
x de seizoenen, 
x de klok,  
x het dagritme. 

Daarnaast wordt er thematisch gewerkt aan de doelen van Nieuw Leren en worden de aangeboden 
doelen in het volgsysteem gezet. De kinderen worden geobserveerd. Aan de hand hiervan worden de 
doelen per leerling bijgewerkt.  
 
Wat valt op: 
Fries overheerst als spreektaal bij aanvang op school (75%). Het viel vorig schooljaar op dat de 
doelen van groep 1 niet behaald werden door een groot deel van de groep. Dit trekt langzamerhand 
bij, wanneer leerlingen naar groep 2 gaan (en dus een jaar onderwijs hebben genoten). Interessant is 
om het aanbod in de peutergroepen beter af te stemmen op het aanbod in groep 1. Hier valt naar 
verwachting winst te behalen. Tweetaligheid verdient de aandacht.  
Er zijn daarnaast een aantal kinderen in de groepen 1 en 2 die cognitief of gedragsmatig zeer zwak 
zijn. Er zijn zorgen over hoe dit verder moet, wanneer de leerlingen naar groep 3 gaan. Het is van 
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belang de leerlingen zelfstandiger te maken en een goede structuur aan te bieden. Zelfstandigheid is 
een schoolbreed item, waar tijdens de teamdag op 4 november 2020 uitgebreid aandacht is geweest. 
Werkhouding is tevens een aandachtspunt, dat hiermee samenhangt. Het tempo moet in algehele 
zin omhoog.  
 
Inzicht in de opbrengsten van groep 3 t/m 8 (M toetsen 2019/2020 laatste gegevens i.v.m. COVID-
19) 
Hiervoor gebruiken wij de dwarsdoorsnede, zoals in onderstaande afbeelding zichtbaar is. 
 

 

Analyse n.a.v. dwarsdoorsnede M-toetsen 2019-2020 
 
Groep 3 
Alle gemaakte toetsen scoren boven de signaallijn. Vooral spelling valt positief op; er zijn veel I 
scorende leerlingen, een klein percentage IV scorende leerlingen en geen V scorende leerlingen.  
 
Groep 4 
Alle toetsen die gemaakt zijn in groep 4, zitten net onder de negatieve signaallijn. Hier valt op dat bij 
DMT en Spelling de gemiddeld scorende groep leerlingen groot is. Bij rekenen en wiskunde valt op 
dat de groep IV en V scorende leerlingen relatief groot is. Wanneer we kijken naar bovenstaande 
trendanalyse, zien we dat de groep net onder het functioneringsniveau van groep 4 zit. De groep 
heeft een lichte daling doorgemaakt ten opzichte van vorig schooljaar. Dit is een zeer zorgwekkend 
signaal.  
 
Groep 5 
De leerlingen hadden een leesachterstand bij binnenkomst. Daarnaast is er te weinig en niet 
doelmatig gewerkt aan technisch lezen het afgelopen half jaar. De leerkracht was nieuw in de groep 
en heeft te weinig interventies gepleegd, die doelmatig ingezet zijn. De AVI is ook afgenomen: 5 
leerlingen lezen op E4 niveau, 1 leerling (TOS) heeft de M5 toets niet gehaald, 3 leerlingen scoren 
een M5 en slechts 3 leerlingen lezen E5 niveau of hoger.  
Zie ook conclusie groep 4 DMT. Er is weinig aandacht gegeven aan begrijpend lezen in groep 4. De 
strategieën die toen aangeleerd hadden moeten worden, zijn te weinig eigen gemaakt door de 
kinderen, waardoor ze hier in groep 5 niet mee hebben kunnen werken. De leerkracht geeft aan dat 
ze niet op tijd ingezien heeft dat dit speelde. Nu zijn er echter wel interventies gepleegd. Er wordt 
ingezet op het op de juiste manier hanteren van de strategieën. Er wordt veel samen gedaan, 
modellen, voordoen, terug vragen, elkaar controleren, interactie tussen de leerlingen laten 
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plaatsvinden, waardoor de tekst meer eigen wordt (zie ook groep 6 positieve signalen).  
 
Groep 6 
Alle gemaakte toetsen scoren boven op de signaallijn, waarbij de DMT met name positief opvalt; er 
zijn veel I scorende leerlingen, een klein percentage IV scorende leerlingen. Bij de andere toetsen zijn 
de scores evenredig verdeeld en vallen daarom precies tussen de signaallijnen. Deze groep heeft het 
afgelopen jaar goed onderwijs gehad, ze kenden structuren, gewoonten e.d. . 
De leerkracht was heel gestructureerd, waardoor de groep en leerkracht hierop door kon 
ontwikkelen.  
Ze zijn leergierig, betrokken, zelfstandig, zoeken de uitdaging, hebben deze ook nodig. De leerkracht 
kon dit dus blijven voeden.  
Deze groep komt makkelijk tot leren en er is sprake van een grote mate van zelfstandigheid. 
 
Groep 7 
Alle gemaakte toetsen zitten boven de signaallijn en de DMT erop. Er is een groot aantal leerlingen 
wat een I scoort op alle vakgebieden. Opvallend is ook dat bij Rekenen en Wiskunde en Spelling WW 
zelfs het maximale percentage van 90 behaald wordt.  
 
Groep 8 
Vier van de vijf gemaakte toetsen scoren boven de signaallijn. Waarbij opvalt dat er bij drie van deze 
vier toetsen een groot aantal kinderen een I of een II score behaald hebben.  
 
In de afbeelding hieronder zijn de beschreven resultaten terug te zien (Cito M 2019-2020). Vanaf 
groep 6 is een positieve ontwikkeling waarneembaar. De huidige zorg ligt nu, schooljaar 2020-2021, 
in de combinatiegroep 5/6. Hiervoor staat een stevige, gestructureerde leerkracht die het didactisch 
handelen a.d.h.v. de EDI-principes goed in de vingers heeft. Het betreft een groep met 20 leerlingen, 
relatief klein in vergelijking met de andere groepen. De verwachting is dat deze leerkracht, met deze 
leerlingen, dit schooljaar goed in staat is een sprong in de ontwikkeling te maken. Dit zal van 
positieve invloed zijn op de opbrengsten en hiermee straks ook, op de langere termijn, op de 
eindopbrengsten waarnaar de school streeft.  
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Conclusies naar aanleiding van bovenstaande analyses 
Aankomend schooljaar worden er schooldoelstellingen opgesteld naar aanleiding van de gemaakte 
toetsen van de afgelopen twee schooljaren. De behaalde resultaten worden twee keer per jaar aan 
de schooldoelstellingen gespiegeld. De schooldoelstellingen die wij zullen hanteren, baseren wij op 
dit moment op het landelijk gemiddelde. We zijn ambitieus, maar tegelijkertijd realistisch. Allereerst 
willen wij van het label 'zeer zwak' af. Hier hard aan werken gaat naar verwachting gepaard met 
hogere opbrengsten, waarbij wij ons, gezien onze schoolweging, mogen vergelijken met het landelijk 
gemiddelde.  
 
Aan het eind van groep 3 leest 75% van de leerlingen op een niveau van avi E3 
Aan het eind van groep 4 leest 75% van de leerlingen op een niveau van avi E4 
Aan het eind van groep 5 leest 75% van de leerlingen op een niveau van avi E5 
Aan het eind van groep 6 leest 75% van de leerlingen op een niveau van avi E6 
Aan het eind van groep 7 leest 75% van de leerlingen op een niveau van avi E7 
Aan het eind van groep 8 leest 75% van de leerlingen op een niveau van avi plus 
 
Aan het eind van groep 3 haalt 75% een I, II of III score op Cito spelling (50% heeft I of II) 
Aan het eind van groep 4 haalt 75% een I, II of III score Cito spelling (50% heeft I of II) 
Aan het eind van groep 5 haalt 75% een I, II of III score op Cito spelling (50% heeft I of II) 
Aan het eind van groep 6 haalt 75% een I, II of III score op Cito spelling (50% heeft I of II) 
Aan het eind van groep 7 haalt 75% een I, II of III score Cito spelling (50% heeft I of II) 
Halverwege groep 8 haalt 75% een I, II of III score op Cito spelling (50% heeft I of II) 
 
Aan het eind van groep 3 haalt 75% een I, II of III score op Cito begrijpend luisteren (50% heeft I of II) 
Aan het eind van groep 4 haalt 75% een I, II of III score Cito begrijpend lezen (50% heeft I of II) 
Aan het eind van groep 5 haalt 75% een I, II of III score op Cito begrijpend lezen (50% heeft I of II) 
Aan het eind van groep 6 haalt 75% een I, II of III score Cito begrijpend lezen (50% heeft I of II) 
Halverwege groep 7 haalt 75% een I, II of III score Cito begrijpend lezen (50% heeft I of II) 
Halverwege groep 8 haalt 75% een I, II of III score Cito begrijpend lezen (50% heeft I of II) 
 
Aan het eind van groep 3 haalt 75 een I, II of III score Cito rek/wisk (50% heeft I of II) 
Aan het eind van groep 4 haalt 75% een I, II of III score Cito rek/wisk(50% heeft I of II) 
Aan het eind van groep 5 haalt 75% een I, II of III score op Cito rek/wisk(50% heeft I of II) 
Aan het eind van groep 6 haalt 75% een I, II of III score op Cito rek/wisk(50% heeft I of II) 
Aan het eind van groep 7 haalt 75% een I, II of III score Cito rek/wisk(50% heeft I of II) 
Halverwege groep 8 scoort 75% I, II of III score op Cito rek/wisk (50% heeft I of II) 
 
Binnen Trijewiis is onderzoek gedaan naar behaalde referentieniveaus in groep 7 en 8 tijdens 
tussenopbrengsten. Alle drie de scholen hebben een vergelijkbare schoolweging (De Leister Igge 
29,2, De Diamant 29,7 en De Frissel 29,58). Deze schoolweging komt overeen met de schoolweging 
van SWS It Werflân.   
Deze scholen hebben realistische schooldoelstellingen opgesteld in termen van referentieniveaus, 
passend bij deze, en dus ook onze, schoolpopulatie. Deze worden beschreven in Hoofdstuk 5. Waar 
mogelijk zoekt SWS It Werflân de samenwerking al op.  
 

1.6. Zelfevaluatie 

SWS It Werflân is een school met jong en dynamisch team. Wat er aan de ene kant voor zorgt dat de 
school snel sprongen kan maken, maar waar aan de andere kant nog ervaring en routine mist. De 
systemen en methoden die ingevoerd worden of nog ingevoerd gaan worden, moeten nog eigen 



SWS It Werflân Schoolplan 2020 - 2024 19 

gemaakt worden en er moet nog efficiënt mee worden omgegaan. Het implementeren van deze 
methoden en systemen vraagt tijd, geduld en doorzettingsvermogen, waar binnen dit team geen 
gebrek aan is. 
 
Naar aanleiding van bovenstaande informatie kunnen we concluderen dat de school in een gebied 
staat waar veel Friestalige kinderen opgroeien, waar er een groot verschil is tussen de niveaus van de 
leerlingen en waar er een sterke dorpsgemeenschap aanwezig is. Als school vraagt dit van ons om 
het taalaanbod goed in te bedden in ons rooster, een structurele doorgaande lijn te vormen vanaf de 
peuters t/m groep 8. Dit is op het gebied van de woordenschat in ontwikkeling, het lezen, het 
begrijpend lezen en het taalbegrip. We zien dit zowel in de scores terug als in de analyse van de 
leerlingenpopulatie. Kansen liggen bij de doorgaande lijn van peuters naar kleuters, in het 
implementeren van een methode voor technisch lezen en het intensief gebruiken van Bouw!. 
Daarnaast is het van groot belang dat de leesbeleving en het aanbod van boeken in alle groepen een 
belangrijk onderdeel van het rooster is. 
 
Vanuit het inspectiebezoek in november 2019, alsmede n.a.v. een uitgevoerde algehele audit, heeft 
de school heel duidelijk voor ogen waar de school staat op dit moment, aan welke punten er gewerkt 
moeten worden, waarin ontwikkeling noodzakelijk is.  
 
Wat moet er sowieso beter?  
 
• OP 1 Aanbod  
-Herstelopdracht voor het aanbod Fries. Het aanbod Fries richten op de kerndoelen en profiel B.  
-Aanbod voor actief burgerschap en sociale integratie.  
 
• OP 3 Didactisch Handelen  
-Afstemming. Er moet in alle klassen gebruik worden gemaakt van de verlengde en de verkorte 
instructie. Tevens is afstemming in verwerking een aspect dat voortdurend aandacht behoeft.  
-Betrokkenheid. Het lesgeven moet dusdanig afgestemd zijn dat de leerlingen betrokken zijn/blijven 
bij de les(sen).  
-De onderwijstijd dient meer efficiënt te worden gebruikt.  
 
• OR 1 Resultaten  
De eindopbrengsten moeten op een voldoende niveau, hierbij uitgaand van een schoolweging van 
29,17 (49% van groep 8 op of boven 1S/2F bij een schoolweging 29,4).  
 
• KA 1 Kwaliteitszorg  
- Het cyclisch kwaliteitszorgsysteem moet (weer) in gebruik worden genomen.  
- De school heeft een bestuurlijk stelsel van kwaliteitszorg in gebruik. Schoolmonitor is daar een 
onderdeel van.  
- Schoolmonitor moet worden ingericht/gevuld.  
 
Wat kan beter? 
 
OP2  
- De analyses van de resultaten van de leerlingen moeten beter en specifieker. Met vooral aandacht 
voor reflectie van de leerkracht op het eigen handelen.  
 
OP4  
- Het SOP dient te worden vastgesteld.  
- Het aanbod van de leerlingen plannen op het einddoel dat wordt nagestreefd. Regelmatige 
evaluaties, bepalen of doelen nog  
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passend zijn. Op basis van deze uitkomsten eventueel doelen, aanbod en aanpak bijstellen.  
 
SK1  
- Meer duidelijkheid en bekendheid geven aan de aandacht functionaris en de contactpersoon. Wie 
en wat?  
- De school mag meer aandacht hebben op het actief voorkomen van onveiligheid. Eenduidig 
optreden bij pestgedrag en (niet)  
naleven van de schoolregels.  
- Met name nadenken hoe wij de veiligheidsbeleving van jonge kinderen in beeld krijgen. Hoe doen 
wij dat?  
 
KA3 
- Meer informatie beschikbaar stellen op bijvoorbeeld de website, zoals veiligheidsplan, uitslagen 
enquêtes, pestprotocol. 
- Schoolgids. In de schoolgids ontbreken een aantal zaken ( o.a. behaalde leerresultaten, vooruitblik 
op geplande ontwikkelpunten schoolplan, jaarplan, jaarverslag etc.) voor het komende schooljaar.  
 

1.7. Conclusies en consequenties 

 

In de afbeelding die is bijgevoegd valt te lezen hoe de inspectie de kernstandaarden beoordeeld 
heeft binnen de school.  
Dit is voor ons vertrekpunt geweest, van waaruit wij hard bouwen aan in ieder geval weer een 
'voldoende' school.  
 
We nemen de volgende conclusies mee uit zowel positieve als negatieve signalen: 
 
1. We zien dat over het algemeen EDI goed geïmplementeerd raakt.  
Oorzaak: Actief schoolbeleid gericht op de versterking van de algemene didactiek, namelijk de 
scholing van o.a. EDI van Duco Creemers (PO-Raad)/ Egbert Klazenga en het steeds terug laten 
komen van dit onderwerp op de vergaderingen, klassenbezoeken door Duco en directie, collegiale 
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consultatie en het veelvuldig inoefenen van de vaardigheden rondom EDI.  
De leerlingen zien hier inmiddels goed mee bekend en in de klassen is het EDI model zichtbaar.  
 
Wat zijn de consequenties van bovenstaande constateringen voor het schoolbeleid? 
Op korte termijn-Quick fix:  
EDI blijft centraal staan. Nieuwe leerkrachten binnen de school krijgen extra ondersteuning, 
begeleiding en coaching.  
EDI vooral structureel en weloverwogen inzetten bij de klassen en vakken waar leerlingen uitval laten 
zien.  
 
Op langere termijn- Wat meegenomen wordt in het nieuwe schooljaarplan? 
Het middel EDI steeds weer terug laten komen op de agenda en toepassen bij de nieuwe 
ontwikkelingen, zodat leerkrachten dit blijven versterken en ontwikkelen. Collegiale consultatie 
blijven toepassen om de doorgaande lijn te waarborgen.  
 
2. Werken a.d.h.v. doelen is in alle klassen iets wat meer vorm moet krijgen.  
Tevens moet Klasseplan goed geïmplementeerd worden in de kleutergroepen.  
Oorzaak: Nog niet geborgd schoolbeleid gericht op de versterking van de algemene didactiek en 
afstemming op de onderwijsbehoeften, namelijk het verder implementeren van Klasseplan als 
doorgaande lijn van het werken op doel. Klasseplan is een instrument om de doelen op een goede 
manier bij te houden en te delen met de ouders. De doelen van Nieuw Leren zijn hierin leidend. In de 
onderbouw en middenbouw zijn de doelen van Nieuw Leren leidend en de methodes het middel 
waarmee de doelen aangeleerd worden.  
Bij de bovenbouw worden de referentiekaders leidend en de methode wordt eveneens gebruikt als 
middel.  
Nog niet geborgd schoolbeleid gericht op de versterking van de vakspecifieke didactiek, namelijk het 
werken op doel zoals hierboven omschreven staat, per vakgebied.  
Versterking van de analyse vaardigheden is tevens een aandachtspunt. De intern begeleider moet 
meer doorvragen bij de leerkrachten, vakspecifiek en op doel, en gezamenlijk met de leerkrachten 
bepalen op welke manier het doel nog beter aangeboden kan worden in de klas.  
 
Wat zijn de consequenties van bovenstaande constateringen voor het schoolbeleid? 
Op korte termijn-Quick fix:  
De doelen als leidraad gebruiken bij het samenstellen van het lesrooster en de lessen erbij zoeken 
die op de juiste manier het gestelde doel behandelen. De vragen waar tegenaan gelopen wordt 
noteren, om op een later tijdstip met elkaar te bespreken.  
Idem voor Klasseplan. Bekend raken met dit programma en vragen verzamelen om later te 
bespreken met Maarten van der Steeg van Klasseplan.  
 
Op langere termijn-Wat meegenomen wordt in het nieuwe schooljaarplan? 
Implementeren van doelen van Nieuw Leren en Klasseplan m.b.v. Maarten van der Steeg.  
De leerkrachten vaardig maken in het analyseren van de aangeboden doelen en de aanpak die hierna 
nodig is. 
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3. We zien dat lezen in een aantal groepen niet hoog scoort. Zowel DMT, AVI als begrijpend lezen zijn 
alle drie vakken die meer aandacht verdienen.  
Oorzaak: Gebrek aan en actief schoolbeleid gericht op de versterking van de vakspecifieke didactiek. 
We hadden geen methode voor technisch lezen vanaf groep 4.  
Gebrek aan en nu actief schoolbeleid gericht op de versterking van de afstemming op de 
onderwijsbehoeften m.b.t. de didactiek, namelijk, de kinderen die achter lopen, krijgen op dit 
moment geen adequate begeleiding bij het versterken van de leesvaardigheden.  
Gebrek aan schoolbeleid gericht op de versterking van het inzicht in de leerling-populatie, namelijk, 
we merken dat er een groot verschil is tussen de hoog-scorende leerlingen in sommige groepen en 
de laag scorende leerlingen. Het aanbod wat nodig is, is daardoor erg uiteenlopend. Hoe we hier 
goed op aansluiten, is daardoor een uitdaging.  
 
Wat zijn de consequenties van bovenstaande constateringen voor het schoolbeleid?  
Op korte termijn-Quick fix:  
We zetten in op een eenduidige aanpak in de groepen 4 t/m 6 m.b.t. de overgang van technisch lezen 
naar begrijpend lezen, zie aanpak hieronder. We starten BOUW! op vanaf groep 2.  
 
Op langere termijn-Wat meegenomen wordt in het nieuwe schooljaarplan?  
We schaffen een methode voor technisch lezen aan, Flits. Bouw! verder uitwerken en 
implementeren.  
 
4. We zien dat de toets rekenen en wiskunde in een aantal groepen niet hoog scoort.  
Oorzaak: Gebrek aan en nu actief schoolbeleid gericht op de versterking van de vakspecifieke 
didactiek, namelijk de steeds wisselende onderdelen, omdat de methode nog gevolgd wordt. Zie ook 
hierboven bij het werken op doel.  
 
Wat zijn de consequenties van bovenstaande constateringen voor het schoolbeleid?  
Op korte termijn-Quick fix:  
Veel aandacht besteden aan automatisering.  
Veel meer aandacht voor écht controle van begrip.  
 
Op langere termijn-Wat meegenomen wordt in het nieuwe schooljaarplan?  
We willen vanuit de leerlijnen gaan werken, waardoor er meer aandacht is voor beklijving door onder 
andere automatisering als vast onderdeel in de rekenles. De manier waarop we dit willen doen, 
onderzoeken we nog.  
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1.8. Beleidsvoornemens 

Alle geformuleerde conclusies en consequenties uit H1 betekenen het één en ander voor de keuzes 
die we maken voor de inrichting van het onderwijs. Deels hebben de beleidsvoornemens betrekking 
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op de basiskwaliteit en deels op de eigen aspecten van kwaliteit. Het onderscheid hierin wordt 
duidelijk in hoofdstuk 3 e.v.. Voor een aantal geformuleerde consequenties is gekozen deze nog in 
het lopende schooljaar uit te voeren. De geformuleerde beleidsvoornemens voor het schoolplan 
2020-2024 zijn: 
 
OP1 Aanbod  
 
Wat is er al gerealiseerd? 
• De school heeft een andere actuele, online Friese methode (Spoar 8) gekozen en aangeschaft 
• De school heeft een doorgaande lijn en dekkend aanbod actief burgerschap en sociale integratie 
opgezet en vastgelegd in een borgingsdocument. Actie afgerond en borgingsdocument opnemen in 
het cyclische kwaliteitssysteem. 
• De school heeft besloten de voortgezet lezen methode Flits aan te schaffen. Deze methode past 
het beste bij de visie van de school en sluit aan bij de aanvankelijk lezen methode VLL. Wat moet er 
beter?  
• Herstelopdracht voor het aanbod Fries. Het aanbod Fries richten op de kerndoelen 17, 18, 19, 20 
en 22 (profiel B ).  
 
Wat moet er nog beter?  
• Implementatie van de methode Fries. 
 
Wat zijn de doelen?  
• De implementatie van de methode Fries gaat van start in augustus 2020.  
• Er zijn afspraken gemaakt over de inhoud van de lessen Fries, zodat een doorgaande lijn 
gewaarborgd is.  
• De school schaft per nieuw schooljaar (2020-2021) de methode Flits aan en gaat vervolgens aan de 
slag met de implementatie hiervan. 
• In oktober 2020 heeft de school het spellingsonderwijs afgestemd/doorgaande lijn afgesproken en 
vastgelegd in een borgingsdocument . De leerkrachten werken volgens deze afspraken (Doel 
opgesteld naar aanleiding analyse resultaten afgelopen jaar). 
• In oktober 2020 heeft de school een doorgaande lijn met betrekking tot de ontwikkeling van 
zelfstandigheid besproken, beschreven en vastgelegd in een borgingsdocument (Doel opgesteld naar 
aanleiding analyse resultaten afgelopen jaar). 
 
OP 2 Zicht op Ontwikkeling  
 
Wat is er al gerealiseerd? 
• De leerkrachten, Ib’er en de directie hebben zich geprofessionaliseerd op het gebied van analyse 
van de resultaten van de leerlingen. De school werkt nu met een format waarin de analyses 
gestructureerd worden genoteerd, wat zorgt voor werkbare overzichten.  
• De leerkrachten hebben extra ingezet op technisch en begrijpend lezen. Met te weinig resultaat. Er 
wordt besloten dat er een methode voor voortgezet technisch lezen zal worden aangeschaft. 
 
Wat kan er beter?  
• De focus houden op scherpe analyses en gestructureerde overzichten van deze analyses.  
• De resultaten voor technisch en begrijpend lezen moeten beter.  
• De school schaft een methode voor voortgezet technisch lezen aan. 
 
OP3 Didactisch handelen 
 
Wat is er al gerealiseerd? 
• De leerkrachten kennen de ingrediënten van een goede EDI les. 
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• De leerkrachten kunnen deze ingrediënten toepassen. 
• In de groepen is het EDI model gevisualiseerd. 
• Er is een borgingsdocument didactisch handelen ontwikkeld. Dit document is nog vrij algemeen.  
• De leerkrachten kunnen een EDI les voldoende uitvoeren. 
• Er zijn klassenbezoeken afgelegd door de directie, de IB’er, door de medewerker kwaliteit en 
onderwijs (bovenschools) en door een afgevaardigde van de vliegende brigade, aangesteld door de 
PO raad. De kwaliteit van de lessen is verbeterd, maar kan beter. Op alle klassenbezoeken is 
feedback gegeven en er is verslag van gemaakt. 
 
Wat moet er nog beter?  
Tijdens de instructielessen blijven afstemming, betrokkenheid en efficiënte onderwijstijd een punt 
van aandacht. 
• Afstemming. Dit betekent afstemming op instructie, inhoud, verwerking en leertijd.  
• Betrokkenheid. Het lesgeven moet dusdanig afgestemd zijn, dat de leerlingen betrokken 
zijn/blijven bij de les(sen).  
• De onderwijstijd dient efficiënter te worden ingezet.  
 
Wat staat er al in ons jaarplan/actieplan?  
• Afstemming behoeft nog aandacht. Dit is nog niet voldoende geïmplementeerd. Afstemming is een 
structureel onderdeel van de lesbezoeken en de nabespreking.  
• Er is nog veel eenrichtingsverkeer. De interactie tussen leerlingen onderling kan een 
kwaliteitsimpuls gebruiken.  
 
Welke doelen staan (nog steeds/vooral) centraal na het inspectiebezoek?  
• De leerkrachten kunnen een EDI les voldoende uitvoeren, maar de kwaliteit kan vergroot worden 
met betrekking tot de onderdelen afstemming, efficiënte leertijd en betrokkenheid. Hier blijft aan 
gewerkt worden. 
• De leerkrachten verwijzen tijdens de instructie naar het stappenplan van EDI.  
• Er is een rijke interactie tussen leerlingen en leerkracht tijdens de instructie.  
• De afgesproken werkwijze wordt maandelijks in de teamvergadering besproken en afgestemd 
tussen onder-, midden- en bovenbouw. Het document wordt indien mogelijk aangescherpt ten 
behoeve van de doorgaande lijn in school.  
• Alle leerkrachten hebben een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) waarin persoonlijke doelen met 
betrekking tot EDI zijn opgenomen.  
• De leerkracht en de leerlingen worden samen eigenaar van het lesproces.  
 
OP 4 Extra ondersteuning  
 
Wat is er gerealiseerd? 
• Het SOP van SWS It Werflân is aangeboden aan de MR met het verzoek advies te geven. Adviezen 
zijn doorgevoerd en de MR heeft het document ondertekend. 
 
Wat kan er beter?  
• Het aanbod van de leerlingen plannen op het einddoel dat wordt nagestreefd en tussentijds 
evalueren. Indien nodig bijstellen. Niet langer uitgaan van de tot dusver behaalde resultaten. 
 
Wat is het doel? 
• Implementatie van het taal ondersteuningsprogramma voor de onderbouw BOUW!.  
• Opleiden van de coördinator van het taal ondersteuningsprogramma BOUW!. 
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OR 1 Onderwijsresultaten  
 
Wat is er al gerealiseerd? 
• Het vergroten van de opbrengsten heeft tijd nodig. De leerlingen zijn inmiddels wel goed in kaart 
gebracht. Aanpak is indien nodig aangepast. De focus van de leerkrachten ligt op kwalitatief goede 
instructie geven en resultaten van leerlingen blijven analyseren en met die gegevens de aanpak/het 
aanbod alsmede het leerkracht gedrag aanpassen. 
 
Waar moet er beter?  
• Het beheersen van de Nederlandse taal en het rekenen moeten op een hoger niveau. Niveau dat 
past bij de leerling populatie van de school.  
• Het aantal leerlingen dat uitstroomt op referentieniveau 1S (rekenen) en 2F voor lezen en 
taalverzorging moeten gezien de leerling populatie omhoog.  
 
Wat staat er al in ons actieplan?  
• De school heeft drie jaren achtereen onvoldoende eindopbrengsten.  
• De school heeft nog geen realistische doelstellingen opgesteld voor de eindopbrengsten.  
• De school heeft, ondanks de inzet op het werken met het referentiekader in samenwerking met 
een extern begeleider, nog niet voldoende effect gehad op de eindopbrengsten.  
 
Wat zijn de doelen, o.a. naar aanleiding van het inspectiebezoek?  
• De school haalt in april voldoende eindresultaten.  
• De school heeft de grip op de eindopbrengsten vergroot door in groep 8 gericht te werken vanuit 
de leerdoelen van het referentiekader.  
• Bij het werken aan voldoende eindopbrengsten worden de leerlingen van groep (7) 8 actief 
betrokken door hen kennis te laten nemen van de leerdoelen in leerling taal.  
•De klassenbezoeken, gesprekken en agendering met betrekking tot didactisch handelen worden 
uitgebreid met als doel de kwaliteit te verbeteren zodat uiteindelijk ook de resultaten verbeteren.  
 
SK 1 Veiligheid 
 
Wat is er al gerealiseerd? 
• Het veiligheidsplan is aangeboden aan de MR met het verzoek tot instemming. Opmerkingen zijn 
doorgevoerd. MR heeft document ondertekend. 
• De aandachtsfunctionaris en contactpersoon hebben aandacht gehad in de nieuwsbrief en 
schoolgids 2020-2021. Er is beschreven wie deze personen op SWS It Werflân zijn en waarvoor ze 
kunnen worden benaderd. Er zijn affiches ontwikkeld en deze hangen in elke groep en in de school 
om bekendheid te geven aan beide personen.  
• De school heeft een document opgesteld waarin de afspraken hoe de leerkrachten handelen bij 
overtreding van de regels. Deze aanpak is eenduidig voor de hele school. De school heeft een 
methode voor sociaal emotionele ontwikkeling gekozen en implementeert deze verder in schooljaar 
2020-2021. 
 
Wat kan er beter?  
• Meer informatie beschikbaar stellen op bijvoorbeeld de website (pestprotocol, veiligheidsplan, 
schoolplan, jaarplan, jaarverslag etc.). 
 
Wat zijn de doelen?  
• De website vullen met de actuele, vastgestelde documenten. 
• De school gaat verder met de implementatie van de nieuwe methode voor sociaal emotionele 
ontwikkeling.  
• De school wil het kleine percentage leerlingen dat aangeeft zich niet altijd veilig te voelen op school 
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terug brengen naar 0 %. 
• De veiligheidsbeleving van de jongste leerlingen in kaart brengen. 
 
KA 1 Kwaliteitszorg  
 
Wat is er al gerealiseerd? 
Het afgelopen jaar zijn er een aantal borgingsdocumenten ontwikkeld. De borgingsdocumenten 
bevatten specifieke afspraken die gelden voor SWS It Werflân. De documenten staan klaar om 
opgenomen te worden in het cyclisch kwaliteitszorg systeem.  
Wat moet er beter?  
• Het cyclisch kwaliteitszorgsysteem moet (weer) in gebruik worden genomen.  
 
Wat zijn de doelen?  
• De school heeft schooljaar 2019-2020 een cyclisch kwaliteitszorg systeem. Op het moment dat het 
bestuur een cyclisch kwaliteitszorgsysteem heeft gekozen, dan gaat SWS It Werflân ‘over’ op het 
gekozen systeem.  
 
KA 3 Verantwoording en dialoog  
 
Wat is er gerealiseerd in 2019-2020? 
• De schoolgids heeft een update gehad en bevat alle onderdelen die vereist zijn. 
• Adenium heeft een beleidsstuk ontwikkeld ‘Een leven lang ontwikkelen’. Er is een gesprekken- en 
ontwikkelcyclus in opgenomen. De school volgt deze cyclus en heeft de verschillende onderdelen 
opgenomen in de interne schooljaarplanning.  
 
Wat kan beter?  
• De school werkt volgens vastgestelde procedure gesprekkencyclus.  
• De school heeft een scholingsplan.  
• De website van de school is niet compleet ( SJV, Schoolplan, Veiligheidsplan, missie/visie).  
• Schoolgids. In de schoolgids ontbreken een aantal zaken (behaalde leerresultaten, vooruitblik op 
geplande ontwikkelpunten voor het komende (in dit geval lopende) schooljaar.  
 
Wat zijn de doelen?  
• De school voert gesprekken over ontwikkeling en functioneren volgens het beleidsstuk ‘Een leven 
lang ontwikkelen’. 
• De school stelt een scholingsplan op.  
• De website van de school wordt voorzien van het schooljaarverslag, het schooljaarplan, de 
visie/missie van de school, het schoolplan en het veiligheidsplan (Zie ook SK 1).  
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2. Gewenste situatie: Het IKC (in wording) en haar context 

2.1. Visie en missie 

Kernwaarden Adenium 
Adenium is doelbewust bezig met haar missie. Vijf kernwaarden bepalen onze visie en vormen de 
belofte die we doen aan onze omgeving: identiteitsrijk, vertrouwen, ontwikkelen, professioneel en 
kwaliteit. Deze vijf kernwaarden zijn waarneembaar in het handelen van iedere betrokkene bij 
Adenium, zoals tijdens het directieberaad en op het servicebureau. 
 
Visie en missie van de school  

SWS It Werflân, in noflik plak foar goed ûnderwiis!  

De openbare en de christelijke school in Rottevalle zijn vanaf de augustus 2016 samen verder gegaan 
als samenwerkingsschool waarin zowel openbaar als christelijk zich thuis voelen. Het 
samenwerkingsproces blijft in beweging. Ook na 4 jaar blijft dit proces aandacht vragen van alle 
betrokkenen waarin we met z’n allen afzonderlijk maar ook gezamenlijk een weg moeten vinden. 

Dit proces zorgt ervoor dat we meer kennis en begrip voor verschillende overtuigingen van 
leerkrachten, ouders en kinderen krijgen en daarmee voor elkaar.   

Het onderwijsconcept van de nieuwe school wordt vormgegeven vanuit een aantal duidelijke 
uitgangspunten. Het team heeft een missie vastgesteld die past in het kader van het Multifunctioneel 
Centrum (MFC)/Integraal Kindcentrum (IKC). Daarin hebben alle participanten gezamenlijk 
uitgesproken dat het MFC een plek is waar iedereen welkom is. Een samenlevingsplek waarin 
aandacht zal zijn voor cultuur, natuur en milieu in de ruimste zin van het woord en op de toekomst 
gericht. De school wil daarbij van harte aansluiten en er onderdeel van zijn, maar bovenal staan we 
voor goed onderwijs.   

Onze missie is: 

Op SWS It Werflân leren kinderen en team van en met elkaar. We gaan op respectvolle wijze met 
elkaar om.  

De samenwerkingsschool in Rottevalle:   

• wil een school zijn waar kinderen door rust, regelmaat, respect, structuur en duidelijkheid leren,    
met aandacht voor verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking met doorgaande lijnen 
in het leerproces;   

   • wil een school met een rijke, uitdagende leeromgeving zijn, waar kinderen leren wat er in de  
wereld te koop is, wat betreft de actualiteit, maar ook wat betreft cultuur en expressie;  

   • wil een school zijn waar elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. We kijken naar de    
mogelijkheden van het kind en willen hierbij aansluiten;  

   • wil een school zijn waarbij het aanbieden van zorg past bij de individuele leerling, maar ook een 
school die opbrengstgericht wil werken met oog voor ambitie; 

• wil een plaats zijn waar het fijn is om samen te leren en samen te leven, met een goede balans        
tussen hoofd, hart en handen; 
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   • wil een laagdrempelige school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen 
(warmte     veiligheid, openheid, betrokkenheid), met een goede samenwerking tussen leerlingen, 
leerkrachten en ouders;   

• wil een school zijn waar men leert rekening met elkaar te houden en waar men respectvol omgaat 
met verschillen in achtergrond en levensbeschouwelijke identiteit;   

• wil een school zijn waar leerlingen worden voorbereid op het functioneren in een democratische, 
multiculturele samenleving.   

• wil voor de bevolking van Rottevalle en wijde omgeving een school zijn waar modern onderwijs 
wordt gegeven. 

Kernwaarden  

De kernwaarden van onze school zijn: respect, vertrouwen, openheid, gelijkwaardigheid. Deze 
kernwaarden willen we graag zichtbaar maken. Iedereen die bij school betrokken is laat zien dat 
hij/zij positief denkend, verschillen accepterend, elkaar de ruimte gevend, helder communicerend,  
luisterend, realistisch, eerlijk, collegiaal, serieus en vergevingsgezind tracht te zijn. 

Visie op leren (pedagogisch-didactisch)  
 
Why? 
Wij geloven dat het leren op school of binnen een IKC primair gericht moet zijn op het vergroten van 
eigenaarschap van leerlingen van hun leerproces (leerlingen die zichzelf zien als hun eigen 
leerkracht). Dit zien wij als een grote uitdaging. Dit is onze collectieve ambitie. 
 
How? 
We geloven dat eigenaarschap begint bij het verwerven van kennis omtrent leerlijnen en leerdoelen, 
zoals de leerlijnen van het referentiekader. We willen dit zichtbaar maken voor leerkrachten en voor 
leerlingen (ambitiedoel). Wanneer leerlingen de leerdoelen en de succescriteria kennen, zijn zij beter 
in staat in te schatten wat hun volgende stap is in het leerproces. De komende periode willen we 
aanpassingen aanbrengen in het onderwijsproces waarbij leerkrachten de instructie beter 
afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen en waarbij leerlingen meer de regie nemen 
over hun leerproces (assessment for learning). Om dit voor elkaar te krijgen is een opstart in de 
samenwerking tussen de scholen van Trijewiis een leidend principe.  
 
What? 
In onze visie op leren maken wij duidelijk wat wij verstaan onder leren en wat daarbij belangrijke 
uitgangspunten zijn.  
Als wij spreken over leren, hebben we de totale ontwikkeling van leerlingen op het oog.  
 
Over positieve relaties… 
 
Wij zijn er van overtuigd dat het onze rol is om positieve relaties te ontwikkelen binnen de groep met 
de leerlingen en binnen het lerarenteam (geen prestatie zonder relatie).  
Wij zijn er van overtuigd dat leerlingen en leerkrachten alleen tot leren komen wanneer de school 
een veilige plek is waar fouten gemaakt mogen worden om van te leren.  
Wij geloven dat leerlingen en leerkrachten allen gelijkwaardig aan elkaar zijn, maar niet gelijk. Dit 
biedt kansen om van elkaar te leren!  
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Over leren… 
 
Wij vinden het van belang dat alle leerlingen worden uitgedaagd. Iedere leerling kan groeien in zijn 
leerproces. 
Wij spreken hoge verwachtingen uit naar leerlingen en geven iedereen de kans de leerdoelen te 
halen. Convergente differentiatie is daarbij het uitgangspunt. Wij spreken op school liever over leren 
dan over lesgeven en hanteren daarbij een gemeenschappelijke leertaal. 
 
Wij willen het leren voor leerlingen zichtbaar maken (ambitie).  
Zichtbaar lerende leerlingen zijn leerlingen die… 
- weten wat leren voor hen inhoudt en hun volgende leerstappen kunnen plannen. 
- de leerdoelen en lesdoelen begrijpen. 
- de succescriteria gebruiken om te beoordelen of ze hun leerdoelen hebben behaald 
(beoordelingsbekwaamheid). 
- de succescriteria van hun klasgenoten kunnen evalueren en die feedback kunnen geven gebaseerd 
op deze criteria. 
- hun eigen voortgang kunnen monitoren.  
- actief zijn in hun eigen leren. 
- de volgende vragen kunnen beantwoorden: Hoe sta ik er voor? Waar ga ik heen? Wat is mijn 
volgende stap? 
 
Wij vinden dat het leerproces van leerkrachten en leidinggevenden congruent moet verlopen aan het 
leerproces van leerlingen. 
Zichtbaar lerende leerkrachten zijn leerkrachten die… 
- met de leerlingen leerdoelen en succescriteria vaststellen en de leerdoelen ook behalen. 
- het leerproces zichtbaar maken voor de leerlingen. 
- vooral in dialoog zijn en vragen stellen aan leerlingen om zicht te krijgen op de impact die zij 
hebben op het leren (leerkrachten die zien door de ogen van hun leerlingen). 
 -in het team met collega’s praten over leren en leerstrategieën en samenwerken om de impact op 
het leren te vergroten.  
- de volgende vragen over hun eigen leren kunnen beantwoorden: Hoe sta ik er voor? Waar ga ik 
heen? Wat is mijn volgende stap? 
Wij zoeken bij het leren naar een goede balans tussen het aanleren van leervaardigheden en 
kennisoverdracht. 
 
Over de leerkracht als evaluator… 
 
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen ons helpen het lesgeven te evalueren aan de hand van 
hun leerproces en hun vorderingen. Wij zijn daarbij op zoek naar een continue verbetering van ons 
onderwijs.  
Wij vinden dat een onderzoekende houding en zelfreflectie belangrijke vaardigheden zijn om het 
leerproces van al onze leerlingen te verbeteren.  
Wij vinden dat alle successen en tegenvallers bij het leren van leerlingen voortkomen uit wat wij als 
leerkrachten deden of niet deden. De ontwikkeling die leerlingen laten zien, hun feedback op het 
handelen van de leerkrachten en op het effect wat zij hebben op het leren van de leerlingen. 
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2.2. Identiteit 

Identiteit van de school 
Onze school is een samenwerkingsschool die tot stand is gekomen door een fusie van een openbare 
en een christelijke school. De uitgangspunten zoals die gelden voor de scholen van OPO Furore en 
PCBO Smallingerland vormen de basis voor de identiteit en het schoolklimaat .  
Op SWS It Werflân is iedereen, ongeacht afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of etniciteit 
welkom. In het leef- en leerklimaat van onze scholen is het belangrijk dat kinderen respectvol leren 
omgaan met anderen en andersdenkenden. We zien daarin voor samenwerkingsscholen een mooie 
kans: Iedereen gelijkwaardig, maar niet gelijk. 
 
Wederzijds respect wordt mede vormgegeven door expliciete aandacht voor levensbeschouwelijke 
en maatschappelijke normen en waarden van de democratische beginselen, zoals vastgelegd in de 
(Grond)wet en internationale verdragen.  
Het openbaar onderwijs stimuleert kinderen tot onafhankelijk denken en leert kinderen 
verdraagzaam te zijn naar anderen. Hierdoor worden zij bewuste, actieve, en waardevolle burgers 
van onze samenleving. Waardoor zij verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij, nu en in de 
toekomst.  
 
Op school geven we wekelijks lessen in levensbeschouwelijke vorming. Naast de lessen 
levensbeschouwelijke vorming voor alle leerlingen, krijgen leerlingen ook lessen godsdienstonderwijs 
of lessen algemeen levensbeschouwelijke vorming, passend bij de levensbeschouwing van onze 
populatie. Ouders hebben hierin keuzevrijheid. Aan onze school zijn twee docenten gekoppeld, die 
deze lessen verzorgen. Tevens beschikt de school over een identiteitscommissie, waarin zowel een 
christelijke als een openbare delegatie vertegenwoordigt is.  
 

2.3. IKC profielen (2024) 

Vanuit het bestuur van Adenium zijn bij het opstellen van het schoolplan de volgende kaders 
meegegeven: 
Fundament 1: Binnen onze organisatie dragen we met ons (onderwijs)aanbod, onze didactiek en 
onze pedagogiek actief bij aan zowel de kwalificatie, socialisatie als persoonsvorming van kinderen.  
Fundament 2: Om binnen onze organisatie toekomstgericht onderwijs en opvang te bieden, 
ontwerpen en richten we ons curriculum in volgens de 7 leerprincipes voor innovatieve 
(speel)leeromgevingen (OESO, 2017): 
1. Stel leren centraal, stimuleer betrokkenheid en maak kinderen eigenaar van hun eigen 
leerontwikkeling.  
2. Draag zorg voor samenwerkend leren.  
3. Wees sterk afgestemd op de motivatie van kinderen en het belang van emoties.  
4. Wees uiterst gevoelig voor individuele verschillen tussen kinderen.  
5. Wees veeleisend voor elk kind, maar zonder excessieve overbelasting.  
6. Pas evaluaties toe die in overeenstemming zijn met de doelstellingen, met sterke nadruk op 
formatieve evaluatie.  
7. Bevorder horizontale verbondenheid (integraliteit) tussen activiteiten en onderwerpen, zowel 
binnen als met partners buiten de school.  
 
Binnen de kaders (fundament 1 en 2) en het organisatiemodel van het IKC (in wording) heeft elke 
locatie de verantwoordelijkheid en de autonomie om zijn eigen IKC- ontwikkelingscurriculum te 
ontwerpen, passend bij de lokale context en zijn eigen meer specifieke visie op mens en 
ontwikkeling. Elke locatie krijgt zo zijn eigen couleur locale.  
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Per dorp of wijk kiest men n.a.v. de eigen beginsituatie, een contextanalyse en op basis van ambities 
voor één van de volgende 9 modellen als ontwikkeldoel voor de planperiode 2020-2024. Deze 9 
modellen laten allemaal een andere fase zien in de transitie naar toekomstgericht onderwijs binnen 
een IKC. Door het bieden van deze differentiatie mogelijkheid zijn alle locaties in transitie richting 
toekomstgericht onderwijs, maar ieder in de eigen zone van naaste ontwikkeling. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKC It Werflân 
 
De mogelijkheden om uit te groeien tot een volwaardig IKC (fundament 1; 7 leerprincipes) zijn 
aanwezig, maar nog niet optimaal gerealiseerd in de praktijk. We zitten met onze 
samenwerkingspartners onder één dak. Echter is er m.b.t. visie/missie nog e.e.a. nodig om ook 
daadwerkelijk als IKC te gaan werken. Het aanstellen van een IKC-directeur, wanneer de 
randvoorwaarden goed en glashelder zijn, zal dit proces een boost gaan geven.  
De focus vanuit de school ligt momenteel op het ontwikkelen van het onderwijs. Van 'zeer zwak' 
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minimaal naar een voldoende. We repareren wat 'moet', maar werken daarnaast ook vanuit visie om 
SWS It Werflân op een hoger niveau te tillen. Niet alleen omdat het moet, maar omdat we dit willen 
én omdat wij geloven dat dit kan.  
 
Bij de modellen 1a t/m 4a streeft men binnen de wijk of het dorp naar een ontwikkel curriculum 
gebaseerd op fundament 1 en van fundament 2 naar keuze 3 à 4 leerprincipes. De partners in het 
geel maken integraal onderdeel uit van het curriculum. Met de partners in het wit is wel 
samenwerking mogelijk, maar deze partners maken geen onderdeel uit van het 
ontwikkelingscurriculum. De hoeveelheid partners opgenomen in het curriculum bepaalt de breedte 
(aanbod), de lengte (hoeveel tijd) en de integraliteit van het curriculum. De modellen 2a t/m 4b 
(groen) hebben dezelfde indeling, maar zijn naast fundament 1 gebaseerd op 5 à 6 leerprincipes.  
Wanneer er twee scholen betrokken zijn bij het IKC in wording, dan hebben deze scholen samen met 
hun partners één gezamenlijk IKC-curriculum, maar ter verfijning nog een eigen invulling o.b.v. 
identiteit en eventueel een verdiepende visie, waarmee ze zichzelf profileren. Het IKC model (blauw) 
is gebaseerd op fundament 1, alle leerprincipes van fundament 2 en is volledig integraal. IKC It 
Werflân werkt naar het blauwe model toe, het IKC model.  
 
De 7 leerprincipes:  
 
1. Stel leren centraal, stimuleer betrokkenheid en maak kinderen eigenaar van hun eigen 
leerontwikkeling.  
2. Draag zorg voor samenwerkend leren.  
3. Wees sterk afgestemd op de motivatie van kinderen en het belang van emoties.  
4. Wees uiterst gevoelig voor individuele verschillen tussen kinderen.  
5. Wees veeleisend voor elk kind, maar zonder excessieve overbelasting.  
6. Pas evaluaties toe die in overeenstemming zijn met hun doelstellingen, met sterke nadruk op 
formatieve evaluatie.  
7. Bevorder horizontale verbondenheid (integraliteit) tussen activiteiten en onderwerpen, zowel 
binnen als met partners buiten de school.  
 
Bovenstaande leerprincipes impliceren een vergaande innovatie, omdat verondersteld wordt dat al 
deze leerprincipes, en niet slechts een paar geselecteerde, nodig zijn als input voor het lokale 
curriculumontwerp. Dit vormt een uitdaging voor het onderwijs en de kinderopvang.  
 
SWS It Werflân is een samenwerkingsschool die onderwijs biedt aan leerlingen in de leeftijd van 4-12 
jaar. We werken samen met o.a. de particuliere kinderopvangorganisatie Vandaag, die naast de 
opvang van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar ook buitenschoolse en voorschoolse opvang aanbiedt 
in het dorp. Oink! is de peuterspeelzaal, die tevens in het gebouw van het MFC gevestigd is. Ook een 
logopediste is aanwezig in het gebouw van It Werflân, die zowel ondersteunend is aan de 
kinderopvang als aan de school. Leerlingen hebben zo bijvoorbeeld de mogelijkheid om onder 
schooltijd logopedie te volgen. Ook met de vrijwilligers van het dorpshuis wordt nauw 
samengewerkt. Er vindt om de week een overleg plaats, gezamenlijk wordt de verdeling van ruimten 
bepaald en zij ondersteunen bijvoorbeeld tijdens ouderavonden met koffie/thee en apparatuur.  
 
SWS It Werflân is een IKC in wording, binnen een MFC. Vanaf het samengaan in het gebouw It 
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Werflân is veel energie gestoken om de inhoudelijke samenwerking te versterken. Hierbij zijn de 
besturen nauw betrokken geweest. Dit heeft tot op heden nog niet geleid tot het gewenste 
eindresultaat, maar aan verdere visieontwikkeling en vormgeving in de praktijk wordt gewerkt.  
De overdracht vanuit de peuterspelen naar school is geregeld, maar hierin willen wij vanuit school 
graag verfijning aanbrengen. Dit, vanuit de IKC gedachte, waarbij leren vormgegeven wordt van 0- 12 
jaar. Een 'overdracht' op het moment dat een peuter naar school gaat, geeft nu nog te duidelijk de 
scheiding aan tussen de samenwerkende partijen. Hierin willen we versoepelen. M.b.t. het aanbod 
willen we ook meer afstemming en vloeiende overgangen. Enkele malen per jaar hebben de 
leerkrachten van groep 0/1 en de pedagogisch medewerker tenminste contact met de VVE-
leerlingen. 
Het is onze ambitie in de komende planperiode aspecten die passen bij een IKC te realiseren in de 
school. Deze uitgangspunten zijn tot stand gekomen op studiemiddagen en avonden met beide 
teams. Tijdens deze studiemomenten is de missie vastgesteld die passend is in het kader van het 
MFC/IKC. Daarin hebben we als participanten uitgesproken dat het MFC een plek is waar iedereen 
welkom is. Een samenlevingsplek waarin veel aandacht zal zijn voor cultuur, natuur en milieu in de 
ruimste zin van het woord en op de toekomst gericht (onderwijs). Ouders zijn tijdens informatie- en 
inspraakavonden betrokken bij het hele proces. 
 
Leerdoelen 
Werken aan de totale ontwikkeling is een belangrijk uitgangspunt voor het vaststellen van de 
leerdoelen. Dat is de visie van de school en ook die van Adenium. Vanuit een positief leerklimaat 
willen we in een IKC het eigenaarschap van het leerproces bevorderen. Een belangrijk instrument 
wat we hierbij hanteren is, middels formatieve assessment, denkwijzen, handelswijzen en acties te 
spiegelen aan succescriteria. Kinderen dienen dus te weten hoe een goed resultaat er uit ziet, 
wanneer een doel is behaald. Dit principe geldt zowel bij kwalificatie, socialisatie als 
persoonsvorming. 
 
Leerinhouden 
Centraal staat het referentiekader rekenen en taal. Met moderne methodieken wordt hieraan 
gewerkt. Om aan onze resultaatverplichting te voldoen leggen we de nadruk sterk op het leerproces. 
Het aanleren van metacognitieve vaardigheden, transfer van vaardigheden en leerstrategieën en het 
vergroten van kritisch denken zijn de belangrijkste aspecten.  
Sport en beweging, natuur en milieu staan daarnaast centraal als items.  
 
Leeractiviteiten en leeromgeving 
Aansluitend bij doelen en inhoud gelden voor ons een aantal belangrijke pedagogisch-didactische 
principes: het opstellen van succescriteria, werken met wisselende praatmaatjes, formatieve 
assessment, inschaling op leerdoelen en aandacht voor zowel oppervlakkig als diep leren. Een rijke 
leeromgeving is bij dit alles van belang. Dit maakt het leren betekenisvol. 
 
Docentrollen 
Een docent in het IKC heeft diverse rollen. Als basis hiervoor gelden de SBL-competenties. Daarnaast 
zoekt de leerkracht of pedagogisch medewerker de mate van impact van het eigen handelen op het 
leerproces van kinderen ('evaluator'). Idealiter kunnen pedagogisch medewerkers ook 
werkzaamheden verrichten in de onderbouw van de basisschool. 
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Groeperingsvormen 
Het eigenaarschap voor het leerproces bij de leerlingen neerleggen heeft consequenties voor de 
groeperingsvormen. Dit betekent niet dat we volledig groepsdoorbrekend willen gaan werken, maar 
wel dat we leerlingen meer in de gelegenheid willen stellen van elkaar te leren.  
 
Tijd 
We starten de komende planperiode vanuit een continurooster met een urentabel als basis voor de 
verdeling van de onderwijstijd. De horizontale verbondenheid van vaardigheden in verschillende 
contexten moet echter zorgen voor andere accenten. Dit biedt tevens mogelijkheden voor 
verschillende vormen van samenwerking tussen voorschoolse educatie en de onderbouw van SWS It 
Werflân. Na schooltijd zien we mogelijkheden voor o.a., sport en beweging, natuur en milieu.  
 
Toetsing: We zoeken vanuit visie naar formatieve toetsing en evaluatie. Idealiter kunnen deze 
toetsen ook gebruikt worden voor zowel interne verantwoording als externe verantwoording aan 
derden. 
 
Bronnen 
Visible learning - John Hattie 
Formatieve assessment - Shirley Clarck 
10 mindframes - Klaus Zierer en John Hattie 
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3. Onderwijsproces 

3. Inleiding 
 
 
Het onderwijsleerproces op onze school wordt gekenmerkt door: 
 
1. Growth mindset: Iedereen kan leren/groeien en fouten maken moet. 
2. Gemeenschappelijke leertaal. 
3. Naast aandacht voor lesdoelen ook aandacht voor leerdoelen verder op de leerlijn. 
4. Succescriteria en goede voorbeelden gekoppeld aan lesdoelen en leerdoelen. 
5. Expliciete directe instructie (EDI).  
6. Convergente differentiatie. 
7. Actieve betrokkenheid van leerlingen door o.a. werken met praatmaatjes tijdens instructie. 
8. Expliciet onderwijs in leerstrategieën. 
9. Aandacht voor formatieve evaluatie (geven en ontvangen van feedback). 
10. Inrichting van een functionele leeromgeving. 
11. Inzet van ict-middelen bij het onderwijs. 
 
Deze schoolkenmerken zijn in de school zichtbaar, maar de borging in het leerkracht handelen 
behoeft doorlopend aandacht. 
Een aantal beleidsvoornemens voor het onderwijsproces zijn dan ook hierop gericht. Alle paragrafen 
kennen ongeveer dezelfde opbouw, namelijk: 
 
1. beschrijving basiskwaliteit uit het onderzoekskader 2017 van de onderwijsinspectie (dit als spiegel 
voor ons onderwijs). 
2. beschrijving van de actuele situatie (2020).  
3. beschrijving van de beleidsvoornemens naar aanleiding van diverse (zelf)evaluaties (H1) en het 
strategisch beleid. 
4. beschrijving van de gewenste situatie (2024).  
 
Bij de beleidsvoornemens wordt indien van toepassing onderscheid gemaakt tussen voornemens die 
de basiskwaliteit, of de kwaliteit zoals die wordt gevraagd van Adenium, op orde te krijgen/houden, 
of voornemens die te maken hebben met eigen kwaliteit. 
 
3.1 Aanbod (OP1) 
 
Basiskwaliteit 
De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal 
en rekenen omvat en dat aansluit bij het (beoogde) niveau van alle leerlingen. Het onderwijs gaat 
ervan uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Daarom is het onderwijs gericht op 
het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie alsmede op kennis hebben van én 
kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Het aanbod draagt 
bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Het aanbod sluit aan op het niveau van 
de leerlingen bij binnenkomst van de school, wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die 
kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie en bereidt hen voor op het aanbod bij de start van het 
vervolgonderwijs. Daartussenin verdelen de leraren de leerinhouden evenwichtig en in samenhang 
over de leerjaren heen. De school legt de doelen voor het onderwijs en de opbouw van het aanbod 
vast in het schoolplan. 
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Klokurentabel 
De onderwijstijd die wij reserveren in een vorm van continurooster past bij het onderwijsaanbod van 
de school. Met de gereserveerde onderwijstijd (27,5 uren per week) voldoet de school ruimschoots 
aan het aantal uren onderwijs wat minimaal aan de basisschoolloopbaan is verbonden. Jaarlijks 
wordt een urenberekening gemaakt. In de onderstaande klokurentabel is te lezen hoe de 
beschikbare onderwijstijd wordt verdeeld over de vak- en vormingsgebieden. Meer dan 50% van de 
onderwijstijd wordt besteed aan rekenen/wiskunde en taal, dit is uiteraard een bewuste keuze en 
noodzakelijk momenteel.  
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Doelen voor het aanbod 
x Kinderen worden door een brede ontwikkeling (kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming) 

voorbereid op hun deelname aan de maatschappij. 
x Kinderen krijgen een eigentijds en alles omvattend curriculum aangeboden, zodat ze met 

hun kennis en vaardigheden aan kunnen sluiten bij de regionale, landelijke en mondiale 
ontwikkelingen. 

x Kinderen krijgen begrip van de wereld om zich heen, kunnen zichzelf daartoe verhouden en 
worden daarbij door hun hele netwerk ondersteunt.  

x De school ontwikkelt en borgt een rijk aanbod voor taal en een rijke leeromgeving, passend 
bij de leerling populatie. 
 

Huidige situatie (2020) 
SWS It Werflân heeft een evenwichtig aanbod samengesteld, gericht op een brede ontwikkeling van 
de leerlingen (hart, hoofd en handen), dat in overeenstemming is met de wettelijke uitgangspunten 
en doelstellingen (WPO) en ook in lijn is met het strategisch beleid van Adenium.  
Het aanbod is kerndoel dekkend en bevat tevens de doelen van het referentiekader voor rekenen en 
taal. We maken gebruik van moderne methodieken en materialen waarmee we doorlopende 
leerlijnen realiseren, die geschikt zijn voor afstemming op verschillen in ontwikkeling. In 
borgingsdocumenten staat beschreven op welke wijze de materialen en methoden worden ingezet.  
Bij de keuzes die we hebben gemaakt voor het aanbod beogen we de leerlingen in hun totale 
ontwikkeling te begeleiden op weg naar zelfstandigheid en willen we hen voorbereiden op het 
functioneren in onze moderne en pluriforme samenleving. Daarvoor is nodig dat ons onderwijs naast 
de aandacht voor kwalificatie ook zorg draagt voor de socialisatie en de persoonsvorming van 
kinderen.  
 
De school heeft bij binnenkomst veel aandacht voor de taalontwikkeling. We zien nog vaak leerlingen 
op school komen met een taalachterstand. Dit is deels te wijten aan het feit dat ouders soms lage 
verwachtingen hebben en deels aan het feit dat een groeiend aantal tweeverdieners weinig tijd heeft 
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voor hun kind. Om taalachterstanden in een vroeg stadium te lijf te gaan, maken we naast een stevig 
aanbod voor taal, gebruik van het leesinterventieprogramma 'Bouw!' wat laaggeletterdheid in een 
vroeg stadium moet voorkomen. In groep 1-2 zijn de doelen van Nieuw Leren leidend ten aanzien 
van beginnende geletterdheid en gecijferdheid. De voortgang wordt nauwgezet bijgehouden a.d.h.v. 
Klasseplan en het vervolgaanbod wordt a.d.h.v. dit instrument aangepast.  
De school heeft tevens aandacht voor een rijke leeromgeving met diverse activiteiten, zoals het 
voorleesontbijt en het project de bibliotheek op school. De voertaal op school is Nederlands. In groep 
1-2 mogen de leerlingen in hun 'memmetaal' spreken. De juf spreekt vanaf groep 2 altijd in het 
Nederlands terug. In de hogere groepen worden moderne middelen ingezet om de taalontwikkeling 
verder te stimuleren.  
 
In een borgingsdocument is ook beschreven hoe wij actief burgerschap en sociale integratie gestalte 
geven. Dit is op school niet een apart vak op het rooster. Wij vinden dat het beter is om actief 
burgerschap op verschillende momenten in de week en bij verschillende lessen of activiteiten aan de 
orde te laten komen. Dit zorgt voor horizontale verbondenheid. We doen dit in alle groepen. Actief 
burgerschap en sociale integratie wordt bevorderd door aandacht hiervoor bij het 
levensbeschouwelijk onderwijs, het onderwijs in geestelijke stromingen, geschiedenis en 
maatschappelijke verhoudingen en door vele activiteiten die de school jaarlijks organiseert, zoals de 
herdenking op 4 mei, Himmeldei en acties voor goede doelen.  
De school heeft in oktober een leerlingenraad in het leven geroepen. Dit was een speerpunt, wij 
willen de leerlingen (nog) beter betrekken bij het schoolbeleid, waarbij we hen kennis willen laten 
nemen van de principes van onze rechtsstaat. We zien daarbij onze samenwerkingsschool als de 
oefenplaats bij uitstek. 
 
In onderstaande tabel is het leerstofaanbod te zien per 01-08-2020.  

Met moderne methodieken en aanvullende programma's maken we doorgaande leerlijnen mogelijk. 
We maken de leerlijnen van de methoden en die van het referentiekader steeds meer zichtbaar voor 
ons zelf en voor de leerlingen. In de schoolgids beschrijven we jaarlijks beknopt wat wij per 
vakgebied aanbieden. 
 
Beleidsvoornemens basiskwaliteit 
Aanschaf en implementatie van de nieuwe methode voor Fries (Spoar 8). 
 
Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 
Op basis van onze leerlingenpopulatie en op grond van diverse (zelf)evaluaties en analyses hebben 
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we voor ons aanbod een aantal beleidsvoornemens geformuleerd.  
Algemeen: Aanbod gericht op leer strategieën. Dit is van toepassing op alle kernvakken. 

Taal-leesonderwijs 
x Aanschaf van een nieuwe methode voor technisch lezen (inmiddels gebeurd).  
x Afspraken maken over structureel meer inzetten op Woordenschat van groep 1 t/m 8. 
x Het in orde maken van de borgingsdocumenten van Taal, Spelling en Woordenschat. 
x Het borgingsdocument Begrijpend Lezen agenderen, bespreken, opnieuw vaststellen en 

borgen (De afspraken en doelen moeten levend worden gehouden).  
x Op het gebied van lezen en taalverzorging behaalt 100% het 1 F niveau, 92% behaalt 1S/2F 

(landelijk gemiddelde).  
x Implementatie van Bouw!.  
x Aandacht voor en uniformiteit binnen de rijke leeromgeving. 

Rekenonderwijs 
x 100% van de leerlingen behaalt referentiedoel 1F, 62% haalt 1S/2F. Dat is het landelijk 

gemiddelde (zie H5). 
x Borgingsdocument Rekenen ontwikkelen, inclusief de afspraken over automatiseren. 
x Aandacht voor en uniformiteit binnen de rijke leeromgeving. 

Sociaal emotionele ontwikkeling en pedagogisch handelen 
x Aanschaf van een methode sociaal emotionele ontwikkeling (Inmiddels is KWINK 

aangeschaft, heeft de training plaatsgevonden en zijn we bezig met het opstellen van het 
borgingsdocument).  

x Implementatie van de methode sociaal emotionele ontwikkeling. 
x Borgingsdocument voor sociaal emotionele ontwikkeling opstellen.  
x Aandacht voor en uniformiteit binnen de rijke leeromgeving. 

Actief burgerschap en sociale integratie 
x In kaart brengen en beschrijven van de activiteiten die passen bij de kerndoelen van actief 

burgerschap en sociale integratie (zie borgingsdocument).  
x Borgingsdocument voor Burgerschap en sociale integratie ontwikkelen en vaststellen. 

 

Gewenste situatie (2024) 
Met de bovengenoemde beleidsvoornemens hebben we in 2024 een eigentijds aanbod geborgd, 
gericht op de totale ontwikkeling van leerlingen en waarbij de horizontale verbondenheid 
(integraliteit) tussen activiteiten en onderwerpen is bevorderd (leerprincipe 7). Een vak als 
begrijpend lezen is dan niet alleen meer een vak op het rooster. 
Het onderwijs sluit goed aan op de kwetsbaarheid van de leerling populatie als het gaat over de 
taalontwikkeling. Met dit aanbod worden resultaten bereikt conform de schooldoelstellingen. 
Leerkrachten in de bovenbouw kennen de leerlijnen van het referentiekader, in samenhang tot de 
doelen van Nieuw Leren, alsmede de resultaatdoelstellingen van de school. Zij kunnen met hun 
aanbod gericht sturen op de doelen en de referentieniveaus. De vorderingen worden getoetst met 
criteriumgerichte toetsen met een formatief karakter (leerprincipe 6). Leerkrachten passen hun 
aanbod hier op aan. Op deze manier is de grip op de eindresultaten maximaal. 
In 2024 is het hele aanbod beschreven, geëvalueerd (op papier en in de klas) en geactualiseerd. 
De school legt extra accenten op natuur en milieu. Dit doen we gezamenlijk met alle partijen die zich 
in het MFC bevinden. Aansluiten bij het gebouw waarin wij leren met elkaar. Dit zorgt voor 
verbinding en gezamenlijke verantwoordelijk voor leren en opgroeien in de leeftijd van 0-12. 
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3.2. Zicht op ontwikkeling (OP2) 

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling 
kunnen doorlopen. 
 
Basiskwaliteit 
De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem 
systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen. Voor de 
kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit vanaf groep 3 met betrouwbare en valide 
toetsen, die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. Leerkrachten vergelijken 
deze informatie met de verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het 
onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. 
Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseert de school waar de ontwikkeling 
stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren 
om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen. 
 
Beleidsvoornemens basiskwaliteit 
De basiskwaliteit dient op orde te worden gebracht. Daarbij zijn de volgende beleidsvoornemens van 
belang:  
 
- Nieuw ontwikkelde ondersteuningsstructuur in gebruik nemen met aandacht voor planmatig 
werken binnen de zorgcyclus: 

x analyse van stagnatie, zowel op groepsniveau als op individueel niveau 
x aard van de zorg bepalen, zowel op groepsniveau als op individueel niveau 
x zorg planmatig uitvoeren 

- Verbeteren van de kwaliteit van analyses door een betere reflectie op het leerkracht handelen en 
op hun impact. 
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Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 
- Leerlingen worden betrokken bij het opstellen, uitvoeren en monitoren van de leerlingplannen, ook 
bij risico's op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling (leerprincipe 1). Deze werkwijze zal 
overbevraging voorkomen (leerprincipe 5). 
- De nieuwe ondersteuningsstructuur beschrijven en borgen in het interne zorgplan.  
 
Huidige situatie (2020) 
Op SWS It Werflân volgen we de leerlingen vanaf het moment van binnenkomst op een cyclische 
wijze. Reeds in de kleutergroep volgen we de leerlingen aan de hand van de doelen van Nieuw Leren 
via Klasseplan. Leren gebeurt echt op maat. 
Vanaf groep 3 maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem 3.0 van Cito. Onze school werkt op 
school- en groepsniveau met schooldoelstellingen en voor individuele leerlingen zijn er signaallijnen 
vastgelegd op basis waarvan leerlingen een leerlingplan krijgen of juist meer uitdaging krijgen. 
Wanneer groepen of individuele leerlingen zich niet volgens verwachting ontwikkelen, wordt 
geregistreerd wat er niet goed gaat en geanalyseerd waarom dat zo is. Om het onderwijs af te 
stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen stellen we leerlingplannen op, om de 
opgelopen achterstand in te halen. Wanneer uit het leerlingvolgsysteem blijkt dat leerlingen 
onvoldoende profiteren van onze aanpak kan, na het consulteren van bijvoorbeeld een 
orthopedagoog, worden besloten de leerling op een eigen leerlijn te zetten op zijn vroegst in groep 5. 
We stellen dan een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Met onze ondersteuningsstructuur 
voldoet de school aan de vereiste basiskwaliteit en de kwaliteitseisen van Adenium.  
 
Tijdens het inspectiebezoek in 2019 ontving de school het oordeel voldoende op de standaard 'zicht 
op ontwikkeling'. De onderwijsinspectie vond de ondersteuningsstructuur goed, hierin is ook veel 
geïnvesteerd door de intern begeleider en vervolgens door het team. Aandachtspunt dat uit het 
bezoek naar voren kwam, is de kwaliteit van de analyses. Wanneer er sprake is van een achterstand 
bij leerlingen, verdienen de te maken analyses extra aandacht. Na het inspectiebezoek is hier zeker 
op ingezet. Met een nieuw, reflectief team, dat in eerste instantie de focus bij hem of haar zelf legt, 
hebben we hier al zeker een slag in gemaakt.  
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is in oktober 2020 aangepast door de nieuwe directeur. De 
grenzen van de zorg zijn aangescherpt, vooral gezien de toenemende gemiddelde groepsgrootte, de 
zwaarte in de onderbouw en het groeiend aantal zorgleerlingen (met een diagnose). 
 
De tekortkomingen die zijn ontstaan bij het uitvoeren van de ondersteuningsstructuur op het gebied 
van analyses blijft de komende planperiode een speerpunt. De kwaliteit van de analyses is verbeterd, 
maar soms nog wel wisselend, zowel op groepsniveau als op individueel niveau. Daardoor is de 
vervolgaanpak niet altijd adequaat. Het lukt niet alle leerkrachten om de zorg planmatig uit te 
voeren. Dit behoeft in de komende planperiode nog steeds de aandacht.  
 
Gewenste situatie (2024) 
De volgende denkkaders zijn van toepassing: 
De leerkracht evalueert zijn/haar impact op het leren van leerlingen. 
 
Doordat leerkrachten hun leerlingen betrekken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van 
leerlingenplannen is er meer eigenaarschap gerealiseerd bij het eigen leerproces en dat zorgt er voor 
dat leerlingen werken in de zone van naaste ontwikkeling en voorkomt overbelasting en over 
bevraging (leerprincipe 5). 
De leerlingenplannen hebben aantoonbaar effect. Doordat leerkrachten informatie over hun impact 
verzamelen, weten zij wanneer en waarom leerlingen onvoldoende profiteren van het aanbod en 
wat zij vervolgens daaraan kunnen doen. 
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De verbeterde ondersteuningsstructuur en het gebruik van digitale toetsen wordt door alle 
leerkrachten naar behoren uitgevoerd en leidt tot minder piekbelasting bij de leerkrachten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Didactisch handelen (OP3) 

Basiskwaliteit 
De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen 
hebben. De leraren zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van 
leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen, alsook binnen 
één les. 
De leerkrachten creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn. Met geschikte 
opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zo dat de leerling het zich 
eigen kan maken. De leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd 
af op de behoeften van groepen en individuele leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning 
als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen. 
 
Huidige situatie (2020) 
In onze visie staat omschreven wat wij voor onze leerlingen belangrijk vinden. In het kort: wij willen 
ervoor zorgen dat onze leerlingen in een prettig en veilig schoolklimaat veel leren. De leerkrachten 
spelen hierin een grote rol. De leerkracht doet ertoe! Een van de zaken die van invloed is op de mate 
van leren, is het didactisch handelen van de leerkracht.  
 
Het didactisch handelen is op SWS It Werflân volop in ontwikkeling. Na een aantal jaren van onrust is 
er sinds schooljaar 2019-2020 een (redelijk) stabiel team, waarmee gebouwd kan worden aan de 
kwaliteit van het onderwijs op SWS It Werflân. De leerkrachten zijn bezig met het professionalisering 
van hun didactisch handelen.  
Hoewel er al veel is bereikt, blijft verdere aanscherping van de instructievaardigheden absoluut 
nodig. Hier werken we momenteel hard aan door o.a. veel klasbezoeken met feedbackgesprekken 
door directie, door een betrokkene vanuit de PO- raad, a.d.h.v. collegiale consultatie en door het 
opstellen van ontwikkeldoelen a.d.h.v. een POP. Met name de effectieve leertijd, de afstemming, de 
betrokkenheid van de leerlingen en het duidelijk, compact en in kleine stapjes uitleggen heeft extra 
aandacht nodig.  
Doel is dat alle leerkrachten kennis hebben van het EDI model en dit model effectief kunnen 
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inzetten. Dit betekent niet dat het model en de stappen van het model leidend zijn, maar dat de 
leerkrachten weten welke stappen de leerlingen wanneer nodig hebben. Het hogere doel is dat de 
leerlingen leren. De juiste toon kunnen vinden en de juiste behoefte kunnen inschatten is 
maatwerk/mensenwerk. De leerkracht doet er toe!  
 
Beleidsvoornemens basiskwaliteit 
Het is zaak de basiskwaliteit eerst op orde te brengen. In de aanloop naar dit schoolplan hebben we 
hier met externe ondersteuning hard aan gewerkt. Door personele wisselingen is de kwaliteit van het 
didactisch handelen nog wisselend waardoor het nodig blijft hieraan veel aandacht te schenken. Ons 
instructiemodel (EDI) biedt ons veel houvast.  
 
Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 
Een van de belangrijkste thema's voor de komende periode is dat we leerlingen meer aan leerdoelen 
willen laten werken. Wanneer leerlingen weten waar zij aan werken, kunnen wij de betrokkenheid 
vergroten. Leerdoelen zijn voor de langere termijn. Dat betekent dat leerlingen meer inzicht moeten 
krijgen in leerlijnen, waarop zij zichzelf kunnen inschalen. Leerlingen worden dan in de gelegenheid 
gesteld te leren in de zone van naaste ontwikkeling (leerprincipe 4). Hierdoor neemt de effectieve 
leertijd toe. Veel onderwijsactiviteiten die we inzetten zijn gericht op oppervlakkig leren. In de 
komende planperiode willen we bewust werkwijzen inzetten die aanzetten tot diep leren. 
 
De volgende beleidsvoornemens dragen hier aan bij (deze beleidsvoornemens worden uitgevoerd 
binnen Trijewiis en hier willen wij alvast bij aansluiten): 
 
- Leerlijnen uit de methodieken (grafisch) zichtbaar maken voor de leerlingen: waar ligt mijn 
volgende stap? 
- Van oppervlakkige kennis naar diep leren wordt mogelijk door het werken met een taxonomie. 
- Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong moeten structureel aan uitdagender doelen werken. 
Bestaande leerinhouden voor deze leerlingen moet worden herzien. 
- Verbeteren van leerlingcompetenties door het beter inbedden van metacognitieve vaardigheden 
(leer-krachten)(leerprincipe1). 
- Ontwikkelen formatieve assessment door het verbeteren van de kwaliteit van het geven van 
feedback (leerprincipe 6). 
- Opstellen van feedbackbeleid (leerprincipe 6). 
 
“Een assessment is formatief wanneer informatie over de prestaties van een student wordt 
verzameld, geïnterpreteerd en gebruikt door leraren, leerlingen of hun medeleerlingen om 
beslissingen te nemen over toekomstig lesgeven (instructie) die waarschijnlijk beter, of beter 
gefundeerd, zijn dan de beslissingen die genomen zouden zijn zonder dat bewijs.” (D.William) 
 
Gewenste situatie 2024 
Op SWS It Werflân draagt directe instructie in hoge mate bij aan het leren van onze leerlingen. We 
zorgen er voor dat leerlingen meer eigenaar kunnen zijn van hun leerproces. Hiervoor hebben 
leerlingen zicht gekregen op de leerlijnen, waaronder die van het referentiekader voor rekenen en 
taal. Leerlingen uit verschillende jaargroepen kunnen op hetzelfde moment aan de leerdoelen 
werken. Door het verbinden van leerstrategieën in andere contexten, het werken met taxonomieën 
en het verbreden van metacognitieve vaardigheden worden leerlingen in staat gesteld tot diep leren 
en leren. Leerlingen leren steeds beter de wereld om hen heen te begrijpen.  
 
De gewenste vaardigheden van leerkrachten op een rijtje: 

x Leerkrachten stemmen in de les af op de onderwijsbehoeften van leerlingen. 
x Leerkrachten geven leerlingen de mogelijkheid zichzelf in te schalen op les- en leerdoelen. 
x Leerkrachten stellen leerlingen in de gelegenheid tot diep leren. 
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x Leerkrachten vergroten hun impact op het leren van leerlingen door structureel formatieve 
assessment toe te passen. 

x Leerkrachten laten leerlingen zien hoe ze geleerde vaardigheden en strategieën in andere 
situaties in kunnen zetten. 

x Centrale gedachte bij dit alles: waar sta ik nu? Waar ga ik naar toe? Wat is mijn volgende 
stap? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Extra ondersteuning (OP4) 

Basiskwaliteit 
Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de 
leeftijdsgroep, biedt de school een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, 
gebaseerd op de mogelijkheden van de betreffende leerlingen. Het aanbod, de ondersteuning en/of 
de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. De school evalueert 
periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stelt de interventies zo nodig bij. 
De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder extra ondersteuning 
verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het 
samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning. Voor de leerlingen die deze 
extra ondersteuning nodig hebben, legt de school in het ontwikkelingsperspectief vast hoe het 
onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling. 
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Huidige situatie (2020) 
Basisondersteuning 
De basisondersteuning is op school georganiseerd en in het interne zorgplan omschreven. In het 
schoolondersteuningsprofiel staat omschreven wat voor ondersteuning SWS It Werflân kan bieden 
en hoe wij deze basisondersteuning organiseren. Uitgangspunt is dat we met ons onderwijs zoveel 
mogelijk tegemoet willen komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. De rol van de 
intern begeleider is heel belangrijk en zodanig dat alle teamleden altijd goed geïnformeerd zijn en 
een actieve bijdrage leveren aan de opzet, uitvoering en evaluatie van de leerlingenzorg op school.  
 
Jaarlijks stellen we een jaarplan op waarin de toetsafname- en evaluatiemomenten van de zorg zijn 
opgenomen en ook het ritme waarbinnen we plannen opstellen voor de zorg op groepsniveau en 
individueel niveau. In het jaarplan is ook aandacht voor de overlegmomenten met de directie, de 
groepsbezoeken en de gesprekken met leerkrachten. Belangrijk vinden we het organiseren van 
overlegmomenten met de ouders. De ouders van leerlingen met leerlingplannen worden vóór, 
tijdens en na de uitvoering van het leerlingplan betrokken. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning 
aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op. We hebben doelstellingen voor 
opbrengsten geformuleerd. Jaarlijks wordt geëvalueerd of we deze doelen halen. De overdracht 
binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde. Voor de overdracht naar het voortgezet 
onderwijs is een procedure opgesteld, dit vraagt om verfijning. Wat tevens beter kan worden 
geregeld, is de wijze van overdracht van leerlingen naar een andere basisschool. 
 
Extra ondersteuning 
Wanneer uit ons leerlingvolgsysteem blijkt dat leerlingen onvoldoende profiteren van de 
basisondersteuning en het voor ons en anderen duidelijk is dat dit niet te wijten is aan 
tekortschietend onderwijs, wordt soms voor een leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
opgesteld, waarbinnen leerlingen werken aan aangepaste doelen passend bij een aangepast 
eindperspectief. Ons streven is ambitieus en altijd gericht op het behalen van het niveau 1F. Waar 
mogelijk wordt gebruik gemaakt van de leerrroutes van passende perspectieven (SLO). Doel is om 
daarmee zo mogelijk aansluiting te krijgen met het regulier voortgezet onderwijs. Halfjaarlijks wordt 
het OPP geëvalueerd. Indien nodig worden eindperspectief en tussendoelen bijgesteld.  
 
We werken samen in het samenwerkingsverband 'Passend onderwijs Friesland'. Uitgangspunt van dit 
samenwerkingsverband is dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek verdienen binnen het 
onderwijs, aansluitend bij mogelijkheden, beperkingen en onderwijsbehoeften. SWS It Werflân heeft 
zorgplicht voor alle leerlingen die aangemeld zijn op school, d.w.z. dat we verantwoordelijk zijn voor 
de noodzakelijke ondersteuning van onze leerlingen. Wanneer uit ons leerlingvolgsysteem blijkt dat 
leerlingen onvoldoende profiteren van de basisondersteuning en wij op school de noodzakelijke 
extra ondersteuning zelf niet kunnen bieden, wordt samen met ouders gekeken naar een oplossing. 
Dit kan op drie manieren: binnen de school met hulp vanuit het samenwerkingsverband, op een 
andere basisschool die andere mogelijkheden heeft, of binnen het speciaal basisonderwijs. We doen 
dit via de cyclus van HGW (handelingsgericht werken). Dit houdt in dat wanneer binnen de cyclus van 
een zorgperiode leerlingen onvoldoende profiteren, er met de intern begeleider gesprekken 
plaatsvinden. N.a.v. deze gesprekken volgen één of meerdere interventieperiodes. Als dit het 
gewenste effect heeft, draait de leerling weer mee in de basisondersteuning. Wanneer na de 
interventieperiode(s) blijkt dat er onvoldoende effect waarneembaar is, dan volgt er een gesprek 
met leerkracht, ouders, intern begeleider en een orthopedagoog. Vanuit dit gesprek wordt gekeken 
of er verdere diagnostiek nodig is en welke route gevolgd wordt. Uitgangspunt hierbij is dat alle 
betrokken partijen achter het genomen besluit staan.  
 
Deskundigheid 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke interne 
deskundigheid (op het gebied van gedrag/sociaal emotioneel leren). Daarnaast kunnen wij een 
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beroep doen op deskundigen van buiten.  
De komende jaren willen we onze deskundigheid uitbreiden door een leerkracht te scholen voor de 
taak van rekencoördinator. Ook willen we onze expertise vergroten op het gebied van de begeleiding 
van het jonge kind. Spreiding van expertise binnen het team achten we van groot belang. De school 
wordt daardoor minder kwetsbaar als het gaat om de continuïteit van passend onderwijs voor alle 
kinderen binnen de school. 
 
We hebben expertise in huis voor het begeleiden van leerlingen met een (ernstige) 
gedragsproblematiek. Komen wij er intern niet uit, dan maken wij na overleg met de orthopedagoog 
soms gebruik van de expertise van het speciaal (basis)onderwijs. Wij hebben regelmatig contact met 
extern deskundigen van onze ketenpartners zoals het gebiedsteam, Veilig thuis of de GGD, die 
leerlingen van onze school behandelen en/of het team van advies dienen.  
 
De school heeft onlangs het schoolondersteuningsprofiel herijkt, waarin de basisondersteuning en de 
extra ondersteuning is herschreven en waarin ook de grenzen van de zorg zijn opgenomen. Alle extra 
ondersteuning is er op gericht leerlingen een ononderbroken ontwikkeling te laten volgen. 
 
Beleidsvoornemen basiskwaliteit 

x Ontwikkeling van een format voor de overdracht naar een andere basisschool. 
 

Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 
x Aandacht in het scholingsplan voor het vergroten van expertise binnen onze (basis) 

ondersteuningsstructuur. 
x Na herijking van het schoolondersteuningsprofiel dient de schoolgids en het intern zorgplan 

te worden bijgewerkt.  
 

Gewenste situatie (2024) 
Om een vroegtijdige herkenning van leer- en gedragsproblemen te waarborgen, zijn er goede 
afspraken tussen de school en de voorschool nodig. M.b.t. de IKC-ontwikkelingen die spelen, is dit 
een belangrijk aandachtspunt.  
Ook met de particuliere kinderopvangorganisatie zijn goede afspraken gemaakt. De school 
ontwikkelt geen verdere specialismen als het gaat om extra ondersteuning, maar streeft naar het op 
peil brengen en houden van expertise die nodig is om adequate basisondersteuning te kunnen 
blijven bieden.  
 
De school heeft aan het eind van de planperiode een rekencoördinator, alsmede een specialist op 
het gebied van het jonge kind. 
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3.5. Samenwerking (OP6) 

 
Basiskwaliteit 
De school werkt samen met voor- en naschoolse voorzieningen en voorgaande scholen door 
informatie over leerlingen in achterstandssituaties uit te wisselen en het onderwijs in een 
doorgaande leerlijn te realiseren. Aan het einde van de schoolperiode en bij tussentijds vertrek van 
leerlingen informeert de school de ouders en de vervolgschool over de ontwikkeling van de 
leerlingen. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school samen met het 
samenwerkingsverband en, indien nodig, met partners uit de zorg. De school voert afspraken uit de 
Lokale Educatieve Agenda en ten aanzien van vroegschoolse educatie uit. 
 
Huidige situatie (2020) 
Onze samenwerkingsschool werkt samen met een groot aantal partijen die van belang zijn voor een 
ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen. Op het gebied van voor- en naschoolse opvang 
werkt de school samen met de partijen Vandaag en Oink!, beiden gevestigd in MFC It Werflân en 
onderdeel van het IKC (in wording).  
Bijna alle kinderen uit het dorp bezoeken de voorschool en de peuterspelen. Onze school 
onderneemt zelf actie om de IKC wording te bespoedigen. We zien hierin grote voordelen, omdat we 
op deze manier zelf de regie hebben bij het zorgen voor doorlopende leerlijnen.  
 
Op school zoeken we de samenwerking met diverse instanties. Voor de leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. We 
onderhouden goede contacten met de partners in de zorg zoals Kentalis, Timpaan en Cedin, die de 
school assisteren bij leerlingen die problemen ondervinden ten aanzien van de taalontwikkeling. Ook 
met De GGD, Veilig thuis en Carins hebben wij om uiteenlopende redenen regelmatig contact. De 
gemeente Smallingerland erkent het belang van vroegtijdige herkenning van laaggeletterdheid en 
daarom subsidiëren zij het leesinterventieprogramma 'Bouw!' waaraan ook onze school sinds dit 
schooljaar actief meedoet.  
 
We betrekken talloze partners bij ons curriculum. De belangrijkste zijn de bibliotheek, Keunstwurk, 
theater De Lawei, het Sportbedrijf en het plaatselijke verenigingsleven. 
 
De belangrijkste partners zijn onze ouders en verzorgers. Gedurende de schoolloopbaan betrekken 
we de ouders structureel bij de ontwikkeling van hun kind. Reeds bij aanmelding houdt de directeur 
een intakegesprek met de ouders. Twee keer per jaar houden we met ouders en kind 
ontwikkelingsgesprekken, waarin gezamenlijk wordt besproken wat het kind nodig heeft van school 
(en van ouders) om zich goed te kunnen ontwikkelen. Ook wanneer leerlingen extra ondersteuning 
nodig hebben betrekken we de ouders bij de opzet, uitvoering en (tussen)evaluatie. 
Ouderbetrokkenheid speelt zich vooral thuis af en is iets anders dan ouderparticipatie. We vinden 
het belangrijk dat ouders dit onderscheid kennen. 
 
De school organiseert tal van activiteiten waarbij het nauw samenwerkt met diverse 
oudergeledingen. 
Wanneer ouders tussentijds verhuizen en de leerlingen naar een andere basisschool nemen we het 
initiatief om contact op te nemen met de ontvangende school om hen op de hoogte te brengen van 
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de ontwikkeling van de kinderen. Wat hierbij nog beter kan is het gebruik van een eenduidig 
formulier voor de informatievoorziening voor de nieuwe school (zie H3.5). 
 
It Werflân zoekt in de komende periode aansluiting bij Trijewiis, het cluster van 
samenwerkingsscholen van Adenium. We zien hierin veel kansen voor onze school om vanuit onze 
visie de schoolontwikkeling verder te versterken. 
 
Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 

x IKC ontwikkeling verder doorvoeren, zodat wij de regie krijgen m.b.t. doorlopende leerlijnen 
creëren. 

x Intensiveren ouderbetrokkenheid bij het leesonderwijs gezien de resultaten bij technisch 
lezen. 

x Aansluiting bij Trijewiis (Leren zichtbaar maken, keuze nieuw leerlingvolgsysteem passend bij 
onze visie). 

 

Gewenste situatie (2024) 
In 2024 is SWS It Werflân onderdeel van het IKC. Met de samenwerkende partners is een horizontale 
verbondenheid gerealiseerd tussen activiteiten en onderwerpen, waarbij het leren in verschillende 
contexten en omstandigheden mogelijk is geworden (leerprincipe 7). Ouders en verzorgers voelen 
zich steeds meer educatief partner van de school en hebben weer het volste vertrouwen in de 
school. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.6. Toetsing en afsluiting (OP8) 

Basiskwaliteit 
Alle leerlingen (behoudens wettelijke uitzonderingen) in leerjaar 8 maken een eindtoets. Tijdens de 
schoolperiode maken ze toetsen van het leerlingvolgsysteem, waarmee in elk geval de kennis en 
vaardigheden op het terrein van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde worden gemeten. De 
leerkrachten nemen de toetsen af conform de voorschriften. Ouders worden geïnformeerd over de 
vorderingen van de leerlingen. Alle leerlingen krijgen een advies voor het vervolgonderwijs. De 
school hanteert hierbij een zorgvuldige procedure. 
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Huidige situatie (2020) 
Op SWS It Werflân verantwoorden we, tot nu toe, jaarlijks onze eindresultaten met de Cito-
eindtoets. De eindtoets geeft ons inzicht in hoe onze leerlingen zich na 8 jaren onderwijs verhouden 
ten opzichte van de referentieniveaus voor rekenen en taal en wat de impact is van het onderwijs dat 
de leerlingen hebben genoten. 
 
Voorafgaand aan de eindtoets hebben de ouders en de leerlingen van groep 8 middels een 
zorgvuldige procedure het schooladvies ontvangen voor het vervolgonderwijs. In groep 7 krijgen de 
ouders reeds een pré-advies; we gebruiken hiervoor naast Cito toetsen (in de plaatsingswijzer) dit 
schooljaar voor het eerst de toetsen van het IEP-lvs. Na de eindtoets worden de adviezen nogmaals 
gewogen en in sommige situaties wordt het schooladvies naar boven bijgesteld. 
 
De school monitort vanaf groep 3 aan de hand van het leerlingvolgsysteem van Cito of de leerlingen 
zich ononderbroken ontwikkelen en of het onderwijs voldoende op hun behoeften is afgestemd. De 
ouders worden door de groepsleerkrachten geïnformeerd over de vorderingen en de resultaten die 
hun kinderen halen op deze toetsen. De leerkrachten rapporteren overigens ook de behaalde 
resultaten op bijv. zaakvakken, creatieve vorming en sociale vaardigheden. De school heeft 
schooldoelstellingen opgesteld voor de resultaten op de Cito toetsen, waarmee zowel op individueel 
niveau als op groeps- en schoolniveau evaluaties en analyses worden gemaakt, waaraan vervolgens 
conclusies worden verbonden. 
 
Dit geldt eigenlijk in zijn algemeenheid voor het werken met het LVS van Cito, wat een normatief 
systeem is. Wij voelen steeds meer voor een formatief leerlingvolgsysteem en besluiten om deze 
reden alvast een start te maken met de IEP eindtoets dit schooljaar. Onze ambitie is om over te 
stappen, van Cito naar IEP. Hiermee sluiten wij aan bij de visie op toetsen en afsluiten van de 
samenwerkingsscholen uit onze nabije omgeving. Het sluit beter aan bij onze visie op leren en ook op 
de visie van Adenium, die insteekt op de inzet van formatieve evaluatie.  
 
Beleidsvoornemens basiskwaliteit 

x Opstellen van een protocol voor de verwijzing van de leerlingen naar het VO 
x De school heeft minimaal voor de vakgebieden rekenen en taal meetbare en merkbare 

doelstellingen opgesteld, waarmee de garantie op ruim voldoende opbrengsten geborgd 
wordt. Deze worden in de komende planperiode geëvalueerd. Waar het kan, breiden we dit 
ook uit naar de andere vakken. 

 

Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 
x Overgang Cito naar IEP, zodat wij aansluiten bij de samenwerkingsscholen, bij onze visie op 

leren (van normatief naar formatief). 
 

Gewenste situatie (2024) 
Op school is formatieve evaluatie de standaard. Behalve passende werkwijzen is ook het 
leerlingvolgsysteem hierop ingericht. Idealiter zijn er ook toetsen voorhanden die naast de 
vorderingen op taal en rekenen iets zeggen over metacognitieve vaardigheden. 
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4. Schoolklimaat 

4.1. Veiligheid (SK1) 

Basiskwaliteit 
De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school 
gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden 
van leerlingen. De school monitort dit ten minste jaarlijks. 
De school heeft een veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een ander document), gericht 
op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. Als de uitkomsten van de 
monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren. De 
school heeft een persoon als aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor coördinatie van het 
beleid tegen pesten. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en 
treden zo nodig snel en adequaat op. De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de 
basiswaarden van de democratische rechtsstaat. 
 
Huidige situatie (2020) 
De school beschikt over veiligheidsbeleid dat in 2020 opnieuw is beschreven in een document en 
besproken in het team en in de medezeggenschapsraad. Met ons veiligheidsbeleid geven wij 
antwoord op de vragen hoe de veiligheid op school is geregeld. We willen meer doen dan alleen de 
wettelijke verplichtingen, omdat wij vinden dat veiligheid de meest basale voorwaarde is voor 
leerlingen en leerkrachten om op school goed te kunnen functioneren.  
 
Pestgedrag is een bedreiging voor de veiligheidsbeleving van kinderen. We besteden daarom 
aandacht aan het voorkomen van pestgedrag. Sinds de start van schooljaar 2020- 2021 werken wij 
met de methode Kwink voor sociaal emotioneel leren. Kwink is een methode die preventief werkt. 
Veel gedragsproblemen zijn door het aanbieden van goed onderwijs te voorkomen. Preventie is dus 
het sleutelwoord. Onderzoek bevestigt dat preventie vele malen effectiever en daardoor ook 
goedkoper is dan achteraf (curatief) repareren. Kwink leert positief gedrag aan en voorkomt zo in 
veel gevallen onnodige ‘reparatie’ achteraf.  
Ook zet Kwink de kracht van de groep in tegen pesten. Een sterke, sociaal veilige groep voorkomt 
pesten. In zo’n groep spreken kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. Kwink 
leert kinderen hoe dat moet. Met een structureel, goed doordacht programma dat meetbaar is in 
ZIEN!.  
 
A.d.h.v. het instrument ZIEN! monitoren wij jaarlijks in alle groepen de sociale veiligheid en het 
welbevinden van leerlingen. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen zelf de lijsten van ZIEN! in. Dit geeft 
een actueel en representatief beeld. Na de evaluatie van de metingen ondernemen we zo nodig 
actie.  
 
De school heeft met betrekking tot het opstellen van het anti-pestbeleid en het behandelen en 
registreren van pestsituaties op de school een aandachtsfunctionaris aangewezen. Op onze school is 
dat de ib'er. De functionaris doet aan het begin van het cursusjaar een ronde langs de klassen om 
zijn/haar taak uit te leggen aan de leerlingen. Aan het begin van elk schooljaar wordt deze informatie 
met alle ouders, leerlingen en personeel gedeeld. Het staat ook vermeld in de schoolgids en is 
zichtbaar aanwezig in de school. De intern begeleider combineert deze taak met die van intern 
contactpersoon machtsmisbruik en seksuele intimidatie.  
 
We mogen constateren dat leerkrachten en leerlingen zich op school doorgaans veilig voelen. 
Het veiligheidsbeleid wordt periodiek geëvalueerd/geborgd en als geheel tweejaarlijks geëvalueerd. 



SWS It Werflân Schoolplan 2020 - 2024 54 

Het beleid ligt op school ter inzage.  
 
Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 

x Vanuit het veiligheidsbeleid willen we beter beleid opstellen t.a.v. gebruik, kansen en 
bedreigingen van internet en van sociale media. We willen hiermee bereiken dat leerlingen 
van groep 7-8 de gevaren van social media beter kunnen duiden, maar anderzijds ook de 
kansen die het biedt op een verantwoorde wijze weten te benutten. We willen materiaal van 
de week van de mediawijsheid hierbij inzetten.  

x Het team én de leerlingen spreken eenzelfde taal, de taal zoals deze in Kwink gehanteerd 
wordt. Een schoolbrede lijn is zichtbaar en waarneembaar in de praktijk.  
 

Gewenste situatie (2024) 
De maatregelen die de school treft vanuit het veiligheidsbeleid zorgen er voor dat leerlingen zich op 
school veilig voelen. Dit blijkt uit de leerlingenenquête die we tweejaarlijks uitvoeren, alsmede uit de 
jaarlijkse veiligheidsmeting.  
De leerlingen in groep 7-8 zijn media-wijs en kunnen veilig gebruik maken van internet en de 
moderne digitale media. 
De leerkrachten zetten het materiaal van de week van de mediawijsheid structureel in. De aanpak is 
beschreven in het veiligheidsbeleid. Het team en de leerlingen spreken eenzelfde taal, de taal van 
Kwink. Dit is schoolbreed zichtbaar en waarneembaar. Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor 
het welbevinden van elkaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Pedagogisch klimaat (SK2) 

Basiskwaliteit 
De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat. Hiervoor zijn geen wettelijke eisen. 
 
Uit het strategisch beleidsplan 
"Leren is niet een puur cognitieve activiteit. Leerresultaten komen voort uit de dynamische interactie 
tussen emotie, motivatie en cognitie. Leerlingen zijn niet alleen meer gemotiveerd om harder te 
werken en betrokken wanneer het onderwijs betekenisvol en interessant is, maar ze leren ook beter 
wanneer ze zich competent voelen en positieve emoties ervaren. Voor professionals is het daarom 
belangrijk dat zij onderlegd zijn in het aanvoelen van motivaties en emoties. Rekening houden met 
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emoties moet niet als soft worden ervaren, maar maakt onderdeel uit van succesvol onderwijs. Een 
curriculum sluit aan bij de leefwereld van kinderen en bij hun ontwikkeling. Om de draagkracht van 
kinderen te verhogen is het zinvol dat kinderen zichzelf ook leren motiveren bij opdrachten die in 
mindere mate aansluiten bij hun persoonlijke interesses." 
 
Huidige situatie (2020) 
SWS It Werflân heeft een pedagogische opdracht. Hiermee wordt het doelbewust handelen van de 
leerkracht bedoeld, waarbij hij/zij werkt aan maatschappelijke en ontwikkelingsgerichte leerdoelen 
rond vorming, opvoeden, burgerschap en sociale integratie. Doordat SWS It Werflân een 
samenwerkingsschool in een dorp is, leren kinderen omgaan met de verschillende gebruiken, 
opvattingen en geloofsovertuigingen van de gemeenschap. Methoden als Trefwoord en Blink dragen 
hieraan bij en leren de leerlingen over gebruiken, opvattingen en geloven van over de hele wereld.  
 
Samen in het team werken aan een goed pedagogisch-didactisch klimaat staat op SWS It Werflân 
voorop. Op school investeert het team in een goede relatie met elkaar en met de kinderen. We 
begroeten 's morgens de kinderen bij de ingang van het lokaal en spreken veel met hen over hun 
welzijn en het leren hier op school. We weten dat wanneer leerlingen hoge verwachtingen hebben 
van hun leerkracht, dit in hoge mate hun leerproces bevordert (leerprincipe 1). De leerkrachten zijn 
zich bewust van hun voorbeeldfunctie. 
Daarnaast zijn op school ook afspraken en regels nodig. Deze stellen we aan het begin van het 
schooljaar samen met de leerlingen op ('kapstokregels'). Deze werkwijze vermelden we ook in de 
schoolgids. We begeleiden kinderen om hun maatschappelijke en sociale competenties te vergroten. 
 
Op school werken we aan een growth mindset. Alle leerkrachten en leerlingen weten dat intelligentie 
niet een vaststaand gegeven is, maar dat iedereen kan groeien, ongeacht zijn intelligentie. Hersenen 
leggen verbindingen aan als er iets nieuws wordt geleerd. Door veel te oefenen, worden de 
verbindingen sterker en lukt iets beter. Dat geldt voor alle leerlingen. Dit leggen we hen ook uit: 
iedereen kan groeien. Kinderen worden daarom ook niet vergeleken met elkaar, maar met de 
succescriteria (zie H3). 
Dit alles sluit aan bij onze visie en missie: Wij zijn allen gelijkwaardig, maar we zijn niet gelijk. 
We streven naar openheid hierover. In de klas wordt bespreekbaar gemaakt dat niet iedereen 
dezelfde mogelijkheden heeft. Dat biedt kansen om van elkaar en met elkaar te leren. 
 
Het pedagogisch-didactisch handelen op SWS It Werflân gaat om het vormgeven van het leren zelf. 
Verschillen tussen leerlingen worden erkend en op deze verschillen wordt ingespeeld door leerlingen 
uit te dagen, te ondersteunen en te vertrouwen. Op SWS It Werflân wordt een plan van aanpak 
gehanteerd waarin m.b.t. ieder vakgebied een driedeling gemaakt wordt. Op deze manier kan ieder 
kind gebruik maken van een moment van instructie en kiezen voor een snelle overstap richting 
zelfstandig werken of een meer intensieve, verlengde instructie. We streven naar kwalitatief goed 
toegeruste leerkrachten, die in staat zijn om onderwijs te bieden wat hoogwaardig, contextrijk en 
prikkelend is. Zij kunnen omgaan met de verschillen tussen kinderen door het bieden van maatwerk: 
het afstemmen van de onderwijsleersituatie op de ontwikkelingskansen van kinderen met 
uiteenlopende onderwijsbehoeften. De leerkrachten maken gebruik van effectieve 
instructiestrategieën, zoals: het opdelen van de instructie in kleine stappen, kinderen meer 
mogelijkheden geven om te reageren op vragen en het inbouwen van keuzemogelijkheden. Er is 
aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van kinderen en de betrokkenheid van kinderen bij de 
les.  
 
Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 
SWS It Werflân werkt nauw samen met de scholen van Trijewijs. Deze scholen delen een 
pedagogische visie, waarbij eigenaarschap onder leerlingen centraal staat. We hebben het niet 
langer 'over' onze leerlingen, maar praten 'met' onze leerlingen. Beleidsvoornemens zijn:  
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x De leerlingen meer betrekken bij de plannen die worden geschreven voor het verbeteren van 
'hun' leerproces. (leerprincipe 1). Wij denken dat dit het eigenaarschap van hun leerproces 
vergroot (zie ook H 3.3). 

x De leerlingen beter betrekken bij het schoolbeleid, a.d.h.v. de leerlingenraad (instellen 
november 2020), door deze items op te nemen in een jaaragenda (leerprincipe 3). Het gaat 
hier m.n. over de gedragsregels voor leerlingen en leraren. 

x Inhoud geven aan de wijze waarop leerlingen feedback geven op de leerkrachten over hun 
lesgeven. 

x Borging gebruik KWINK in het handelen van het team van de school. 
 

Gewenste situatie (2024) 
Mede door de gestelde beleidsvoornemens denken we dichter bij ons gewaagde doel te komen: 
Leerlingen ontwikkelen zich op SWS It Werflân tot eigenaar van hun eigen leerproces. Al het beleid 
omtrent het pedagogisch klimaat draagt hier aan bij. Het vergroten van eigenaarschap van het 
leerproces van leerlingen betekent dat zij: 
 

x weten hoe ze er voor staan 
x weten waar ze naar toe gaan 
x weten wat hun volgende leerstap is 
x kunnen aangeven wat ze nodig hebben om de volgende leerstap te maken.  

Leerkrachten zetten KWINK preventief in en werken zo aan sociale en maatschappelijke 
competenties. 
De school werkt met een leerlingenraad.  
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5. Onderwijsresultaten 

5.1. Resultaten (OR1) 

Basiskwaliteit 
De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Dit betekent dat de eindresultaten op de kernvakken 
Nederlandse taal en rekenen/wiskunde voldoen aan de gestelde norm. 
 
Huidige situatie (2020) 
De school voldeed lange tijd niet aan de gestelde norm met betrekking tot de eindresultaten. Met 
gerichte plannen van aanpak werken we aan hogere eindopbrengsten.  
Volgens het nieuwe onderwijsresultatenmodel komen de resultaten van groep 8 net boven de 
signaleringswaarden uit, maar wij behalen het landelijk gemiddelde hiermee nog niet.  
We kunnen hiermee dus nog niet tevreden zijn. Het streven is er op gericht de resultaten de 
komende jaren te verbeteren. Daarom vinden we schooldoelstellingen in termen van 
referentieniveaus van belang. 

Schooldoelstellingen referentieniveaus 
Uitgangspunten: 
Huidige schoolweging : 29,17. 
Signaleringswaarden: 85% (1F); 49% (2F/1S).  
Landelijk gemiddelde, passend bij onze schoolweging: 62,1% (2F/1S).  
Doelen voor eind- en tussenopbrengsten zijn het gemiddelde voor lezen, taalverzorging en rekenen. 
Doelen voor eindopbrengsten per jaar in termen van referentieniveaus gericht op 100% 1F en 62% 
2F/1S. 
 

afnameperiode percentage 1F percentage 2F/1S 
M7 85%  - 
E7 95% 25% 
M8 100% 55% 
IEP-eindtoets 100% 62% 

 
In groep 8 na afname M8 baseren we het aanbod op het uitstroomperspectief. 
 
Beleidsvoornemens basiskwaliteit 

x Het referentiekader zichtbaar maken voor de leerkrachten van groep (6), 7 en 8 en sturen op 
de schooldoelstellingen (zie H3.1) met een plan van aanpak. 

x Schooldoelstellingen eindopbrengsten mogelijk nog uitsplitsen voor lezen, taalverzorging en 
rekenen. 

x Schooldoelstellingen voor groep 3-6 opstellen passend bij het toewerken naar de 
schooldoelstellingen voor de referentieniveaus (groep 7 en 8). 
 

Gewenste situatie (2024) 
In 2024 gebruiken we een criteriumgericht leerlingvolgsysteem en werken de leerkrachten gericht 
aan de schooldoelstellingen in termen van referentieniveaus of in termen van vaardigheidsscores die 
hiervan zijn afgeleid.  
Dit betekent dat de leerkrachten van groep 6, 7 en 8 het referentiekader in kunnen zetten bij hun 
lessen. Dit zorgt voor meer grip op het halen van onze schooldoelstellingen. 
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In het proces werken we nauw samen met de scholen van Trijewijs die in 2020-2021 reeds beginnen 
met een criterium gericht LVS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Sociale en maatschappelijke competenties (OR2) 

Basiskwaliteit 
Geen wettelijke eisen. 
 
Huidige situatie (2020) 
In alle groepen wordt met Kwink gewerkt aan sociale competenties. Er is ook een aanbod voor actief 
burgerschap en sociale integratie in alle groepen. In een borgingsdocument is omschreven wat er per 
groep wordt aangeboden. Met dit aanbod wordt gewerkt aan de maatschappelijke en sociale 
competenties.  
We gebruiken ZIEN! voor het meten van sociale veiligheid en sociale vaardigheden. Rond de 
herfstvakantie vullen de leerkrachten van groep 3-5 deze lijsten in. De leerlingen uit de groepen 6 
t/m 8 vullen deze lijsten zelf in. Hierna volgt een analyse. Zaken die uit de analyse naar voren komen, 
worden verwerkt in het plan van aanpak van de groep.  
In mei volgt een tweede afnamemoment door de leerkrachten en leerlingen. De resultaten worden 
vervolgens opnieuw geanalyseerd. Wanneer op het onderdeel betrokkenheid en sociaal welbevinden 
meer dan 25% uitval wordt gesignaleerd, is er aanleiding om voor een hele groep een actieplan op te 
stellen. Er kunnen ook individuele leerlingplannen worden opgesteld om bepaalde competenties te 
vergroten.  
 
Beleidsvoornemen basiskwaliteit 
Opstellen van meetbare doelen voor sociale en maatschappelijke consequenties en deze doelen ook 
halen (opnemen in de kwaliteitszorg). Dat betekent dat we bestaande middelen, werkwijzen en 
onderwijstijd opnieuw zullen wegen en afstemmen op het halen van onze doelen. 
 
Gewenste situatie (2024) 
Leerkrachten werken gericht aan het halen van sociale en maatschappelijke competenties. Het 
werken aan sociale competenties wordt door leerkrachten ook verbonden aan Leren Zichtbaar 
Maken (werken met praatmaatjes, peerfeedback). Hierin hebben wij de samenwerking met de 
scholen van Trijewijs opgezocht.  



SWS It Werflân Schoolplan 2020 - 2024 59 

 

 

 

 

 

5.3. Vervolgsucces (OR3) 

Basiskwaliteit 
Geen wettelijke eisen. De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en 
voldoet ten minste aan de verwachtingen van de school. 
 
Huidige situatie (2020) 
De leerlingen van de school stromen uit naar een stream in het vervolgonderwijs passend bij hun 
mogelijkheden. De school heeft dit met het leerlingvolgsysteem en de eigen ervaringen goed in beeld 
en kan de ouders hierin goed van advies dienen. De resultaten in de Plaatsingswijzer vormen de basis 
voor het verwijzingsbeleid.  
Na de eindtoets wordt voor alle leerlingen van groep 8 een opstroomadvies overwogen.  
 
Het vervolgsucces wordt zichtbaar in de NCO-rapportage. We constateren dat verreweg de meeste 
leerlingen na twee jaar nog in de stream zitten waarnaar ze zijn verwezen. We hebben ons hiervoor 
nog geen doelstellingen gesteld als basis voor een evaluatie. 

Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 
x Opstellen van een protocol voor de verwijzing richting het voortgezet onderwijs. 
x Jaarlijks in beeld brengen van de op- en afstroom van leerlingen in het vervolgonderwijs. en 

de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs evalueren in een verwijsteam (dir, ib'er en 
leerkracht groep 8). 

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

6.1. Kwaliteitszorg (KA1) 

Basiskwaliteit 
Het bestuur zorgt voor een stelsel van kwaliteitszorg op de scholen. Dit stelsel staat uitgewerkt in het 
schoolplan van de school. Vanuit dit stelsel bewaakt en bevordert het bestuur de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces en de leerresultaten. Het bestuur en de scholen hebben zicht op de kwaliteit 
van het onderwijs. Er zijn toetsbare doelen geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd of deze 
doelen worden gehaald. De oorzaken van eventueel tekortschietende onderwijskwaliteit zijn 
geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd. De 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en scholen maakt een functionerend stelsel van 
kwaliteitszorg mogelijk. 
 

Stelsel voor kwaliteitszorg op bestuursniveau 
De onderstaande infographic laat zien hoe het stelsel van bestuurlijke kwaliteitszorg ingericht is 
binnen Adenium. 

 

Stelsel voor kwaliteitszorg op schoolniveau 
De systematiek zoals die op onze school is ingericht, is het uitgangspunt voor het bestuurlijk stelsel 
van kwaliteitszorg op schoolniveau. Het is een voorlopige inrichting. In de komende tijd wordt een 
nieuw stelsel ingericht met het model 'Regie op onderwijskwaliteit' van de PO-raad als uitgangspunt. 
 
Stelsel van kwaliteitszorg 
Het bestuur heeft voor haar scholen een stelsel van kwaliteitszorg ingericht voor het bewaken en 
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bevorderen van de kwaliteit. 
De scholen van Adenium maken gebruik van de schoolmonitor als basis van het 
kwaliteitszorgsysteem. Alle scholen hebben door middel van zelfevaluatie en het gebruik van 
aanvullende bronnen hun beginsituatie vastgesteld en dit gespiegeld aan de basiskwaliteit zoals 
beschreven in de onderzoekskader 2017 van de onderwijsinspectie. Op basis hiervan heeft de school 
beleidsvoornemens geformuleerd voor de komende vier jaar. Deze zijn gericht op het bereiken van 
de basiskwaliteit en daarnaast ook op het bereiken van eigen aspecten van kwaliteit, passend binnen 
de kaders van het strategisch beleidsplan. De meer concrete uitwerking van het schoolplan geschiedt 
jaarlijks in een schooljaarplan (in verband met een verbeteringstraject werken we de eerste helft van 
2020-2021 met een actieplan). Aan het eind van een schooljaar wordt er in een jaarverslag aan de 
stakeholders gerapporteerd wat er is gerealiseerd. Een samenvatting hiervan komt in de schoolgids. 
De bereikte kwaliteit en de meerjarenplanning vormt de basis voor een nieuw schooljaarplan. 
Het bovenstaande is exemplarisch voor het cyclische karakter (PDCA) van de kwaliteitszorg op de 
scholen. De volgende vragen zijn hierbij leidend: 
 
1. Doet de school de goede dingen? 
2. Doet de school de goede dingen goed? 
3. Hoe weet de school dat? 
4. Vinden anderen dat ook?  
5. Wat doet de school met die wetenschap? 
 
Het stelsel van kwaliteitszorg van Adenium is van toepassing op het onderwijsproces, het 
schoolklimaat en de onderwijsresultaten. Elke school heeft een cyclus opgesteld omtrent de 
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen volgens de systematiek van handelingsgericht werken, 
die de kwaliteit van zicht op ontwikkeling en zorg en begeleiding bewaakt. Daarnaast stelt elke school 
borgingsdocumenten op die periodiek worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Hiervoor stelt 
de school een agenda op. De resultaatanalyses en het toetsen van die resultaten aan de 
schooldoelstellingen, of aan het landelijk gemiddelde, maken zichtbaar in welke mate de school haar 
doelen weet te realiseren. Wanneer de beoogde kwaliteit niet wordt gehaald stelt de school 
verbeteracties op. In de onderstaande tabel wordt zichtbaar welke instrumenten de scholen hiervoor 
hanteren. 
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Huidige situatie (2020) 
De Schoolmonitor is het belangrijkste instrument voor de kwaliteitszorg. Hierin is een breed 
opgezette evaluatie opgenomen voor het vaststellen van de beginsituatie voor de planperiode 2020-
2024. De beginsituatie is afgezet tegen het onderzoekskader van 2017 van de onderwijsinspectie. Op 
basis hiervan heeft de school beleidsvoornemens geformuleerd voor de komende vier jaar. Deze 
slaan deels op het bereiken van de basiskwaliteit en deels op het bereiken van eigen aspecten van 
kwaliteit, passend binnen de kaders van het strategisch beleidsplan. De meer concrete uitwerking 
van het schoolplan geschiedt jaarlijks in een schooljaarplan. Aan het eind van een schooljaar wordt er 
in een jaarverslag aan de stakeholders gerapporteerd wat er is gerealiseerd. Een samenvatting 
hiervan komt in de schoolgids. Op basis van het resultaat en de meerjarenplanning wordt voorts een 
nieuw schooljaarplan geschreven. 
Het bovenstaande is exemplarisch voor het cyclische karakter (PDCA) van de kwaliteitszorg op 
school. We nemen hierbij het INK-model als uitgangspunt. 
 
 
We stellen elkaar achtereenvolgens de volgende vragen: 
1. Doet de school de goede dingen? (plan, do) 
2. Doet de school de goede dingen goed? (check) 
3. Hoe weet de school dat? (check) 
4. Vinden anderen dat ook? (check) 
5. Wat doet de school met die wetenschap? (act) 
 
Dit cyclische proces van kwaliteitszorg is verder van toepassing op het onderwijsproces en de tussen-
en eindresultaten. Er is er een zorgcyclus vastgesteld die de kwaliteit van zicht op ontwikkeling en 
zorg en begeleiding bewaakt (handelingsgericht werken). Daarnaast wordt er een cyclus opgesteld 
voor de borging van doelen en werkwijzen omtrent het aanbod en het didactisch handelen. Als basis 
hiervoor zijn een aantal borgingsdocumenten opgesteld die de komende periode verder worden 
uitgebreid. De resultaatanalyses en het toetsen van die resultaten aan de schooldoelstellingen 
maken zichtbaar in welke mate de school haar doelen weet te realiseren. Wanneer de beoogde 
kwaliteit niet wordt gehaald, stelt de school verbeteracties op. 
De instrumenten van kwaliteitszorg staan vermeld in het stelsel van kwaliteitszorg. 
 
Beleidsvoornemens basiskwaliteit 
Centraal staat het verbeteren en borgen van het leerkracht handelen in de klas. Daar is de gehele 
kwaliteitszorg, inclusief beleidsvoornemens, op gericht. 

x Uitbreiden borgingsdocumenten voor het aanbod, het onderwijsleerproces en de resultaten. 
x Opstellen kwaliteitsagenda voor de borging van het onderwijsaanbod (hart, hoofd en 

handen; kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming) en de daarbij opgestelde doelen en 
werkwijzen. 

x Implementeren van schooldoelstellingen op basis van de referentieniveaus en 
tussenresultaten. De inhouden en werkwijzen hier op afstemmen. 

x Het nieuwe stelsel van kwaliteitszorg wordt geïmplementeerd. 
 

Gewenste situatie (2024) 
Het actuele onderwijsleerproces in 2024 is op school geborgd in het leerkracht handelen. Er wordt in 
alle groepen actief gewerkt aan het halen van de schooldoelstellingen. De school heeft zodoende 
grip op haar opbrengsten. Het nieuwe stelsel van kwaliteitszorg is geïmplementeerd en geborgd. 
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6.2. Kwaliteitscultuur (KA2) 

Basiskwaliteit 
Het bestuur handelt volgens de code goed bestuur en legt uit wanneer het daarvan afwijkt. Deze 
handelswijze leidt tot een integere en transparante organisatiecultuur. Iedere betrokkene werkt 
vanuit zijn eigen rol aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het bestuur zorgt voor bekwaam 
en bevoegd personeel op alle scholen en maakt het mogelijk dat het personeel zijn bekwaamheid 
onderhoudt. De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering 
van hun professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met de gestelde bekwaamheidseisen en 
beroepsprofielen en behaalde resultaten bij leerlingen. Leraren krijgen daartoe voldoende 
gelegenheid. De wijze waarop ze dit doen, staat helder beschreven in het schoolplan. 
 
Personeelsbeleid Adenium 
Het personeelsbeleid van Adenium vloeit voort uit het meerjaren strategisch beleidsplan. De 
doelstellingen die hierin zijn geformuleerd worden in een plan van aanpak, en dus een 
meerjarenagenda, uitgewerkt door expeditieteams bestaande uit directeuren, teamleiders en 
externe adviseurs. Deze expeditieteams worden ondersteund door de expertportefeuilles Personeel 
en Onderwijs & Kwaliteit. 
Personeelskosten zijn een belangrijk onderwerp in de organisatie, de allocatie van middelen vindt 
plaats vanuit de planning en control cyclus. De beleidsuitgangspunten voor het personeelsbeleid wat 
hiermee samenhangt vindt plaats vanuit het strategisch beleidsplan en de expeditieteams. 
Door te werken met een meerjarencyclus die opgenomen is in de schoolmonitor in planning en 
beleid voor de scholen middels de schoolplannen, ontstaat een kwaliteitscyclus op centraal en 
decentraal niveau. 
 
Ontwikkeling van personeel is een belangrijk aandachtspunt binnen het personeelsbeleid, dit met als 
doel om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Hiervoor wordt centraal een 
professionaliseringsaanbod aangeboden vanuit een huisacademie. Hiernaast wordt er door de 
scholen op teamniveau een jaarplan gemaakt welke aansluit aan de school specifieke ontwikkeling. 
Onderwerpen die deel uitmaken van het personeelsbeleid en hieraan een bijdrage leveren zijn: 
 
· Beleid startende en nieuwe leerkrachten 
· Aandacht voor Zorg 
· Ontwikkelcyclus (gesprekken) 
· Waarderen en beschrijving functies directie en OOP 
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· Loopbaanontwikkeling 
· Vitaliteitsbeleid 
· Attentieregeling 
· Scouting leidinggevende potentials 
· Beleid rondom personeelstekort (waaronder zij-instroom) 
· Arbojaarplan 
 
Deze informatie is opvraagbaar via de directeur van de school of via: info@adenium.nl.  
 
Er wordt gezorgd voor bevoegd en bekwaam personeel door een ontwikkelingsgerichte 
begeleidingscyclus. Deze ontwikkelingsgerichte cyclus steekt in op professionalisering en gerichte 
monitoring van de ontwikkeling door gebruik te maken van Icalt kijkwijzer. Basis van de 
ontwikkelingscyclus is de cao po aangevuld met eigen beleid. 
Leerkrachten worden ieder in hun eigen ontwikkelingsfase begeleid, startende leerkrachten en 
ervaren leerkrachten door coaches en intervisie. Door middel van de professionalisering en de 
ontwikkelingscyclus wordt gericht ingestoken op de ontwikkeling van diverse bekwaamheden 
waaronder het pedagogisch-didactisch handelen. 
 
Voor de personele planning worden de eerste stappen gezet met de methodiek van strategische 
personeelsplanning voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit. Dit maakt dat er gericht wordt gekeken 
naar wat er nodig is op een school, de ontwikkelingsfase van de leerkrachten en welk profiel aansluit 
bij de ontwikkelingsfase van de school. Dit geldt voor zowel leerkrachten als schoolleiding. 
 
Voor het personeel dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling en de uitvoering van het 
onderwijskundig beleid wordt jaarlijks een individueel scholingsplan gemaakt passend bij de 
persoonlijke ontwikkelingen en passend bij de ontwikkelingen van het onderwijskundig beleid. 
 
Huidige situatie (2020) 
De school heeft met betrekking tot de ontwikkeling van het personeel een verplichting ten aanzien 
van de basiskwaliteit.  
Het didactisch handelen moet in alle groepen minimaal op een voldoende niveau komen te liggen. 
N.a.v. het inspectiebezoek van november 2019 is de school in ontwikkeling m.b.t. dit 
kwaliteitsdomein. Er is een medewerker vanuit de PO-raad betrokken, die de school ondersteunt op 
het gebied van didactisch handelen. Het team heeft scholing gehad m.b.t. het EDI-instructiemodel en 
tijdens de klassenbezoeken wordt gekeken in welke mate dit terug te zien is binnen de klas. Van deze 
bezoeken worden verslagen gemaakt, die weer gedeeld en besproken worden met de teamleden. 
De frequentie klassenbezoeken zijn afgestemd op de ontwikkeling die doorgemaakt moet worden 
(zie o.a. gesprekkencyclus). Daarnaast hebben de leerkrachten een POP opgesteld, waarin leerdoelen 
zijn vormgegeven. Leerkrachten zijn zelf eigenaar van hun leerproces en weten waar zij naartoe 
werken. Dit wordt ook gedeeld met elkaar. Een audit, uitgevoerd in november 2020, moet een 
objectief beeld geven van het niveau van didactisch handelen op dit moment.  
 
Om de ambities van de school waar te kunnen maken is het nodig dat leerkrachten zich op termijn 
gaan specialiseren. In de komende planperiode worden leerkrachten geschoold tot rekencoördinator 
en tot specialist op het gebied van het jonge kind. 
Het POP is onderdeel van de gesprekkencyclus die we jaarlijks opnemen in het schooljaarplan.  
Al het teamleren en de individuele scholing wordt jaarlijks opgenomen in het scholingsplan.  
 
Behalve aan professionalisering werkt het team samen aan het realiseren van een professionele 
cultuur. Naast de formele communicatie die is vastgelegd in de gesprekkencyclus, streven we naar 
teambijeenkomsten die kenmerken hebben van een professionele leergemeenschap: minder 
vergaderen en vaker samen lessen voorbereiden/evalueren. 
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We zoeken ook de samenwerking met Trijewiis waarbinnen we graag een actieve bijdrage willen 
leveren. 
 

1 
 Aantal personeelsleden Huidige situatie school Gewenste situatie  

2 Verhouding man/vrouw 10/90% 40/60% 
3 L10-leraren 6 4 
4 L11-leraren 0 2 
5 L12-leraren 0 0 
6 Schoolleider 1 1 
7 IB'ers 1 1 
8 Bouwcoördinatoren 1 1 
9 Taalcoördinator 0 0 
10 Rekencoördinator 0 1 
11 Specialist jonge kind 0 1 
12 Onderwijsassistenten 3 2  
13 Pedagogisch medewerkers 0 1  

 

Bovenstaand overzicht toont de huidige en gewenste situatie t.a.v. de personele bezetting. We 
hebben momenteel slechts 1 mannelijke onderwijsassistent werkzaam. Bij voorkeur zouden wij er 
minimaal nog 1 mannelijke collega bij hebben. Een taal coördinator is op termijn zeker een ambitie in 
combinatie met BOUW! , maar voor nu willen wij de focus leggen op een reken coördinator en een 
specialist jonge kind. 
 
Beleidsvoornemens eigen aspecten van kwaliteit 

x Opstellen scholingsplan teneinde de expertise op school te vergroten en ook te spreiden in 
het team. 

x Inzichtelijk maken van het loopbaanbeleid voor medewerkers. 
 
Gewenste situatie 2024 
In 2024 is de expertise in het team vergroot, wat de slagkracht in het team versterkt. Didactisch 
handelen wordt beoordeeld op het niveau 'goed'. Vanuit erkende ongelijkheid zijn teamleden vanuit 
Schoolmonitor verantwoordelijk voor een eigen deel van de schoolontwikkeling. Dit leidt tot een 
versterking van de professionele cultuur. 
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6.3. Verantwoording en dialoog (KA3) 

Basiskwaliteit 
Het bestuur en de school leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af 
over doelen en resultaten en voeren daarover actief een dialoog. 
Het bestuur en de scholen hebben tegenspraak georganiseerd. Dit gebeurt in ieder geval door de 
ouders en het personeel te betrekken bij beleids- en besluitvorming. Het bestuur en de scholen 
brengen minimaal jaarlijks verslag uit over hun doelen en de resultaten die zij behalen. Zij doen dit 
op toegankelijke wijze. Het bestuur verantwoordt zich aan de intern toezichthouder. Het bestuur en 
de scholen verantwoorden zich aan de overheid en belanghebbenden. 
 
Huidige situatie (2020) 
Onderdeel van de kwaliteitszorg is de verantwoording naar intern en extern belanghebbenden en 
aan de overheid. Zoals reeds in H6.1 vermeld stelt de school jaarlijks een jaarverslag samen waarin 
de resultaten van het onderwijs staan vermeld en ook de mate waarin de gestelde doelen voor het 
onderwijskundige beleid zijn gehaald. Dit jaarverslag is nu met name nog gericht op de 
ontwikkeldoelen, zoals aangedragen door de inspectie. Deze berusten vooral op de verplichte 
basiskwaliteit waaraan wij als school moeten, maar zeker ook willen voldoen. M.b.t. publicatie van 
documenten op de website van de school, valt nog winst te behalen. De school is hard in 
ontwikkeling om alle verplichte documenten die behoren tot een stelsel van kwaliteitszorg, op 
kwalitatief goed niveau, in orde te maken, waarna deze gedeeld kunnen worden via o.a. de website.  
 
Beleidsvoornemens (2024) 
SWS It Werflân organiseert inspraak over het te voeren beleid. Eens in de twee jaar voeren we actief 
een dialoog met ouders door ouderpanels te organiseren. Ook de ouders van de identiteitscommissie 
en de ouderraad geven we actief gelegenheid tot inspraak. De leerkrachten en de leerlingen vullen 
vanuit het kwaliteitszorgsysteem van de school tweejaarlijks een enquête in over het gevoerde en te 
voeren beleid. Hun mening wordt meegenomen in de besluitvorming. 
Tegenspraak heeft de school georganiseerd middels de medezeggenschapsraad, die op gezette 
momenten samen met de directie spreekt over een aantal vaste onderwerpen, zoals over het 
schoolplan en de schoolgids. De school heeft met dat doel ook een leerlingenraad die actief 
meedenkt en zich een mening vormt over relevante schoolzaken. 
De directeur van de school houdt het College van Bestuur actief op de hoogte van het reilen en zeilen 
op school en het gevoerde beleid. 
In het tweede halfjaar van schooljaar 2020-2021 wordt in schoolmonitor een schooljaarplan 
opgesteld en ter verantwoording volgt hier een evaluatie op.  
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7. Financieel beheer 

7.1. Huidige situatie bestuurlijk 

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

7.2. Externe geldstromen 

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

7.3. Begroting en allocatie 

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

7.4. Interne geldstromen 

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

7.5. Sponsoring 

Sponsoring komt sporadisch voor en alleen onder voorwaarde dat er geen tegenprestatie wordt 
verwacht/geëist (bijvoorbeeld aankoop van goederen of diensten). Er zijn een aantal ‘oud-leden’, die 
jaarlijks een gift geven. Dit wordt geregeld door de ouderraad.  
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7.6. Huidige situatie school 

Financiële keuzes 
De school krijgt jaarlijks van het bestuur een budget toegekend voor de exploitatie. De school heeft 
enkele fundamentele keuzes gemaakt voor het besteden van de beschikbare middelen: 
1. We voeren een gematigd investeringsbeleid ten aanzien van het vervangen van methodieken 
teneinde de afschrijvingslast te beperken. 
2. Om de verontrustende stijging van de kosten van ICT te beteugelen maken wij weloverwogen 
keuzes voor het werken met schriften óf werkboekjes, soms in plaats van methode software.  
3. De school wil ook de kosten voor reproductie beperken. 
 
Naast het jaarlijkse budget vraagt de school van de ouders een vrijwillige bijdrage ter dekking van de 
kosten voor schoolreizen en andere bijzondere dagen. 
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8. Vaststelling schoolplan 

8.1. Vaststelling schoolplan MR 

Brin           16HM 
School      SWS It Werflân te Rottevalle 
 
 
VERKLARING 
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 
2020 tot 2024 geldende schoolplan van deze school/dit IKC (in wording). 
 
Namens de MR, 
 
Naam      Rika Rozema                                                  Naam  
Functie   Voorzitter                                                       Functie 
Plaats      Rottevalle                                                       Plaats  
Datum     december 2020                                            Datum  
 
Handtekening                                                                Handtekening 
 

 

 

8.2. Vaststelling Schoolplan CvB 

Brin            16HM 
School       SWS It Werflân te Rottevalle 
 
 
VERKLARING 
Hierbij verklaart het bevoegd gezag van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2020 tot 
2024 geldende schoolplan van deze school/dit IKC (in wording). 
 
Namens het College van Bestuur, 
 
Naam    Bas van Loo                                                    Naam         Thijs Praamstra 
Functie  Voorzitter College van Bestuur                  Functie       Lid College van Bestuur 
Plaats    Drachten                                                        Plaats          Drachten 
Datum                                                                           Datum  
 
 
Handtekening                                                             Handtekening 
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