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OBS Op'e Dobbe

1.1 Voorwoord

Dagelijks gaan onze leerlingen naar school waar ze verzekerd moeten z¡jn van kwalitatief goed onderwijs. Ouders kiezen bewust

voor een school die aansluit bij hun denkbeelden en verwachtingen. Vanuit het vertrouwen dat de school hun kinderen

voorbereidt op het voortgezet onderwijs en de maatschappij. Voortdurend wordt gesproken en nagedacht over de wijze waarop

het onderwijs verbeterd kan worden . Wij zien de maatschappij om ons heen veranderen. Goed onderwijs vraagt veel meer dan

alleen goede cijfers. Passend Onderwijs, voor elk kind, is de uitdaging voor de school. Kinderen willen een omgeving waarin zij

zich veilig, vertrouwd en uitgedaagd voelen. Hierblj speelt de leerkracht een grote rol. Leerkrachten op onze school doen hun

uiterste best om iedere dag het beste voor hun leerlingen te bieden.

De indeling van ons schoolplan 2}tg-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van Elan onderwijsgroep en de thema's die

wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze thema's vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij

de thema's beschrijven (to plan: wat beloven we?), periodiek beoordelen (to check: doen we wat we beloven?) en borgen of

verbeteren (to act). De thema's die we onderscheiden komen (deels) overeen met de standaarden die de inspectie onderscheidt

¡n het toezichtkader 2017. Naast schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. ln het hoofdstuk

Personeelsbeleid beschrijven we welke middelen we inzetten om de medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis en

vakbekwaam (Cao-PO).

OBS Op'e Dobbe: Waar kind z¡jn een kwaliteit is
gehecht - ontdekkend - spetterend

1.2 Doelen en funct¡e

Doelen en functie

Ons schoolplan beschrijft-binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Elan onderwijsgroep- in de eerste plaats onze

kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van kenmerken (fase 'to plan). Op

basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ¡ngezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten en

daarmee op onze actiepunten (fase 'to check) voor de komende vierjaar. Het schoolplan functioneert daardoor als een

verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument

(wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2079-2023. Op basis van onze actiepunten stellen we jaarlijks een

uitgewerkt jaarplan op. ln het jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde act¡epunten gerealiseerd zijn. Op deze

wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

1.3 Procedures

Procedures

Ons schoolplan is opgesteld door de directie van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan het team en de

medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een bijdrage geleverd aan

het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. ln de planperiode20lg-2023 zullen we planmatig hoofdstukken

van ons schoolplan met elkaar bespreken. Daarnaast zullen we aan het einde van ieder schooljaar hetjaarplan voor het komend

jaar samen vaststellen. leder jaar kijken we met het team ook terug: hebben we onze actiepunten in voldoende mate

gerealiseerd? Tenslotte dragen we zorg voor een cyclische evaluatie van de thema's, zoals beschreven in dit schoolplan'
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1.4 Verwijzingen

Verwijzingen

Ons schoolplan beschrijft in grote lijnen onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer

gedetailleerde beschrijving naar bijlagen. De bijlagen zijn opgenomen in de paragrafen waarbij ze horen en hebben we verzameld

in een bijlage

BIJLAGE I
I

2 Schoolbeschrijving
2.1 Schoolgegevens

Elan onderwijsgroepNaam stichting:

Mark VrolijkAlgemeen directeur:

Pyter Jurjenstrj¡tte 8Adres + nummer:

9051 8S StiensPostcode + plaats

058 2539580Telefoonnummer:

E-mail adres: info@elanowg.nl

Website adres:

Naam school

www.ela nonderwijsgroep. n I

OBS Op 'e Dobbe

Directeu r: Corina Hilbers

Adres + nummer Finne 42

Postcode + plaats: 9074 AV Hallum

Telefoonnummer 0518 431700

E-mail adres opedobbe@ela nowg. nl

www.opedobbe.nlWebs¡te adres

Gegevens van de stichting

Gegevens van de school
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2.2 Kenmerken van het personeel

Het team van OBS Op 'e Dobbe bestaat uit:

¡ 5 leerkrachten

o londerwijsassistente
¡ 1 intern begeleider

¡ 1 directeur

Per 1 september 2019

Op Op 'e Dobbe werken voornamelijk ervaren leerkrachten en een ervaren intern begeleider

De school heeft veelaljaarlijks ook een (LlO)stagiaire van de PABO.

Van de 8 medewerkers op school zijn er 7 vrouw en 1 man.

2.3 Kenmerken van de leerlingen

Onze school telt ongeveer 45 leerlingen, verdeeld over drie combinatiegroepen.

Het leerlingenaantal is een aantaljaren dalend en nu twee jaar op rij stabiel. Het marktaandeel in het dorp is sterk afgenomen.

Voor een nadere omschrijving van onze leerl¡ngkenmerken verwijzen we naar de bijlage: uitgangssituaties en consequenties

schoolbeleid.
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Verspreiding van de leerlingen in het dorp.

Bijlage 7: Uitgongss¡tuat¡es en consequenties schoolbeleid.

2.4 Kenmerken van de ouders

Bijna alle ouders/verzorgers zijn woonachtig in of net buiten het dorp.

Yoor 69% van de leerlingen geldt dat ze bij beide "biologische" ouders thuis wonen. Dit is niet opvallend hoog of laag.

Opleidingsniveau van de ouders: zie grafiek.
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Voor meer informatie over de kenmerken van de ouders verwijzen we naar de b'rjlage: uitgangss¡tuatie en consequenties

schoolbeleid

Bijloge 7: U¡tgdngss¡tudtíe èn consequenties schoolbeleid

2.5 Sterkte-zwakteanalyse

ln het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vierjaren een aantal kansen (intern en extern) en bedreigingen

(intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in

ons beleid en onze beleidskeuzen.
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2.6 Risico's

ln het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal risico's voor wat betreft de school, het
personeel en de leerlingen. Hieronder beschrijven we de risico's per bele¡dsterrein en de voorgenomen maatregelen.

Risicoanalyse

Risicoanalyse Onderwijskundig beleid

Verwaarloosbaar (1) Minimaal(2) Gemiddeld (3) Maximaal (4) Catastrofaal (5)

Zeer klein (1)

Klein (2)

Middel(3)

Groot (4)

Zeer groot (5)

Zeer

klein

(1)

Verwaarloosbaar

(1)

Naast het reguliere taalonderwijs, worden er schoolbreed taal activiteiten
georganiseerd om de taalontwikkeling van de leerlingen te stimuleren.

Maatregel: Door middel von ge¡'ntegreerde activ¡teiten op het gebied von toal, zowel methodisch

als niet methode gebonden activiteiten.

Kinderen hebben recht op een doorgaande ontwikkeling. Niet ieder kind ontwikkelt zich

op gelijke wijze. Verschillen tussen kinderen zijn natuurlijk.
Zeer

klein
(1)

Verwaarloosbaar

(1)

Maatregel: Om hieraon tegemoet te komen wordt het onderwijs zoveel mogelijk oÍgestemd op de

mogelijkheden en beperkingen von ieder kind.

Een rijk en beredeneerd aanbod voor alle leerlingen Zeer

klein
(1)

Verwaarloosbaar

(1)

Maatregel: Voortdurend somen keuzes maken over het oonbod.

Zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en het systematisch volgen Zeer

klein
(1)

Verwaarloosbaar

(1)

Maatregel: Een kritische houding en bepalen welke structuur post bij ons visie.

Omschrijving Kans lmpact Risico

Laag

Laag

Laag

Laag

Schoolplan 2Ot9-2O23 11
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Risicoanalyse Personeelsbeleid

Risicoanalyse Organ¡satorisch beleíd

Risicoanalyse Kwaliteitsbeleid

2.7 Landelijke ontwikkelingen

Onze school staat niet op zichzelf. Trends en ontwikkelingen in onze "omgeving" (landelijk, regionaal en lokaal) zijn van invloed op

ons beleid. We moeten en willen daar waar relevant inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, omdat we als school een

organisatie willen zijn die midden in de samenleving staat.

Passend onderwijs.

Er ligt, vanuit de landelijke overheid, meer nadruk op de ontwikkel- en ondersteuningsbehoefte van het individuele kind.

Belangrijk is dat ieder kind op zijn/haar niveau begeleiding krijgt en ook zijn/haar talenten kan ontwikkelen

Toenemende aandacht voor veiligheid.

Overal in onze maatschappij is er de laatste jaren meer aandacht voor veiligheid. Fysieke veiligheid; voldoen gebouwen en

materialen wel aan alle veiligheidseisen, maar vooral sociale veiligheid staat hoog op de agenda. De sociaal-emotionele veiligheid

is een aandachtspunt in het onderwijs en zal dat naar verwachting nog wel even blijven. Daar komt bij dat met de invoering van

de nieuwe AVG ook de digitale veiligheid in relatie tot de sociale veiligheid een item is momenteel

Burgerscha psvorming.

Goed onderwijs bereidt kinderen voorop hun rol in en hun bijdrage aan de (internat¡onale) samenleving. Bij burgerschapsvorming

gaat het bijvoorbeeld om sociale vaardigheden aanleren, participeren in de democratische rechtstaat en bijdragen aan de

samenleving.

Toezicht lnspectie van het onderwijs.

Het toezichtskader van de lnspectie van het Onderwijs is veranderd. Daar waar voorheen de scholen bevraagd werden, is de focus

verschoven naar de besturen. Er zal naast de basiskwaliteit ook gevraagd worden naar de extra kwaliteit van de scholen en een

verantwoording van de kengeta llen.

Zeer klein (1) Verwaarloosbaar

(1)

Van basisbekwaam naar vakbekwaam naar excellent.

Maatregel: Met behulp von C007 is er een gedegen gesprekkencyclus op school.

Zeer klein (1) Verwaarloosbaar

(1)

Werkdrukverlaging.

Maatregel: : lnzet van de werkdrukmiddelen voor externe vakleerkrachten, zools o.a,

muziekleerkrocht en piekdagen voor de teomleden.

RisicoKans lmpactOmschrijving

Laag

Laag

Zeer klein (1) Verwaarloosbaar (1)De school beschikt over een Risico lnventarisatie en Evaluatie.

Maatregel: Met de invoering van de Arbomeester wordt een Rl&E geimplementeerd.

lmpactOmschrijving Kans Risico

Laag

Zeer klein

(1)

Verwaarloosbaa r

(1)
We hebben een stelsel van kwaliteitszorg ¡nger¡cht en verbeteren op basis daarvan

ons onderwijs.

Maatregel: Dit stelsel houdt in dat doelen zijn geformuleerd, regelmatig wordt geëvolueerd of deze

behaold zijn, oorzoken von tekortschietende kwaliteit worden geanolyseerd en zo nodig

ve rbete ringen doorgevoerd worde n.

Kans lmpastOmschrijving Risico

Laag

Schoolplan 2079-2023 72
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Aandacht voor duurzaamheid.

Hierbij gaat het om milieubewustzijn, de duurzaamheid van gebouwen en een ve¡lige en passende speelleeromgeving,

gezonde voeding en beweging. Vanuit de samenleving krijgt het onderwijs ook steeds meer te maken met deze thema's.

Krimp.

Hallum heeft de laatste jaren te maken met een kleine krimp van het aantal 4-jarigen. Onze school heeft ook te maken met een

daling van het leerlingenaantal, dit is voor een klein deel te wijten aan de krimp.

Politiek.

Het onderwijs is sterk afhankelijk van de landelijke en plaatselijke overheden. Er komen diverse maatregelen op het onderwijs.

Hierbij gaat het om regelgeving rond de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, wet en regelgeving rond de samenwerking

kinderopvang en onderwijs, de CAO, en o.a. de werkdrukgelden.

Technologie; lnformatie en communicatie.

ICT wordt binnen het onderwijs steeds intensiever ingezet, niet alleen ter variat¡e in een les, maar inspelend op de individuele

leerbehoefte van het kind. ICT dringt steeds meer door in het denken en doen van zowel medewerkers als kinderen. Dit

beïnvloedt de leerprocessen. Het is van belang om onze visie verder te ontwikkelen en balans te vinden tussen aanbod en

effectiviteit

Wetenschap en technologie.

Kinderen groeien op in een kennisintensieve, technolog¡sche omgeving. Om daarmee vertrouwd te raken is het belangrijk dat z¡j

hun leefwereld leren begrijpen en leren om erin te functioneren. Onderwijs in wetenschap en technologie (W&T) biedt kinderen

die mogelijkheid, omdat bij W&T-onderwijs hun interesse en nieuwsgierigheid naar hun leefwereld het vertrekpunt zijn.

Vaardigheden van de 21e eeuw.

Aandacht voor brede vaardigheden zoals o.a. samenwerken, communiceren en probleem oplossen om de doelen van de toekomst

te behalen.

3 Grote ontwikkeldoelen

3.1 Grote ontwikkeldoelen

Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze ontwikkeldoelen

(streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 20L9-2023.

Onze visie op taalonderwijs is beschreven in het taalbeleidsplan 201"8-2022.

Alle ontwikkelingen en plannen zijn opgenomen in het taalbeleidsplan.

Onze visie op taal in relatie met de missie en visie van de school:

Een kind hecht zich door middel van (thuis)taal en kan de wereld om zich heen ontdekken met behulp van (thuis)taal. Zowel

mondeling als schriftelijk.

Door te spetteren, op creatieve wijze om te gaan met de moedertaal en andere talen, zowel mondeling als schriftelijk, leert het

kind zich te hechten in onze maatschappij en ontdekt de wereld om zich heen.

Op onze school hebben we een duidelijke visie en beleid op meer talen in het onderwijs

Op onze school hebben we een duidelijke visie en beleid op geïntegreerd taalonderwijs in relatie met wereldoriëntatie.

Op onze school wordt wekelijks gewerkt aan de creatieve ontwikkeling van de kinderen, culturele vorming is een vast

onderdeel in ons onderwijs.

Op onze school ontwikkelen onze kinderen vaardigheden en kennis op het gebied van wetenschap en techniek.

Techniek is een vast onderdeel in het lesprogramma.

Schoolplan 2OL9-2O23 13



Op onze school ontwikkelen de kinderen hun lCTvaardigheden, zijn ze kritisch in hetgebruikvan sociale media en kennen ze

de basis van het programmeren. Dit doel behalen we door de inzet van digitale borden, chromebooks en tablets in het

dagelijkse onderwijs voor alle leerjaren.

Onze school onderhoudt goede contacten met de ondersteuners vanuit het gebiedsteam, externe organisaties voor kind en

jeugdzorg, peuterspeelzaal, kinderopvang, plaatselijke verenigingen, jeugdhulp e.a -..'%þ,

OBS Op 'e Dobbe

Onze opbrengsten z¡jn van voldoende kwaliteit, d.w.z. passend bij onze leerlingpopulatie

Bijlage 2: Toolbeleidsplan

4 Onderwijskundig beleid

4.1 De missie van de school

Visie en missie Op 'e Dobbe:

Waar kind zijn een kwaliteit is! Wij geloven in onderwijs waarin kinderen kind mogen zijn. Onderwijs waarin kinderen nieuwsgierig

zijn, zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen en verbinden aan de mensen om hen heen. Wij geloven in een wereld waarin

mensen kinderlijk enthousiast zijn en die kwal¡teit gebruiken in hun werk en ieder ander facet van hun leven. Dus beloven we dat
j¡j k¡nd bent. Dat jij, ¡n je kinderlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang, jezelf ontwikkelt tot een volwassene die kinderlijk

enthousiast is gebleven. Dat jij ontdekt en je verbindt, zoals een kind dat kan, zelfs als je volwassen bent. Wat we altijd doen is jou

voorbereiden op deelname ¡n het voortgezet onderwijs en een zelfstandige plek in de maatschappij. Daar zijn we een school voor.

Wat ons bijzonder maakt is dat we in alles ontdekkend, gehecht en spetterend zijn.

4.2De visies van de school

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. Wij onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons

werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een

goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordel'tjkheid,

kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

Interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs

Onderwijs op maat geven: differentiëren.
Gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend).
Kwa liteitsvolle (directe) instructie verzorgen.

Kinderen zelfstandig en samen laten werken.

Visie op leren

Klnderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse man¡eren te

verwerven. De leraren geven instructie en kinderen kunnen de lesstof (deels)

op een eigen manier verwerken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instruct¡e

nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van

de verlengde instructie aan de instructietafel. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een

zorgstructuu r opgezet.

Met behulp van digitale hulpmiddelen kunnen we de leerlingen een passend aanbod bieden. Daarnaast willen we kinderen in de

digitale tijd leren omgaan met de digitale hulpmiddelen en leren we ze omgaan met de "digitale kennis" die voorhanden is voor

de kinderen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook leren door ervaren en ontdekken. Op onze school bieden we waar mogelijk leerlingen

de kans om te leren in de echte wereld.

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat

we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht

aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -

overtuigi ng.

a

a

a
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4.3 Levensbeschouwel¡jke identiteit

Op 'e Dobbe is een openbare school. Dit betekent dat de volgende punten richtinggevend zijn:

.leder kind en iedere leerkracht is welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond

. Niet apart, maar samen.

. We hebben respect voor elkaar.

. Kinderen leren van en met elkaar.

. ledereen doet ertoe.

. De openbare school biedt ru¡mte voor levensbeschouwing en godsdienst.

4.4 Sociale en maatschappel¡jke ontwikkeling

Onze school besteedt structureel en systemat¡sch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen.

We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen

en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de

individuele leerlingen wordt tijdens de groeps-(leerling) bespreking besproken (leerkracht en lB'er). ln deze gesprekken worden

ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. De belangrijkste kenmerken (en eigen

kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de

leerlingen.

Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, De Kanjermethode.

Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-emotionele ontwikkeling, Viseon en WMK.

We houden bij hoeveel individuele handelingsplannen /OPP's er per jaar in een groep uitgevoerd worden.

lndien nodig is het voor leerlingen mogelijk gebruik te maken van schoolmaatschappelijk werk.

4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Onze visie luidt: leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om

haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst

is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk, dat onze leerlingen op een bewuste

manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. ln de school leren

wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en

verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze

school zijn:

¡ We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en

normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.

. W¡j voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen.

t Ze leren hun mening over maatschappelijke thema's te verwoorden.
¡ We voeden onze leerlingen op tot mensen die "meedoen", die actief betrokken willen zijn op de samenleving en die

gericht zijn op samenwerking.

¡ We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van en respect voor andere opvattingen en

overtu igingen (religies).

r We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven.

Beoordeling

Onze ambities t. a.v. Burgerschap en Sociale Cohesie worden eenmaal per twee jaar beoordeeld door team en directie m.b.v. de

vragenlijst WMK PO.

4.6 Leerstofaanbod

Onze school richt zich op de cognitieve, creatieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een

passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig

verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. Onze

school biedt een onderwijswijsaanbod aan dat past bij de wettelijke voorschriften.

a

a

a

a

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2)

Omschrijving

3

Resultaat
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o Ons aanbod is dekkend voor de kerndoelen.t 
On, aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen.

t 
On, aanbod richt zich op de cogn¡tieve, creatieve, sociale en brede ontwikkeling.

' On, aanbod richt zich op act¡ef burgerschap.

' On, aanbod past bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie.
t 

On, aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs.

ln de komende schoolplanperiode hebben wij de volgende ambities:
t 

Oriëntatie en mogelijke ¡mplementat¡e op meertalig onderwijs / meer talen in het onderwijs.
t 

Oriëntatie, aanschaf en implementat¡e van een nieuwe methode voor taalonderwijs.
t 

Oriëntatie, aanschaf en implementat¡e van een nieuwe methode voor wereldoriëntatie.
t 

Oriëntatie op een doorgaande lijn voor wetenschap en techniekonderwijs.

Beoordeling

4.7 Vakken, methodes en toets¡nstrumenten

Onze school biedt (zie schema) de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen'

Gelet op de kerndoelen, gaan we ervan uit, dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de kerndoelen. Daardoor borgen

we dat we de kerndoelen ook daadwerkelijk behalen. Hetzelfde geldt voor de referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat we de

referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en gevalideerde toetsen (Cito).

I v¡vt

:t

4

Zelfevaluatie - Aanbod (OPL)

Resultaat

3,L4

Omschrijving

,y:
I
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Taal Onderbouwd 1-2
Cito Taal voor kleuters (2)

Volgsysteem Onderbouwd

Lijn 3 Methodegebonden toetsen (groep 3)

methodeTaal in beeld 4-8 Methode gebonden toetsen

Cito Eindtoets

Technisch lezen Lijn 3 Cito-DMT

Protocol Leesproblemen - Dyslexie

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip 4-8 Cito Begrijpend lezen, Cito Eindtoets

Goed gelezen 4-8 Methode gebonden toetsen

methodeSpelling Spelling in beeld 4-8 Cito Spelling

Cito Eindtoets

Pennenstreken 4-8

Klinkers 3
Schrijven

Big English 6-8 Methodegebonden toetsen uitbreidenEngels

Alles Telt op Snappet Cito Rekenen en WiskundeRekenen

Cito Rekenen voor kleuters (2)

Cito Eindtoets

xGeschiedenis Argus Clou Methodegebonden toetsen

XAardrijkskunde Meander Methodegebonden toetsen

XNatuuronderwijs Leefwereld Methodegebonden toetsen

Wetenschap & Techniek

Verkeer De verkeerskrant Methodegebonden toetsen

Tekenen

Handvaardigheid

Muziek

Drama

BasislessenBewegingsonderwijs

Kanjertraining 1-8 Viseon en WMKSociaal-emotionele ontwikkeling

Fr¡es Spoar 8 1.-8

Vak Methodes Toetsinstru menten Vervangen

OBS Op'e Dobbe

4.8 Taalleesonderwijs

Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de leerlingenpopulat¡e, veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen

taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te

kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is

belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen

en gebruiken. Taalachterstanden pakken wij aan vanaf het allereerste begin. Daartoe hebben we in de komende planperiode

contact met voorschoolse voorzieningen. Daar waar nodig [als o.a. de LOVS-gegevens daar aanleiding voor geven] zetten we
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extra taal(lees)onderwijs op het rooster. Groepen, subgroepen of leerlingen die uitvallen bij taal(les)onderwijs krijgen te maken

met een intens¡ever taalaanbod, meer instruct¡e en meer oefening (automat¡seren). De belangrijkste kenmerken (en eigen

kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

o Onze school beschikt over een taalbeleidsplan.

. Wij hebben normen vastgesteld voor de diverse onderdelen van taal.

. Wij hebben een positieve grondhouding t.a.v. de moedertaal van de leerlingen.

¡ Onze ambities voor de komende planperiode zijn opgenomen in het taalbeleidsplan, zie bijlage

4.9 Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en

wiskunde en aan het automatlseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden, en

dat dit b¡j steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom o.a. richt het automat¡seren zich op kale sommen (om de

basisvaardigheden goed in te slijpen). We gebruiken moderne methodes en Cito-toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te

volgen. We werken bij rekenen met groepsplannen. De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:

Wij werken met digitale hulpmiddelen.

ln het schooljaar 2O2O-202L oriëntatie op de nieuwe digitale rekenmethoden.

Mogelijke ¡mplementat¡e van de nieuwe methode in 2021-2022.

We hebben schoolnormen vastgesteld voor de Cito toetsen.

4.10 Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie vinden w'rj van belang, omdat onderwijs meer is dan taal en rekenen, Wij willen onze leerlingen breed

ontwikkelen. Wereldoriëntat¡e komt bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde,

biologie, gezond gedrag en verkeer. ln dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan,

hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriênteren zich op de natuurlijke

leefomgeving en op versch¡jnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen or¡ënteren zich ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen

en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed.

ln de komende planperiode oriënteren wij ons op een methode voor geïntegreerd zaakvakonderw'rjs.

Wij hebben een aanbod voor wetenschap en techniek.

Leerlingen leren in de echte wereld. jaarlijks zijn er meerdere excursies voor de leerlingen, dit wordt nader omschreven

in een borgingsdocument.

4.11 Kunstzinnige vorming

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en dat ze zich oriënteren op kunstzinnige en culturele

aspecten die een rol spelen in hun leefwereld. Dat zij kennis verwerven van de actuele kunstzinnige en culturele diversiteit en dat

ze die leren begrijpen en waarderen. Daarnaast: wij vinden het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor

kunstzinnige aspecten, dat zij kunnen genieten van schilderijen en beelden, van muziek, van taal en beweging, en daarop kunnen

reflecteren. Tenslotte bieden we kunstzinnige vorming aan, omdat onze leerlingen zich op die manier kunnen uiten (gevoelens en

ervaringen).t 
Op onta school zetten we externe in voor muziekonderwijs.

t 
Op onze school hu ren we externe in voor dans / drama.

' Wi¡ oriënteren ons op een methode muziek.

' Wi¡ besteden aandacht aan dramatische vorming.

' Wij organiseren in het schooljaar voor alle leerlingen meerdere culturele excursies.

4.12 Bewegingsonderw¡is

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd, hart en

handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen. De belangrijkste

kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

a

o

a

o

a

o
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We beschikken over een goed gefaciliteerd speellokaal voor de jongste leerlingen.

We besteden voldoende tijd aan lichamelijke opvoeding en sport zoals bv. schoolschaatsen.

Bijna alle leraren zijn bevoegd om bewegingsonderwijs te verzorgen.

We beschikken over een vakdocent Lichamelijke opvoeding / buurtsportcoach.

We gebruiken de basislessen Bewegingsonderwijs.

De leerlingen van groep 3-5 krijgen zwemles in het buitenbad.

Bij mooi weer (in de zomer periode) is er voor de leerlingen u¡t groep 6,7,8 een natte gymles in het zwembad

De leerlingen doen mee met buitenschoolse sportact¡viteiten.

4.13 Wetenschap en technologie

Onze maatschappij heeft een sterke behoefte aan geschoolde mensen op het terrein van wetenschap en techniek. Wij willen

daaraan een bijdrage leveren door gericht aandacht te besteden aan dit vakgebied.

B¡j de act¡viteiten wetenschap en techniek leren onze leerlingen al samenwerkend aspecten die samenhangen met

wetenschap en techniek te onderzoeken, te ontdekken en te ontwerpen.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

' Wetenschap en techniek is structureel ingeroosterd bij de groepen 4-8.

' W¡ hebben een uitgebreid assort¡ment aan materialen.

' Wi¡ koppelen wetenschap en techniek een 21st century skills.

' Wi¡ bezoeken het lnnovatorium.

4.14 Engelse taal

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de toenemende

internationalisering, de groeiende mobilite¡t en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. De aandacht die we besteden aan de

Engelse taal zorgt ervoor dat de leerlingen een goede aansluiting hebben bij het voortgezet onderwijs.

. Op onze school is er een aanbod voor Engels in de groepen 4 T/m 8.

. Wij maken gebruik van de methode Big English en I pockets.

¡ ln het schooljaar 2019-2020 is de implementatie van I pockets in groep 4-5.

. Wij zullen nader onderzoeken of we de methode uitbreiden naar groep 1-2-3.

4.15 Les- en leertijd

Op onze school hanteren we de volgende lestijden voor groep 1 t/m 8.

Totaal L,2,3

O

a

a

a

a

a

a

I ln groep 4t/m I maken we gebruik van het programma Big English en I Pockets.

Kwal¡teitsindicatoren

urenstart pauze einde

1,4.O0 5maandag 8.15 uur LL.45-L2.30

58.15 uur LL.45-L2.30 14.00dinsdag

5woensdag 8.L5 uur Lt.45-L2.30 14.00

L4.00 5donderdag 8.1"5 uur Lr.45-12.30

11..45-72.30 14.00 5vrijdag 4,5,6,7,8 8.15 uur

3,58.15 uur 7r.45vr¡jdag groep 1,2,3

25 uurTotaal 4,5,6,7,8
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Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van

onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we voldoende leertijd plannen, zodat de

leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken. We werken vanu¡t een lessentabel en een weekoverzicht. ln principe

trachten we alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen.

4.16 Pedagogisch handelen

Een goed pedagogisch klimaat is essentieel voor onze leerlingen. Wij doen er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat de

leerlingen zich veilig voelen op school en dat de school een plek is waar zij graag zijn. Veiligheid creëren we door het bieden van

duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur. Dit is onder andere terug te zien in het gebruik van een dagplanning en duidelijke

afspraken. Middels de Kanjertraining worden leerlingen betrokken bij het maken van afspraken en het creëren van een fijne sfeer

in de klas en in de school.

ln de lessen wordt gericht aandacht besteed aan de sociale en maatschappelijke competenties van de leerlingen. Wij vinden het

belangrijk dat medewerkers leerl¡ngen op een positieve manier benaderen, zodat het zelfuertrouwen van de leerling wordt

vergroot.

Beoordeling

De ambities worden L maal per jaar beoordeeld middels de WMK kaart en Viseon.

4.17 Didactisch handelen

Op onze school hebben de leraren de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart gebracht. Op basis daarvan zorgen de leraren

voor gedifferentieerd en gestructureerd onderwijs: ze zorgen voor leerstof, u¡tleg, opdrachten en begeleiding die past b'tj zowel de

groep als geheel, als de individuele leerling. Daarnaast var¡ëren ze de leertijd afhankel'rjk van de onderwijsbehoeften. De instructie

wordt veelal gegeven aan de hand van het model Directe lnstructie. Van belang is, dat de uitleg en de verwerking van de leerstof

leiden tot begrip van de leerstof. De verwerking kenmerkt zich door: actieve leerlingen en ondersteuning door de leraar (in

evenwicht met uitdaging). De belangr'rjkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

o De leraren zorgen voor goed opgebouwde lessen.

¡ De leraren differentiëren bij de instructie.

o De leraren maken gebruik van het model directe instruct¡e.

¡ De leerlingen werken zelfstandig en ze werken samen.

o De leraren geven ondersteuning en hulp.

¡ De leraren laten leerlingen hun werk zo veel mogel¡jk zelf corrigeren.

¡ De leraren zorgen voor stofdifferentiat¡e.
¡ De leraren zorgen voor tempodifferentiat¡e.
¡ De leraren variëren de onderwijstijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften.
¡ De leraren zorgen voor taakgerichtheid.

o De leraren zorgen voor betrokkenheid.

¡ De leraren geven feedback aan de leerlingen.

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO) De directie

voert m¡nimaal 2 maal per jaar een klassenbezoek uit bij de leerkrachten.

1
De leraren bereiden zich schriftel'rjk voor: programma en tijd(en). De leraren zorgen voor een effectief
klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd.) Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel)

De leraren beschikken over een week- en dagrooster De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de

onderwijsbehoeften.

Kwaliteits¡ ndicatoren

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (Sf2

)

ResultaãtOmschrijving

3,25

ResultaâtOmschrijving
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Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3)

OBS Op'e Dobbe

4.18 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

De missie van de school is om de leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. We

werken vanuit het principe 'voor doen, samen doen, zelf doen' en spreken daarbij positieve verwachtingen uit naar de leerling.

Van jongs af aan stimuleren we leerlingen om zoveel mogelijk zelf te doen en leren we hen om zelf keuzes te maken.

Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de e¡gen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Autonomie

en eigen verantwoordel'rjkheid betekenen niet, dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden

de leerprocessen en doen dat "op maat": leerlingen die (wat) meer stur¡ng nodig hebben, krijgen die ook.

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

¡ De leraren betrekken de leerlingen actief bij de lessen.

¡ De leerlingen hebben praktische taken in de klas, waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn.

4.19 Klassenmanagement

Met klassenmanagement bedoelen we: sturen, plannen, regelen en organiseren. Wij vinden dat onze leraren pas succesvol

kunnen zijn als ze hun instructie en de leeractiviteiten van de leerlingen goed kunnen organ¡seren. De belangr¡jkste kenmerken

(en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

¡ De leraren zorgen voor een effectieve inrichting van hun lokaal.

¡ De leraren hanteren heldere regels en routines.

¡ De leraren voorkomen probleemgedrag.

¡ De leraren zorgen ervoor, dat de lesactiviteiten goed georganiseerd zijn.

r De leraren bieden een heldere structuur in de act¡vite¡ten en omgeving.

4.2O Zorg en begeleid ing

We streven ernaar, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met

verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Onze leraren zorgen ervoor, dat ze hun

leerlingen goed kennen en ze volgen hun ontwikkeling nauwkeurig met behulp van het Cito LOVS (cognitieve ontwikkeling) en

Viseon . Omdat we opbrengstgericht werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen)

en kijken we naar de individuele leergroei van een leerling. Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij en waar nodig

geven we de leerlingen extra ondersteuning. ln ons zorgplan staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven (zie bijlage). Naast

het zorgplan beschikt onze school over een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP verheldert welke leerlingen we (geen)

zorg kunnen bieden en wat de extra ondersteuning van leerlingen inhoudt (zie bijlage). We volgen de ontwikkeling van leerlingen

voortdurend (leraar), maar formeel gebeurt dit bij de groepsbesprekingen (3x per jaar, in oktober en na de midden- en

eindtoetsen). Tijdens de groepsbesprekingen komen aan de orde: de ontwikkeling van de groep als geheel (en het leraargedrag)

en de ontwikkeling van individuele leerlingen. De afspraken naar aanleiding van het overleg worden vastgelegd en gemonitord. De

belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

o De leraren kennen de leerlingen.

¡ De leraren zetten betrouwbare en valide toetsen in om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.

o De leraren signaleren vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben.

r Ouders worden betrokken bij de (extra) zorg voor hun kind.

. Externe partners worden, indien noodzakelijk, betrokken bij de zorg voor leerlingen.

r De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en

de ontwikkeling van de leerlingen.

. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en de zorg voor zorgleerlingen.

r De school voert de zorg planmatig uit.

¡ De school gaat zorgvuldig de effecten van de zorg na.

¡ De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding.

Bijla ge 3 : Schoo londe rste u n i ngsp rofie I (SO P )
Beoordeling

Zelfevaluatie - Z¡cht op ontwikkeling (OP2)

Resultaat

3,3

0mschrijving
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4.2l Afstemm¡ng

Op onze school stemmen we ons onderwijs en ons onderw'rjsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leraren

stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken van de leerlingen in een groep. Ze dragen er op deze manier

zorgvoor, dat de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en dat het onderwijs wordt afgestemd op groepjes

leerlingen en leerlingen individueel. Omdat "afstemming" (differentiatie) van het onderwijs op leerlingen niet eenvoudig is,

monitort de school voortdurend of de leraren voldoende in staat zijn om hun onderwijs af te stemmen op de groep, de

subgroepen en de individuele leerlingen. Dit doen we m.b.v. C007. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van

onze school zijn:

o De instructie wordt op niveau aangeboden.

o De leraren zorgen voor differentiatie bij de verwerking, waar nodig is er een individuele verwerk¡ng.

r De leraren zorgen voor differentiatie ¡n tijd.
¡ De leraren stemmen, waar nod¡g, hun onderwijs af op de behoeften van individuele leerlingen.

4.22 Ext¡a ondersteu n¡ng

Wanneer het nodig is om een leerling een eigen leerl'rjn te geven, omdat het niveau van de leerling afwijkt van de

leeftijdsgenoten, schrijven we een ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP beschrijft welke leerstof die leerling kr'tjgt

aangeboden en welke begeleiding en ondersteuning de school aanbiedt. Tevens vermeldt het OPP de doelen m.b.t. de specifieke

vakken en de aanpak van de leraar (afstemming). Het OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd. Bij de evaluatie zijn de ouders

en in bepaalde gevallen het kind betrokken. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

¡ De school stelt een OPP op voor leerlingen die een eigen leerlijn hebben.

¡ Het OPP wordt geschreven volgens een vast format.
¡ Het OPP wordt 2 x per jaar geëvalueerd en (indien nodig) bijgesteld.

¡ Het SOP beschrijft wanneer een leerling een eigen leerl'rjn krijgt.

o Het 50P beschrijft wat we verstaan onder extra ondersteuning.

r Het 50P beschrijft welke extra voorzieningen we hebben voor leerlingen met een extra ondersteunings-behoefte.

4.23 Talentontw¡kke¡¡ng

Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de individuele talenten

van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen om taal- en rekentalent,

maar ook om creat¡eve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en bepaalde praktische vaardigheden. De

belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zljn:

a Op onze school besteden we gericht aandacht aan techniekonderwijs, cultuureducatie, creativitieit en sport en

bewegen.

4.24 Passend onderw¡js

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. ln beginsel z¡jn wij het eens met de stelling, dat zo veel mogelijk

kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt

zich op het geven van basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning. ln ons

schoolondersteuningsprofiel en de visie op ondersteuning(zie bijlage) hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en

niet kunnen geven. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

. Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel (SOP).

¡ Onze school biedt basisondersteuning.

¡ De ouders hebben inzicht in de essenties van ons ondersteuningsprofiel.

De school participeert in netwerken om extra ondersteuning te kunnen garanderen.

Beoordeling

Eijlage 4: Vísie op ondersteunÍng

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4)

Resultaat

3,22

Omschrijving
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4.25 Opbrengstger¡cht werken

Op onze school werken we opbrengstgericht. Daarbij richten we ons op de gemiddelde vaardigheidsscore en specifiek de

individuele leergroei van de leerlingen bij de Cito-toetsen. Per Cito-toets hebben we een norm vastgesteld. Bij de bespreking van

de groep (leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de gehaalde vaardigheidsscore) vergeleken met de gewenste gemiddelde

vaardigheidsscore. Als de gewenste score structureel onder de gewenste score ¡s, worden er door de lb en leerkrachten

interventies afgesproken. Deze interventies kunnen o.a. zijn:

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

¡ We beschikken over schoolnormen voor de eind- en tussenresultaten.

¡ We beschikken over schoolnormen voor de sociale resultaten.

r De analyse van de toetsresultaten is norm gerelateerd.

¡ De analyse van de toetsresultaten r¡cht z¡ch met name op de aanpassing van het lesgedrag van de leraren

4.26 Resultaten

We streven zo hoog mogelijke opbrengsten na m.b.t, met name taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontw¡kkeling. We achten

het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en

succesvol) vervolgonderwijs. We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen tijdens de

groepsbesprekingen. Dan bespreken we of de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen en of dat ook geldt voor de

individuele leerlingen. ln het kader van de ononderbroken ontwikkeling stellen we jaarlijks een overzicht op van het aantal

verlengers, het aantal zittenbl'rjvers en het aantal leerlingen met een OPP (eigen leerlijn). De belangrijkste kenmerken (en eigen

kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

¡ De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken b'tj

m.n. rekenen en taal).

o De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken m.n, rekenen en taal).

e De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat verwacht mag worden (op grond van hun

kenmerken).

r De leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.

r De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar.

¡ De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs.

¡ De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs.

¡ De leerlingen ontwikkelen zich ononderbroken.

: 
*" houden b'rj hoeveel individuele handelingsplannen /OPP 's er per jaar ¡n een groep uitgevoerd worden.

Beoordeling

4.27 Toets¡ng en afsluit¡ng

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de ontwikkeling van de

leerlingen m.b.v. het Cito LOVS. De resultaten worden ingevoerd in het OLVS Cito. Voor een toetsoverzicht: zie bijlage. De toetsen

worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Citovoorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Ouders worden

op de rapportenavonden geÏnformeerd over de toetsresultaten. ln leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan een eindtoets. Ouders

krijgen in dat jaar ook een VO advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in de schoolgids. De belangr¡jkste

kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

. Onze school beschikt over een leerlingvolgsysteem.

o Onze school beschikt over een toetskalender.

r Onze school neemt de toetsen af conform de voorschriften.

o Onze school neemt een eindtoets af in leerjaar 8 (Cito).

o Onze school geeft ouders een Vo-advies conform de beschreven procedure.

¡ Onze school informeert de ouders over de toetsresultaten

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1)

Omschrijving

4

Resultaat
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¡ De leerlingen real¡seren aan het e¡nd van de schoolloopbaan de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken).

BÍjloge 5 : Toetsoverz¡cht

Beoordelíng

4.28 Vervolgsucces

Onze school controleert of de gegeven VO-adviezen worden gerealiseerd. We vergel'rjken daartoe onze adviezen met de plaats

van de leerlingen aan het begin van VO-klas 3. We gebruiken daarbij de gegevens van Scholen op de kaart (resultaten - plaats in

VO na 3 jaar). Op basis van een analyse stellen we ons beleid m.b.t. adv¡sering VO -indien nodig- bij. De belangrijkste kenmerken

(en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

¡ Onze school beschikt over een heldere procedure voor de VO-advisering (zie beleid).

¡ Jaarlijks worden de gegeven adviezen vergeleken met de plaats van de leerlingen in VO-3.

¡ De school beschikt over een overzicht van gegeven adviezen en de plaats van de leerlingen in VO-3.

Beoordeling

5 Personeelsbeleid

5.1 lntegraal Personeelsbeleid

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. De bedoelde ontwikkeling is

gekoppeld aan de missie en de visie(s) van de school, en aan de vastgestelde competent¡es. We gaan uit van de volgende

competenties:

1.. Gebruik Leertijd

2. Pedagogischhandelen

3. Didactisch handelen

4. Afstemm¡ng (HGW)

5. Klassenmanagement

6. Opbrengstgerichtwerken

7. Beroepshouding

8. Communicatie

De vastgestelde criteria bij de acht competent¡es zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (conform de CAO Primair

Onderwijs) en daarna vormgegeven in C007. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn

¡ We beschikken over een functionerende gesprekkencyclus, C007.

¡ We onderhouden onze bekwaamheden op een effectieve wijze.

o Het personeelsbeleid richt zich m.n. op de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren.

Beoordeling

De ambities worden een keer per vier jaar beoordeeld door directie en team m.b.v. de Quick Scan (WMK-PO)

5.2 Bevoegde en bekwame leraren

Op onze school werken bevoegde en bekwame leraren. Het is in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een leraar op onze school

werkzaamheden kan verrichten zonder volledig bevoegd te zijn. Alle leraren beschikken daarom over een Pabo-diploma. De

schoolleider besch¡kt over een diploma van een opleiding voor schoolleiders en de intern begeleider heeft de Master SEN intern

begeleider afgerond. Ten aanzien van het bijhouden van de bekwaamheid van de directie en de leraren verwijzen we naar de

paragraaf Professionalisering. Daarin staat de gevolgde scholing over de afgelopen periode vermeld (zie hoofdstuk

Personeelsbeleid). Het ontwikkelen van de bekwaamheid van de leraren verloopt daarnaast via de lijn startbekwaam,

basisbekwaam en vakbekwaam. De directeur staat ingeschreven in het schoolleidersreg¡ster. Tenslotte gaan alle betrokkenen

werken met een bekwaamheidsdossier.

Zelfevaluatie - Toets¡ng en afsluiting (OP8)

ResultaatOmschrijving

4

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3)

Omschrijving

2

Resultaat
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5.3 Organisatorische doelen

We hebben inzichtelük hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uitziet.

Taken en functies situatie augustus 201-9

Leerkrachten 5

lntern begeleider L

Directeur 1

Onderwüsassistent 7

Bevoegd voor gym 4

LA leraren 4

LB leraren t

Ons personeelsbeleid richt zich enerzijds op de ontwikkeling (m.n. pedagogisch-didactisch) van de leraren, en anderzijds op

ontwikkeling in een taak en/of functie.

5.4 De schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur van de school. Kenmerkend voor de schoolleiding is, dat ze zich richt op het

zorgen voor goede communicatie en op het adequaat organiseren van de gang van zaken op school, Daarbij vindt de schoolleiding

het onderwijskundig leiderschap van belang. De directie wil adaptief leiding geven, dat betekent dat ze daar waar nodig en

noodzakelijk rekening houdt met verschillen tussen leraren. De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen

ambities) van onze school zijn:

o De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers en ontwikkeling van de school.

¡ De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate.

¡ De schoolleiding stimuleert in¡t¡atieven van de teamleden.

¡ De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effect¡eve wijze.

¡ De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat.

5.5 Beroepshouding

Het ¡s voor de kwaliteit van de school van belang, dat de werknemers niet alleen beschikken over lesgevende capaciteiten. Op

onze school wordt veel waarde gehecht aan de professionele instelling van de werknemers, aan een juiste beroepshouding. De

belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:

¡ De leraren handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school.

o De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar.

¡ De leraren kunnen en willen met anderen samenwerken.

¡ De leraren voeren genomen besluiten uit.

o De leraren zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken.

r De leraren zijn gemotiveerd z¡jn om zichzelf te ontwikkelen.

5.6 Professionele cultuur

De schoolleiding streeft er naar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt wordt door

een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team ingeroosterd, zijn er

teambijeenkomsten en volgen de leerkrachten individuele scholing.

5.7 Beleid met betrekk¡ng tot stag¡a¡res

Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van aankomende

leerkrachten en onderwijsassistenten, daarom bieden wij stagiaires van de Pabo's en MBO de gelegenheid om ervaring op te

doen. Jaarlijks wordt binnen hetteam geïnventariseerd welke leerkracht een stag¡aire of LIO-er in de klas wil (kan) begeleiden.

Mogelijke stagiaires worden uitgenodigd voor een gesprek met de betreffende leerkracht. Als na het gesprek alle partijen positief

zijn worden nadere afspraken gemaakt.
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5.8 lntroductie en begeleiding

Nieuwe leraren worden ondersteund door de coach op bestuursniveau.

Er worden lesobservaties en gesprekken gevoerd door de coach en de directie en indien gewenst door de intern begeleider

Om te bepalen of de leerkracht zich in voldoende mate ontwikkelt, maken we gebruik van COO7.

Op bestuursniveau is e.e.a. vastgelegd, zie bijlage 6: Coaching en begeleiding startende eerkrachten.

5.9 Taakbeleid

Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. We hebben daarbij gekozen voor het basismodel. Vóór

de start van het schooljaar wordt met iedere individuele werknemer schriftelijke afspraken gemaakt over het aantal lesuren of

lesgebonden en/of behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken. Elk jaar wordt er

bekeken of de taken voor het beheer van de school, werkgroepen en sport- en spelactiviteiten goed verdeeld zijn over de

verschillende leerkrachten. Daarbij wordt uitgegaan van wensen en sterke kanten van de personeelsleden.

Zie bijloge 7: Werkverdelíngsplon

5.10 Klassenbezoek

De directie en de lB-er leggen jaarlijks bij ieder teamlid klassenbezoeken af. Daarbij gebruiken we de observatielijsten uit o.a.

C007. Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een correcte wijze uitvoering geeft aan de gemaakte afspraken en/of persoonlijke

ontwikkelplannen. Na afloop van het klassenbezoek volgt (standaard) een reflectief gesprek waarin nieuwe afspraken worden

gemaakt en waarin de follow-up wordt vastgelegd. Naast klassenbezoeken onderscheiden we flitsbezoeken. Deze consultaties zijn

kort en gekoppeld aan een observatiepunt.

5.11 Persoonlijke ontwikkelplannen

ledere werknemer stelt jaarl¡jks een POP op in COO7. De inhoud van het POP is gebaseerd op individuele- en schoolontwikkeling.

Een werknemer scoort zichzelf op de vastgestelde competenties, vult daarna het POP (volgens format) in. De uitvoering van het

POP wordt geobserveerd tijdens de klassenbezoeken en de voortgang komt aan de orde bij het functioneringsgesprek. ln het

beoordelingsgesprek wordt door de directie een oordeel gegeven over de realisatie van de opgestelde POP's.

5.12 Het bekwaamheidsdossier

Alle werknemers gaan beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier in COO7. Deze dossiers worden beheerd door de

leraren zelf; het dossier is digitaal. Daarin zijn opgenomen:

o Degescoordecompetentielijstjes.
o Depersoonlijkeontwikkelplannen.
¡ De persoonlijke actieplannen.

¡ De gespreksverslagen (FG).

¡ De gespreksverslagen (BG).

r Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek.

r Overzicht van de gemaakte afspraken.

5.13 Functioneringsgesprekken

De directie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle medewerkers. We werken met C007 voor de planning en registratie

hiervan. Tijdens het functioneringsgesprek staat het POP van de medewerker centraal. Op basis van het ontwikkelde POP wordt

omgezien naar verbeterdoelen in relatie tot de schoolverbeterdoelen en individuele doelen. Aan de orde komen verder:

werkdruk, loopbaanwensen, scholing, taakbeleid, mob¡lite¡t en de mate van bekwaamheid (start-, basis- of vakbekwaam) van de

leraar.

5.14 Beoordelingsgesprekken

De directie voert driejaarlijks een beoordelingsgesprek met alle medewerkers. We werken met C007 voor de planning en

registratie. Bij dit beoordelingsgesprek wordt ons competentieprofiel gebruikt. Daarnaast worden houding en gedrag ten

opzichte van collegae en ouders en de doorgemaakte ontwikkeling in kennis en vaardigheden beoordeeld. De directie geeft

tevens een oordeel over de mate van bekwaamheid van de leraar: start-, bas¡s- of vakbekwaam. Op basis van alle beoordelingen

stelt de directie een teamfoto op. Na bespreking en analyse daarvan worden er schoolverbeterpunten vastgesteld.
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5.15 Professional¡ser¡ng

Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij

voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school), de schoolverbeterdoelen en opgestelde persoonlijk

ontwikkelplan. Daarnaast organ¡seert en faciliteert de directie teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het

versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. ln de regel volgt het team twee keer per jaar

teamgerichte scholing. ledereen is daarb'rj aanwezig. De scholing wordt verwerkt ¡n de normjaartaak onder het kopje

professiona lise ring.

Scholíng 2018 en 2019

Leerkracht Gymopleiding

Team

Onderwijsassistente

Directie

Onderbouw

Midden en bovenbouw

Leerkracht

Mindmappen

Sleeplezen

Audit opleiding

Onderbouwd digitaal

Training chromebooks

Kanjertra¡ning

lB en directie Training sociale veiligheid

5.16 Verzuimbeleid

Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur en het bestuur. De directeur regelt de vervanging. De werknemer meldt zich

ook beter bij de directeur en het bestuur. Bij langduriger verzuim wordt de werknemer opgeroepen bij de Arbo-arts. Bij kort

veelvuldig verzuim wordt een verzuimgesprek gehouden door de directeur. Bij vermoeden van oneigenlijk verzuim wordt de Arbo-

arts ¡ngeschakeld, in overleg met bestuur. Langdurig verzuim wordt afgehandeld conform de Wet Poortwachter. De re-¡ntegrat¡e

voor wat betreft het functioneren op school valt onder de verantwoordel'rjkheid van de directeur. Bij ziekte wordt, naast de

informele contacten door de collegae, formeel door de directeur contact onderhouden met de betrokkene. lndien de zieke

werknemer daar prijs op stelt, worden er huisbezoeken afgelegd.

5.17 Mobiliteitsbeleid

Het mob¡lite¡tsbeleid is opgesteld door het bovenschools management (zie bijlage). Aan het eind van ieder schooljaar (april)

kunnen personeelsleden aangeven bij de directeur en het bestuur of er belangstelling is voor vrijwillige mobiliteit. Daarnaast

wordt in het direct¡eberaad omgez¡en naar verplichte mobiliteit.

Bij lage 8: I nventarisatieformulier.
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6 Organisatiebeleid

6.1 Organisat¡estructuur

OBS Op 'e Dobbe maakt deel uit van Elan onderwijsgroep. De onderwijsgroep is een stichting van 21 scholen. Het bestuur,

het directieberaad en de GMR vormen de belangrijkste interne gesprekspartners van de directeur bestuurder.

De school beschikt over een ouderraad, een leerlingenraad en een medezeggenschapsraad,

6.2 Groeperingsvormen

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. ln verband met de leerlingaantal¡en worden er combinatieklassen

gevormd.

6.3 Het schoolklimaat

Wij vinden het belangrijk, dat de school een veil¡ge en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Een

omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een school die open

staat voor ouders en verzorgers. De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:

o De school ziet er verzorgd uit.
¡ De school is een veilige school.

. Leraren (ook onderling), leerlingen (ook onderling) en ouders gaan respectvol met elkaar om.

¡ Ouders ontvangen maandel'rjks een nieuwsbrief.

¡ De school nodigt ouders driemaal perjaar uit voor een gesprek.

. Leraren bevorderen het onderlinge respect van de leerlingen.

. Leraren ondersteunen en stimuleren het zelfvertrouwen van de leerlingen.

¡ Leraren geven op school het goede voorbeeld.

6.4 Veiligheid

De school waarborgt de veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is allereerst vastgesteld welke (ernstige)

incidenten de school onderscheidt. Dit zijn:

Kenmerken van de school:

¡ De school beschikt over een registrat¡esysteem: de leraar registreert incidenten en ongevallen (m.b.v. een format)

¡ De directie analyseert jaarlijks de gegevens en stelt, in overleg metteam, verbeterpunten vast.

¡ De school probeert ¡ncidenten en ongevallen te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels.

o De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

r De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag.

r De school heeft een veiligheidscoördinator.

lncidenten en ongevallen worden in eerste ¡nstant¡e afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt

de veiligheidscoördinator betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten en

ongevallen.

De ouders, leerlingen en de leraren worden 1 x per twee jaar bevraagd op veiligheidsaspecten. De veiligheid van de leerlingen

wordt jaarlijks gemonitord met een gevalideerd instrument: WMK en Viseon. De gegevens worden aangeleverd bij de lnspectie

van het Onderwijs.

De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een (interne en externe)

vertrouwenspersoon. De school beschikt over een specifieke veiligheidscoördinator (aanspreekpunt). ln de schoolgids worden

ouders geïnformeerd over aspecten m.b.t. veiligheid. De school beschikt over 3 BHV'ers.

De school beschikt over een veiligheidsbeleidsplan (concept).

Bij lø ge 8 : Ve i lÍg h e ídsbe leidsp la n
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Zelfevaluatie - Veiligheid (5K1)

Resultaat

3,55

Omschrijving

OBS Op'e Dobbe

Beoordeling

6.5 Arbobeleid

Onze school heeft met Arbomeester een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht om uitval van leerkrachten te

voorkomen. Bij langdurige u¡tval stelt de arbeidsdeskundige - eventueel in overleg met de bedrijfsarts - een probleemanalyse op.

De directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens bestaat de mogelijkheid voor overleg met

de bedrijfsarts en de personeelsconsulent in het Sociaal Medisch Overleg.

W¡j hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school.

We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan. Op die manier kunnen we

tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart brengen en acties plannen. Voor de speeltoestellen is een logboek

aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele ongevallen. De brandweer heeft een

gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig verklaard. Op de school is een

calamiteitenplan aanwezig.

5.6 lnterne communicat¡e

Op onze school vinden we de ¡nterne communicatie van groot belang. We zijn gericht op het creëren van betrokkenheid van de

medewerkers op de school om op die manier de kwaliteit van de school te optimaliseren, Daarom zorgt de schoolleiding voor een

heldere overlegstructuur en worden er effectieve hulpmiddelen gebruikt.

Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:

1. Zaken worden op de juiste plaats besproken.

2. Vergaderingen worden goed voorbereid.

3. Op vergaderingen is sprake van actieve deelname.

4. ln beginsel spreekt iedereen namens zichzelf.

5. Wegevenelkaarrespectvollefeedbackenaccepterenookfeedbackvananderen.

6.7 Samenwerking

Onze school werkt effectief samen met voorschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is m.n. gericht op informat¡e-uitwisseling

over leerlingen in achterstands¡tuaties en in de toekomst, het realiseren van een doorgaande leerlijn. Daarnaast werken we

samen met vervolgscholen (ook bij een tussent¡jds vertrek). ln alle gevallen betrekken we ouders bij de overgang van hun kind

(voorschool - school; school - voortgezet onderwijs; school - andere school). Met betrekking tot leerlingen met een extra

ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkingsverband en met zorgpartners.

ln het kader van de zorg onderhouden wij o.a. contacten met:

Kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn o.a.

We overleggen met voorschoolse voorzieningen.

We overleggen met VO-scholen.

We beschikken over bele¡d m.b.t. tussentijdse overgang naar een andere school.

We betrekken ouders bij de overgang van hun kind naar een andere school.

We werken samen met GGD, SMW en gebiedsteam.

We werken samen met het SWV.

a

a
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Zelfevaluatie - Samenwerkine (OP6)

Resultaat

2,75

Omschrijving

OBS Op'e Dobbe

Beoordeling

6.8 Contacten met ouders

Goede contacten met ouders vinden wü van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de sociaal

emotionele- en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor

de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. Voor de ouders is het van belang

dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkel¡ng van hun kind.

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:

Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten.

Leraren stellen z¡ch op de hoogte van de opvattingen en verwacht¡ngen van de ouders.

Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken.

Ouders worden betrokken bü (extra) zorg.

Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs.

Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind.

6.9 Overgang PO-VO

We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bÜ ze past. Voor ons betekent dit

dat wij meer ¡nzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig hebben om in het

voortgezet onderw¡js te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een contact met de scholen waaraan we leerlingen leveren

De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn:

r Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld (zie bijlage).

¡ We overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren.

o We hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt.

o We beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden.

r We controleren of onze adviezen effectief zijn.

6.10 Privacybeleid

Onze school beschikt over een privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy omgaan. ln het reglement

staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En hoelang de gegevens worden bewaard. Het

reglement garandeert dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat betekent dus ook dat de informatie die we in

de schooladministratie (o.a. het LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én volledig up-to-date ¡s. Het reglement staat op onze website

en de hoofdlijnen staan In onze schoolgids. De belangrijkste kenmerken (eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze

school zijn:

¡ We beschikken over een privacyreglement.

r We waarborgen de privacy van leerlingen en persoonsgegevens.

¡ We beschikken over afspraken over de leerlinggegevens.

¡ We hebben de rechten van de ouders m.b.t. privacy beschreven.

Bijldge 72: Privacybeleid

6.11 Voor- en vroegschoolse educat¡e

Onze school heeft leerlingen met een VVE indicatie.

Voor deze leerlingen is er een warme overdracht met de voorschool, Tiko - Yn'e Jister.

ln de komende planperiode is er een voornemen de samenwerking met de voorschool

verder te ontwikkelen en intensiveren.

a

a

a

a

De leerlingen volgen ¡n het voortgezet onderwijs. Naar aanleiding van de gegevens een analyse

maken en waar nodig plan van aanpak.

Aandachtspunt Prioriteit

hoog

til<o
a
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6.12 Voor-, tussen- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Kids First de Parachute op

een externe locatie in Hallum.

It Pypke 23

9074 LG Hallum

Tel: 088-0350434.

ir?"i
l{,1

Kids Flrst
íilie); l içlrÕ)eìp

7 Financieelbeleid

7.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken

Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd, evenals de gelden die voortkomen uit de bestemmingsboxen.

Jaarlijks is er een begrotingsgesprek met de directeur, de directeur bestuurder en de controller.

Het financieel beleid is erop gericht om de continui'teit van de totale organisatie te waarborgen en optimale randvoorwaarden te

creëren om de gestelde doelen u¡t het strategisch beleidsplan van de Stichting en het schoolplan van de school te realiseren.

7.2 Externe geldstromen

Van het rijk ontvangt de school: lumpsumgelden, geoormerkte gelden via de bestemmingsbox, impulsgelden en gelden van het

SWV. De budgetten komen op bovenschools niveau binnen en worden daar beheerd. Op het bestuurskantoor wordt bijgehouden

hoeveel middelen uit de bestemmingsbox besteedt zijn aan welke thema's (opbrengstgericht werken, cultuur en leiderschap). Van

een lokaal fonds ontvangt de school projectsubsidie voor het stimuleren van cultuureducatie. De school verantwoordt zich over

de deugdelijke besteding van de gelden via de managementrapportage(s). Bij het vervang¡ngsfonds worden de kosten door ziekte

of rechtspositioneel verlof gedeclareerd.

7.3 Sponsoring

Onze scholen staan midden in de samenleving. Hierbij hoort ook dat de school verbinding maakt met de omgeving waarin de

school staat. Sponsoring kan scholen kansen bieden om, binnen de gestelde kaders, zaken te realiseren. Belangrijk is dat de

sponsoring ten goede komt aan de leerlingen van de school, Wanneer sprake is van sponsoring, dan zijn onze gedragsregels van

belang.

7.4 Begrotingen

De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar in overleg met de d¡recteur bestuurder vastgesteld. De

vastgestelde begroting is taakstellend voor de directeur bestuurder en de directeuren van de scholen. Dat betekent dat in principe

geen uitgaven kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is toegestaan, m¡ts geen geweld

wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee een belangrijk sturlngselement geworden.

De exploitatiebegroting is gebaseerd op het beleidsplan van de school.

De begroting van de school wordt besproken met het team en de mr van de school.

Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar in overleg met de directeur bestuurder een personeelsformatieplan op. Hierin

worden de inzet van middelen met betrekking tot basisformatie, wegingsgelden, werkdrukgelden en impulsgelden verantwoord'

Het personeels-formatieplan wordt besproken met het team de MR .

De meerjaren investeringsbegrotingen (OLP, lCT, meubilair, apparatuur) worden afgeleid van de gegevens die zijn verkregen uit de

zogenaamde nulmetingen. Vanaf het jaar 2005 zijn de investeringen geactiveerd en op basis van de gekozen afschrijvingstermijnen

wordt bepaald wanneer de investering is afgeschreven.
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SZorgvoor kwaliteit

8.1 Kwaliteitszorg

Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren we de

kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve w'rjze. Daarnaast hebben we onze kwaliteitszorg gekoppeld aan

ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontw¡kkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers

parallel verloopt. Samen met het team en in het perspectief van onze streefbeelden en actuele ontwikkelingen, stellen we samen

verbeterpunten vast. De gekozen verbeterpunten worden daarna verwerkt ¡n hetjaarplan en uitgewerkt. De directie monitort de

voortgang. Aan het eind van het jaar evalueren we de verbeterplannen en verantwoorden we ons over onze werkzaamheden in

het jaarverslag. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwal¡teitsaspecten) van onze school z'rjn:t 
Wi¡ beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg.t 
W¡ beschikken over toetsbare doelen bij de diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan).t 
Wi¡ beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende beleidsterreinen (zie dit schoolplan)

minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden.
t W¡ laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren.
t W¡ werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag).
t Wi¡ evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn.
t Wi¡ borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen.)

' W'rj rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR en ouders).

Beoordeling

8.2 Kwaliteitscultuur

Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie die vertaald wordt in ambities, in indicatoren voor ons

(onderwijskundig) handelen. De belangr'rjkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn:t 
We beschikken over een heldere visie die vertaald is in concrete gedragsindicatoren.

t 
Onze v¡s¡e en de ambities vormen het uitgangspunt voor onze professionalisering.

t 
De schoolleiding is gericht op de ontwikkeling van het team.

t 
De schoolleiding heeft zicht op de sterke kanten en de verbeterpunten van de leraren (en het team als geheel)

' De schoolleiding beschikt over een professionaliseringsplan (jaarlijkse update).

Beoordeling

8.3 Verantwoording en dialoog

Op onze school betrekken we ook externen b'rj de bepaling en beoordeling van onze kwaliteit b.v. door middel van een audit,

tevredenheidsonderzoeken en exitgesprekken. Daarnaast beschikken we overeen leerlingenraad. lederjaarstellen we een

jaarplan op (o.b.v. ons schoolplan) met onze verbeterdoelen. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin we

verantwoording afleggen aan ouders en bestuur voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde

resultaten. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van o¡ze school zijn:

¡ Onze school stelt jaarl¡jks een jaarplan op.
¡ Onze school stelt jaarlijks een jaarverslag op.

e Onze school betrekt bestuur b'rj de kwaliteitszorg (bepaling en beoordeling).

¡ Onze school betrekt externen bij de kwaliteitszorg (bepaling en beoordeling).

Beoordeling

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1)

Omschrijving

3

Resultaat

Zelfevaluatie - Kwal¡te¡tscultuur (KA2)

Omschrijving

3

Resultaat

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3)

Omschrijving

3,1

Resultaat
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8.4 Het meten van de basiskwaliteit

De lnspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2Ot7 de basiskwalite¡t op 17 standaarden. Wij hebben

gemeten of we voldoen aan de gestelde eisen van basiskwaliteit met behulp van de knop Zelfevaluatie Basiskwaliteit

(Mijnschoolplan.nl). De scores perstandaard en de actiepunten zijn opgenomen in ons schoolplan in de bijpassende paragrafen.

De totaaluitslagen zijn als bijlage toegevoegd aan ons schoolplan. We zijn voornemens om de basiskwaliteit 1x per twee jaar te

meten met behulp van het instrument WMK-PO. De acties die dat oplevert zullen we meenemen in de jaarplannen'

8.5 Onze eigen kwaliteitsaspecten

Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten (eigen ambities). We hebben per paragraaf steeds

aangegeven wat de "kenmerken" zijn van onze school, geformuleerd als kwaliteits¡ndicatoren. Sommige kenmerken hebben we

geoormerkt als "eigen kwaliteitsaspecten". Het gaat daarbij om kenmerken (kwaliteitsind¡catoren) waarvan we vinden dat we

daarbij toegevoegde waarde leveren ten opzichte van de basiskwaliteit.

8.6 Wet- en regelgeving

Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de lnspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en regelgeving' Wij

houden ons aan de volgende eisen:

1. De schoolgids leveren wij tijdig aan bij de ¡nspectie.

2. De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.

3. Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij de inspect¡e.

4. Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.

5. Het zorgplan en het SOP voldoen aan de eisen d¡e de inspectie stelt.

6. Wij programmeren voldoende onderwijstijd.

7. Wij programmeren n¡et meer dan (max.) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m 8.

8.7 lnspectiebezoeken

Resultaat laatste inspectierapport: Basistoez¡cht, 18 maart 2014.

De kwaliteit van het onderwijs op OBS Op 'e Dobbe in Hallum is voldoende.

Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke

tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

8.8 Quick-scan zelfevaluatie

ln de komende planperiode wordt een nadere planning gemaakt in de WMK PO

8.9 Vragenlijst Leraren

Tevredenheidsonderzoek medewerkers.

Deze vragenlijst is afgenomen in de periode van 26 februari 20L9 tot 72 juni 20L9.

8Íjløge 74: vragenl¡jst medewerker

8.10 Vragenlijst Leerlingen

Tevreden heidsonderzoek leerlingen.

Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 26 februar¡ 2019 tot 12 juni 2OI

Bijløge 75 : vrog en lijst leerl i n ge n

8.11 Vragenlijst Ouders

Tevreden heidsonderzoek ouders.

Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 26 februari 2019 tot 12 iuni 2079

Bijlage 16: vragenlijst ouders

\tr/MK.PO
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8.12 Evaluatieplan 2019-2023

Onze school beschikt over een meerjarenplanning voor de kwaliteitszorg

Onderwijskundig

beleid

Sociaal-emotionele ontwikkel¡ng X

xOnderwijskundig

beleid

Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

XOnderwijskundig

beleid

Taalleesonderwijs

xOnderwijskundig

beleid

Rekenen en wiskunde

Onderwijskundig

beleid

Wereldoriëntatie x

Onderwijskundig

beleid

Kunstzinnige vorming x

xOnderwijskundig

beleid

Bewegingsonderwijs

XOnderwijskundig

beleid

Wetenschap en Techniek

Onderwijskundig

beleid

Engelse taal X

Onderwijskundig
beleid

Gebruik leertijd x

Onderwijskundig

beleid

Pedagogisch handelen X

XOnderwijskundig

beleid

Didactisch handelen

XOnderwijskundig

beleid

Act¡eve en zelfstandige leerhouding van de

leerlingen

XOnderwijskundig

beleid

Zorg en begeleiding

Passend onderwijs XOnderwijskundig

beleid

April

2020

April

2021

April

2022

April

2023EeleidsterreinenHoofdstuk
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x X XOnderwijskundig

beleid

Opbrengsten X

XPersoneelbeleid personeelsbeleid

x
Organisatie en beleid Schoolklimaat

X
Organisatie en beleid Sociale en fysieke veiligheid X

X
Organisatie en beleid lnterne commun¡cat¡e

X
Organ¡sat¡e en beleid Externe contacten

XOrganisatie en beleid Contacten met ouders

XZo(gvoor kwaliteit Kwalite¡tszorg

XZorg,voor kwaliteit Wet- en regelgeving

76 7 8

April

2020Hoofdstuk

April April April

2023202L 2022Beleidsterreinen

¡r
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Leerstofaa nbod De doelen voor het onderwijs zijn opgenomen in het schoolplan

Prioriteit

hoog

Aandachtspunten beleidspla n 2O19-2O23Domein

OBS Op'e Dobbe

9 Strategisch beleid

9.1 Strategisch beleid

Elan onderwijsgroep beschikt over een strategisch beleidsplan, zie bijlage.

Bijlage: 77: Strotegísch beleidsplan Eldn

v
\
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10 Aa ndachtspu nten 2OL9 -2023

Beleidsplan 2019-

2023:

Leerstofaanbod

De doelen voor het onderwijs zijn opgenomen in het schoolplan

Overgang PO-VO
De leerlingen volgen in het voortgezet onderwijs. Naar aanleiding van de

gegevens een analyse maken en waar nodig plan van aanpak.

Mogelijk aandachtspuntThema Prior¡teit

hoog

hoog
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11 Formulier "lnstemm¡ng met schoolplan"

Brin:

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

10AA

OBS Op'e Dobbe

Finne 42

9074AV

HALLUM

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023 geldende

schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam noom

functie functîe

ploots plaots

dotum dotum

handtekening

Schoolplan 2019-2023

hondteken¡ng
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11 Forrnulier "lnstemming met schoolplan"

Brini

Naan:

Adres:

Postcode:

Plaats:

10AA

OBS Op'e Dobbe

Finne 42

9074AV

HALLUM

VERKI-ARING

Hierb¡j verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school ¡n te stemmen met het van 2019 tot 2023 geldende

schoolplan van deze school.

Namens de MR,

:-ä :..,åLr*.nâ.h*1.

functie' Uoo.:'rlhlr.

oloots

[.t rlto,^^
øladls r r

...fJ*lL*^ro¿r

lid=*3: ?,Õ-\?

€¿1lße*

.. ...f6-..:..X.:k !.\ . .

dotum

hdndtekening
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OBS Op'e Dobbe

12 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin:

Naam:

Adresl

Postcode:

Plaats:

10AA

OBS Op'e Dobbe

Finne 42

9074AV

HALLUM

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

nøom noom

funct¡e functie

ploots ploats

datum datum

hondtekening

Schoolplan 2OL9-2023

handtekening
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