
Samenvatting 
Datum: 17 oktober 2019

Schoolplan 2019-2023

OBS De PôlleOBS De Pôlle
Marsum



2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

5

10

11

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1 Eigen kwaliteitsaspecten 2019-2023
OP1 - Aanbod
OP2 - Zicht op ontwikkeling
OP3 - Didactisch handelen
OP4 - (Extra) ondersteuning
OP6 - Samenwerking
OP8 - Toetsing en afsluiting
SK1 - Veiligheid
SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]
OR1 - Resultaten
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KA2 - Kwaliteitscultuur
KA3 - Verantwoording en dialoog
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1 Eigen kwaliteitsaspecten 2019-2023

OP1 - Aanbod

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.

Basiskwaliteit 2,86 zwak / matig

OP2 - Zicht op ontwikkeling

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.

Basiskwaliteit 2,6 onvoldoende

OP3 - Didactisch handelen

Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.

Basiskwaliteit 2,62 onvoldoende

OP4 - (Extra) ondersteuning

Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.

Basiskwaliteit 2,78 zwak / matig

OP6 - Samenwerking

De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven.

Basiskwaliteit 2,67 onvoldoende

OP8 - Toetsing en afsluiting

De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig.

Basiskwaliteit 3 (ruim) voldoende

SK1 - Veiligheid

Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen.

Basiskwaliteit 2,91 zwak / matig

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat.

Basiskwaliteit 3 (ruim) voldoende

OR1 - Resultaten

De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm.

Basiskwaliteit 3 (ruim) voldoende

OR2 - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in overeenstemming is
met de gestelde doelen.

Basiskwaliteit 2,5 onvoldoende

OR3 - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen]
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OR3 - Vervolgsucces [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.

Basiskwaliteit 2,67 onvoldoende

KA1 - Kwaliteitszorg

Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan het onderwijs.

Basiskwaliteit 2,8 zwak / matig

KA2 - Kwaliteitscultuur

Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant en integer.

Basiskwaliteit 3 (ruim) voldoende

KA3 - Verantwoording en dialoog

Het bestuur en de school leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en
resultaten en voeren daarover actief een dialoog.

Basiskwaliteit 2,6 onvoldoende
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2 Meerjarenplanning 2019-2023

Thema Aandachtspunt '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Streefbeeld Op onze school kunnen we effectief omgaan met
leerlingen die extra uitdaging nodig hebben bovenop het
basisaanbod.

Op onze school zijn alle leerkrachten op basisbekwaam
niveau werkzaam.

Op onze school werkt de helft van de leerkrachten op
vakbekwaam niveau.

Op onze school kunnen we effectief omgaan met
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om het
fundamenteel streefniveau te beheersen wat betreft de
basisvaardigheden taal en rekenen.

Op onze school zie je leerlingen die verantwoordelijkheid
nemen en krijgen wat betreft hun eigen leerproces.

Op onze school werken we vanuit een helder focusbewijs
( Missie/Visie) en dit is terug te zien in gedrag en handelen
van een ieder die betrokken is bij onze school.

Op onze school beschikken we over een duidelijke
doorgaande lijn van 2 t/m 12 jaar wat betreft
onderwijsaanbod.

Op onze school is de basiskwaliteit op orde.

Op onze school zetten we digitale middelen in om ouders
optimaal te informeren over de ontwikkeling van hun kind.

Op onze school werken we gericht samen met
ketenpartners om een zo breed mogelijk onderwijsaanbod
te bieden

Op onze school is veel aandacht voor culturele en
naschoolse activiteiten

Op onze school werken we structureel aan het verbeteren
van de ouderbetrokkenheid

Onze school meet de kwaliteit van het onderwijs door de
inzet van het instrument Werken met Kwaliteitskaarten in
het Primair Onderwijs (WMKPO). In de cyclus van vier jaar
worden alle kaarten op elke school afgenomen.

Kwaliteitszorg De school evalueert regelmatig of de doelen gehaald
worden

Actief Burgerschap
en Sociale Cohesie

De school borgt het effectief inzetten van de
leerlingenraad

De school werkt met een extra aanbod in groep 5 t/m 8
wat betreft ontwikkeling verantwoordelijkheid, actief
meedoen en gericht op de medemens.

De school biedt een structureel aanbod gericht op de
culturele bagage die past bij de omgeving waarin zij leven

Taalleesonderwijs De school heeft zicht op het niveau van de woordenschat
op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau
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Actualiseren taalbeleidsplan

Structureel aandacht besteden aan
woordenschatonderwijs

Taakomschrijving formuleren taalcoördinator

Taakomschrijving formuleren leescoördinator

Rekenen en
wiskunde

Structureel aandacht besteden aan automatiseren en
opnemen in het rooster

Structureel aanbod compacten en verrijken

Opstellen rekenbeleidsplan

Wereldoriëntatie We beschikken over een moderne methode
wereldoriëntatie ( BLINK

Verdieping inzet nieuwe methode wereldoriëntatie (
BLINK)

Transfer wereldoriëntatie naar de onderdelen
taalleesonderwijs en rekenen / wiskunde

Kunstzinnige
vorming

Doorgaande lijn mehtode muziek " 123 ZING"

structureel aanbod teken en handvaardigheidslessen
groep 1 t/m 8

Structureel aanbod dramatische expressie groep 1 t/m 8

Aanbod Cultuur programma Waadhoeke inzetten in de
school

Bewegingsonderwijs Inzet naschoolse activiteiten gericht op bewegen

Structureel curriculum bewegingsonderwijs uitwerken

Wetenschap en
Technologie

Doorgaande lijn voor wetenschap en techniek

Beleidsplan wetenschap en techniek

Les- en leertijd Uitbreiding inzet klasseplan overige vakgebieden

Leertijd effectief aanpassen aan onderwijsbehoeften

Borging afspraken klassenmanagement op schoolniveau
en per groep.

Pedagogisch
handelen

De leraar zorgt voor interactie met en tussen de leerlingen

De leraar biedt meer ruimte voor zelfstandig ( samen)
werken.

Didactisch handelen Onze school is een uitdagende leeromgeving voor de
leerlingen

Ik differentieer bij de instructie

Ik differentieer bij de verwerking

Thema Aandachtspunt '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23
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Actieve en
zelfstandige
leerhouding van de
leerlingen

De leraren leren leerlingen doelmatig plannen

De leerlingen werken met dagtaken en weektaken

De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (
en hoe, en met wie)

Zorg en begeleiding De taken en verantwoordelijkheden m.b.t. de zorg zijn
duidelijk

De procedures m.b.t. zorg en begeleiding zijn helder

Onze school beschikt over goede procedures voor
versnellen (klas overslaan)

Ouders vroegtijdig betrekken bij de (extra) zorg voor hun
kind

Talentontwikkeling Onze school beschikt over beleid met betrekking tot de
ontwikkeling van de 21st century skills

Op onze school besteden we gericht aandacht aan
Techniekonderwijs, Cultuureducatie en Sport en Bewegen

De leraren signaleren en registreren talenten bij hun
leerlingen

e leraren stemmen hun aanbod en organisatie af op
specifieke talenten van kinderen

Opbrengstgericht
werken

We beschikken over schoolnormen voor de sociale
resultaten

De analyse van de toetsresultaten richt zich met name op
de aanpassing lesgedrag van de leraren

Resultaten Het aantal verlengers is minder dan 12% (groep 1 en 2)

Het aantal zittenblijvers is minder dan 5% (groep 3 t/m 8)

De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool
de verwachte opbrengsten (op grond van hun kenmerken)
[m.n. Rekenen en Taal]

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

Professionele
cultuur

Implementatie COO7 instrument met als doel een
gedegen bekwaamheidsdossier op te bouwen voor iedere
leerkracht.

Veiligheid De school hanteert een incidentenregistratie

De school hanteert een ongevallenregistratie

De school evalueert jaarlijks de incidenten en ongevallen
aan de hand van de registraties

Contacten met
ouders

Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van
zaken

Thema Aandachtspunt '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23
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Overgang PO-VO We hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van
onze leerlingen vraagt

We controleren of onze adviezen effectief zijn

Kwaliteitszorg Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen
door ouders, leerlingen en leraren

Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen
door ouders, leerlingen en leraren

Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen
gerealiseerd zijn

Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast
te leggen)

Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie,
bevoegd gezag, GMR en ouders)

Kwaliteitscultuur we beschikken over een professionaliseringsplan
gekoppeld aan de verbeterdoelen

Vragenlijst Ouders De school geeft inzicht in de eindresultaten van de school
(in de schoolgids/kalender)

Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

De school heeft op basis van de kenmerken reële
verwachtingen vastgesteld over het niveau dat de
leerlingen kunnen bereiken

De verwachtingen van de school worden getoetst aan de
groei die de leerlingen gedurende de schoolperiode
doormaken

De school kan aantonen dat zij uit de leerlingen haalt wat
er in zit

Zorg en begeleiding Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt
het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van
individuele leerlingen

De school analyseert waar de ontwikkeling stagneert
wanneer de leerlingen onvoldoende profiteren van het
onderwijs

De school stelt vast wat er moet gebeuren om eventuele
achterstanden bij leerlingen te verhelpen

Passend onderwijs Het (passende) aanbod, de (passende) ondersteuning
en/of de (passende) begeleiding zijn gericht op de
ononderbroken ontwikkeling van een leerling

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) geeft aan hoe het
onderwijs wordt afgestemd op de behoeften van de
leerling

Vervolgsucces De school analyseert of de eindresultaten en de eerder
gegeven schooladviezen in overeenstemming zijn met de
loopbaan van de leerlingen

Veiligheid De leerlingen scoren een voldoende met betrekking tot
welbevinden

Thema Aandachtspunt '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23
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Verantwoording en
dialoog

De school brengt minstens 1 x per jaar verslag uit over
haar doelen en de resultaten die ze behaalt

Het jaarlijkse verslag is geschreven op een toegankelijke
wijze

De school verantwoordt zich aan de overheid

Thema Aandachtspunt '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23
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3 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 18RV

Naam: OBS De Pôlle

Adres: Skoallestrjitte 28

Postcode: 9034 GL

Plaats: Marsum

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

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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4 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 18RV

Naam: OBS De Pôlle

Adres: Skoallestrjitte 28

Postcode: 9034 GL

Plaats: Marsum

VERKLARING

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

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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