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Inleiding 

Schoolplan De Leister Igge 2020-2024 

Het schoolplan van SWS De Leister Igge is een beleidsdocument voor een periode van vier jaar.  
Dit schoolplan betreft de periode van 2020-2024. In dit schoolplan zijn de strategische visie en de 
beleidskeuzes op hoofdlijnen vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met 
betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd en omvat in elk 
geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking 
en verbetering van het onderwijs.  
Dit schoolplan is opgesteld binnen de gestelde kaders van het strategisch beleidsplan van Adenium. 
Dit schoolplan is niet statisch en wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Het schoolplan biedt 
inzicht in de instrumenten die de school hanteert voor de bewaking en verbetering van de eigen 
kwaliteit. Het schoolplan is opgebouwd volgens de nieuwe kwaliteitskaders vanuit de inspectie 
(2017). De hoofdstukken corresponderen grotendeels met de kwaliteitsgebieden en bevatten zowel 
informatie over de wettelijke eisen die aan het onderwijs gesteld worden als over de eigen ambities 
van de organisatie en de school op de verschillende terreinen. 
De doelen die we stellen in de komende planperiode zijn verwoord in de beleidsvoornemens . 
 
Voor de totstandkoming van dit schoolplan zijn de volgende elementen gebruikt ter evaluatie en als 
uitgangspunt voor formulering van onze ambities: 
- Het strategisch beleidsplan 2020-2024 van Adenium 
- Evaluatie schoolplan 2015-2019 
- Evaluatie schooljaarplan 2019-2020 
- Schoolanalyse leerlingenresultaten 
- Tevredenheidsmeting ouders, leerlingen en personeel dd 
- Meest recente inspectierapport dd 
- Meest recente auditrapport dd 
- Evaluaties taal- en rekenbeleidsplannen 
 

•  
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1. Beginsituatie: De school en haar context 

1.1. Inleiding 

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

 

1.2. Context van de school 

Samenwerkingsschool De Leister Igge, vrij vertaald in het Nederlands: De oever aan De Leyen (in het 
Fries schrijf je ‘Leien’). Leister komt van De Leien waar de dorpen bij liggen en Igge is oever. Soms 
voelt het alsof we een sprong in het diepe maken als we voor het eerst naar school gaan, of als we op 
een nieuwe school komen. Maar we mogen ons omdraaien en op de oever klimmen en verder gaan 
de vaste wal op. Zo is het ook met de ontwikkeling van de kinderen, eerst voelt de bodem nog een 
beetje slap, onwennig, moet je je vasthouden om op de wal te klimmen, maar daarna groeien we en 
wordt de grond onder onze voeten steeds steviger. Met wat we op school leren hebben we een 
stevige oever/een stevig fundament om mee door te gaan. Om het met een Friese zin te 
omschrijven: op ‘e igge fan de Leien kinne de bern fruchtbere grûn fine yn de sin fan: kennis, 
wiisheid, ûnderfining. Mar ek feiligens, ûntspanning, waarmte en ferdivedaasje. It moat in plak wêze 
dêr’t hja harsels wêze kinne en meie, dêr’t hja skûlje kinne. Dat De Leister Igge in plak wêze mei sa’t 
Toon Hermans it beskreau yn it prachtige liet: ‘Dit is een plek om lief te hebben’. 
 
SWS De leister igge is een samenwerkingsschool. Op onze scholen beschouwen we alle mensen als 
gelijkwaardig. Daarom staat de school open en tonen we respect voor kinderen, ouder(s), 
verzorger(s) en leerkrachten, ongeacht hun levensbeschouwing, sekse, seksuele geaardheid, 
nationaliteit of sociale afkomst. Hierdoor is de school een afspiegeling van onze maatschappij en 
bereidt zij kinderen op een verantwoorde manier voor op hun toekomstige rol in die maatschappij. In 
principe worden alle kinderen toegelaten, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, waardoor wij 
denken dat we niet het meest passende onderwijs aan het kind kunnen bieden. 
 
SWS De Leister Igge ressorteert onder het bevoegd gezag van ”Adenium”. Dit betreft 31 basisscholen 
en twee speciale basisscholen in de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Opsterland. De 
dagelijkse bestuurlijke gang van zaken voor de scholen wordt ondersteund door een Servicebureau, 
onder leiding van twee directeur-bestuurders die leiding geven aan Adenium waar OPO Furore en 
PCBO Smallingerland e.o. onderdeel van uitmaakt.  
 
SWS De Leister Igge is gehuisvest in het gebouw aan Healwei 3 in Opeinde.  
De school is grondig verbouwd. In het gebouw zitten diverse partners samen in één gebouw. In het 
IKC zijn peuterspelen OINK!, Kinderopvang Vandaag, BSO Vandaag en de school gehuisvest. Hiermee 
bestaat De Leister Igge uit: een peuterspeelzaal, (OINK!) , kinderopvang Vandaag, BSO Vandaag, 
zeven leslokalen (waarvan twee boven), een speellokaal, een ontmoetingsruimte met keuken, een 
personeelskamer, een kantoor voor de intern begeleider, een kantoor voor de directeur, een kantoor 
voor het secretariaat en de ICT-er, drie toiletunits en een afzonderlijk toilet, een personeelstoilet en 
verschillende magazijnen.  
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SWS De Leister Igge staat midden in het dorp Opeinde en wordt bezocht door kinderen uit Opeinde 
en de buurdorpen Nijega, De Tike en Drachten. Opeinde (Fries: De Pein) is een dorp in de gemeente 
Smallingerland. Het ligt ten oosten van Nijega en ten noordwesten van Drachten. Aan het noordelijke 
dorpsgebied ligt het meer De Leijen. Het dorp telt rond de 1.675 inwoners.  
 
De school telt rond de 150 leerlingen verdeeld over 6 klassen waarvan 2 combinatiegroepen; groep 
1/2 en groep 3/4. Op de school werken 16 personeelsleden waarvan 12 leerkrachten, een intern 
begeleider, administratrice, conciërge en directeur.  

 

1.3. Leerlingpopulatie 

SWS De Leister Igge staat midden in het dorp Opeinde en wordt bezocht door kinderen uit Opeinde 
en de buurdorpen Nijega en De Tike. Het totaal aantal inwoners van deze drie dorpen is 2412 . De 
meeste kinderen wonen in Opeinde. De bevolking is voor het grootste deel autochtoon. Op SWS De 
Leister Igge zitten geen kinderen van allochtone afkomst. Het inkomen van de meeste gezinnen is 
gemiddeld. 
In maart 2020 zitten er 155 leerlingen afkomstig van 106 gezinnen. De verhouding van jongens en 
meisjes is bijna gelijk. 75 leerlingen komen uit Opeinde. 15 uit Nijega en 8 uit De Tike. Daarnaast zijn 
er nog 8 kinderen die uit de randdorpen komen. 
 
Er zijn 3 kinderen met een weging van 0.3  
Deze gewichtenregeling komt echter te vervallen en hiervoor in de plaats komt een nieuw cijfer van 
het CBS, nl de schoolweging. In de schoolweging worden een aantal variabelen meegenomen m.b.t. 
ouders: opleidingsniveau, land van herkomst, verblijfsduur in Nederland en het aantal ouders in de 
schuldsanering. Voor De Leister Igge levert dit op een schaal van 20-40 een cijfer op van 29,5 
gemeten over de periode 2016-2019. De schoolweging bepaalt de signaleringswaarden voor de 
eindopbrengsten. 
Onze school heeft een gemiddelde schoolweging. 
 
De leerlingen die de Leister Igge bezoeken komen uit verschillende type gezinnen. Er zijn geen 
uitersten. Wel merken we een toename van het aantal 'plus' kinderen. Er zijn geen opvallende 
aandachtspunten m.b.t. de taal en sociale - emotionele ontwikkeling. Veel kinderen zijn Friestalig.  
Het aantal gezinnen waar beide ouders van werken is groot. De ouderparticipatie neemt daardoor af. 
Ook de ouderbetrokkenheid neemt af. Er is een 'harde' kern van ouders die zich regelmatig inzet 
voor activiteiten en commissies. Vooral bij ouderavonden zien we een beperkte deelname. Voor de 
kindbesprekingen geven de meeste ouders zich wel op.  
 

1.4. Leerresultaten  

Schooldoelstellingen 
SWS de Leister Igge heeft de schooldoelen voor opbrengsten als volgt geformuleerd. Deze zijn 
gebaseerd op de toetsresultaten die leerlingen behalen op de toetsen uit het leerlingvolgsysteem 
van Cito.  
 
Aan het eind van groep 2 kent 90% van de leerlingen 18 letters 
Halverwege groep 2 beheerst 80% van de leerlingen de doelen uit de toets fonemisch bewustzijn.  
Aan het eind van groep 2 heeft 80% van de leerlingen de leerdoelen van 2B (leerlijnen ParnasSys) 
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gehaald 
 
Aan het eind van groep 3 leest 80% van de leerlingen op een niveau van avi E3  
Aan het eind van groep 4 leest 80% van de leerlingen op een niveau van avi E4  
Aan het eind van groep 5 leest 80% van de leerlingen op een niveau van avi E5  
Aan het eind van groep 6 leest 80% van de leerlingen op een niveau van avi E6  
Aan het eind van groep 7 leest 80% van de leerlingen op een niveau van avi E7  
Aan het eind van groep 8 leest 80% van de leerlingen op een niveau van avi plus  
 
Aan het eind van groep 3 haalt 80% een ABC-niveau op Cito spelling (55% heeft A of B)  
Aan het eind van groep 4 haalt 80% een ABC-niveau op Cito spelling (55% heeft A of B)  
Aan het eind van groep 5 haalt 80% een ABC-niveau op Cito spelling (55% heeft A of B)  
Aan het eind van groep 6 haalt 80% een ABC-niveau op Cito spelling (55% heeft A of B)  
Aan het eind van groep 7 haalt 80% een ABC-niveau op Cito spelling (55% heeft A of B)  
Halverwege groep 8 haalt 80% een ABC-niveau op Cito spelling (55% heeft A of B)  
 
Aan het eind van groep 3 haalt 80% een ABC-niveau op Cito begrijpend luisteren (55% heeft A of B)  
Aan het eind van groep 4 haalt 80% een ABC-niveau op Cito begrijpend lezen (55% heeft A of B)  
Aan het eind van groep 5 haalt 80% een ABC-niveau op Cito begrijpend lezen (55% heeft A of B)  
Aan het eind van groep 6 haalt 80% een ABC-niveau op Cito begrijpend lezen (55% heeft A of B)  
Halverwege groep 7 haalt 80% een ABC-niveau op Cito begrijpend lezen (55% heeft A of B)  
Halverwege groep 8 haalt 80% een ABC-niveau op Cito begrijpend lezen (55% heeft A of B)  
 
Aan het eind van groep 3 haalt 80% een ABC-niveau op Cito rek/wisk (55% heeft A of B)  
Aan het eind van groep 4 haalt 80% een ABC-niveau op Cito rek/wisk (55% heeft A of B)  
Aan het eind van groep 5 haalt 80% een ABC-niveau op Cito rek/wisk (55% heeft A of B)  
Aan het eind van groep 6 haalt 80% een ABC-niveau op Cito rek/wisk (55% heeft A of B)  
Aan het eind van groep 7 haalt 80% een ABC-niveau op Cito rek/wisk (55% heeft A of B)  
Halverwege groep 8 scoort 80% ABC-scores op Cito rek/wisk (55% heeft A of B)  
 
Evaluatie eindresultaten 
SWS De Leister Igge scoort de laatste drie jaren bovengemiddeld op de eindtoets. Alle leerlingen 
behaalden in 2017, 2018 en 2019 zowel bij lezen, taalverzorging en spelling het niveau 1F. Dit is een 
nastrevenswaardig minimumniveau voor alle leerlingen. Dit om toekomstige laaggeletterd- en 
laaggecijferdheid te voorkomen. 
 
We hebben binnen Trijewiis onderzoek gedaan naar behaalde referentieniveaus in groep 7 en 8 
tijdens tussenopbrengsten. Alle scholen hebben de laatste drie jaar gebruik gemaakt van de 
criteriumgerichte toetsen van het IEP-lvs. Alle drie de scholen hebben een vergelijkbare 
schoolweging (De Leister Igge 29,5, De Diamant 30 en De Frissel 30,1). We hebben met de 
uitkomsten daarvan realistische schooldoelstellingen opgesteld in termen van referentieniveaus, 
passend bij onze schoolpopulaties. Deze staan beschreven in Hoofdstuk 5. 

 

Hieronder volgt de trendanalyse van SWS de Leister Igge. 
Het gaat hier om de methode onafhankelijke toetsen van Cito.  
De methodetoetsen zijn buiten beschouwing gelaten. 
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1.5. Ontwikkeling leerlingaantallen 

Op 1 maart 2020 heeft SWS De leister Igge 155 leerlingen. Dit zijn er 6 meer dan op 1 oktober 2019. 
Door een onverwachte groei aan het eind van het vorige schooljaar is het starten van een zesde 
groep mogelijk geworden. Deze groei is met name te danken aan verhuizingen van gezinnen naar 
Opeinde. Het nieuwbouwplan 'De Peinder Mieden' heeft in tegenstelling tot de verwachtingen toch 
een aantal nieuwe leerlingen opgeleverd. Daarnaast is door de sluiting van PCBO De Gielguorde een 
klein deel van de leerlingen overgegaan naar De Leister Igge. Gaandeweg het schooljaar is de 
kleutergroep gegroeid van 15 leerlingen in oktober tot 21 leerlingen in maart. De prognoses zijn dat 
er aan het eind van schooljaar 2019-2020 rond de 42 kleuters zijn. Daarnaast is de verwachting dat er 
in het schooljaar 2020-2021 nog eens 21 kleuters bij komen. Er gaat echter ook een grote groep 
kinderen van school. Dit betekent dat we op basis van de beschikbare getallen ook het schooljaar 
2020-2021 met 6 groepen kunnen werken. Voor de jaren daarop is dit onzeker. Wat wel duidelijk is, 
is dat we het schooljaar 2020-2021 met twee kleutergroepen gaan werken.  
De lange termijn prognoses laten de volgende cijfers zien  

 Jaar:  2018  2019 2020   2021  2022  2023 

 Aantal   159  149  138  130  127  120 

 

 

1.6. Onderzoek 

In dit hoofdstuk aandacht voor een aantal beleidsbepalende onderzoeken die gedaan zijn ter 
voorbereiding voor het schoolplan 2020-2024 
 
Resultaten oudertevredenheid 2020 (respons 82%) 
In de voorgaande drie schooljaren is er geen oudertevredenheidsonderzoek geweest. Er is geen 
vergelijking met voorgaande jaren aanwezig. 
N.a.v. het oudertevredenheidsonderzoek is er de intentie geweest om een ouderpanel te 
organiseren. Door onvoorziene omstandigheden is dit niet doorgegaan. De verwachting is dat een 
ouderpanel meer diepgaande informatie oplevert. Voor de komende jaren willen we ieder jaar 
samen met de MR en schoolcommissie twee ouderpanels organiseren.  
 
Op basis van de uitkomsten van het oudertevredenheidsonderzoek die is afgenomen begin 2020 is 
het gemiddelde van onze school 6,8. Hierin zijn de volgende indicatoren meegenomen: 
Schoolklimaat, onderwijsleerproces, informatie, communicatie en een rapportcijfer wat de ouders de 
school hebben gegeven.  
 
De ouders zijn over het algemeen tevreden over de sfeer, omgang en veiligheid op De leister Igge. 
Het minst scoort de tevredenheid over de opvoedkundige aanpak van de school. (6,6). De uitkomsten 
m.b.t. het onderwijsleerproces zijn vrij gemiddeld. Bij deze indicator valt op dat ouders vinden dat de 
kinderen wel wat meer uitgedaagd mogen worden in hun ontwikkeling. 
Het laatste onderdeel : informatie en communicatie scoort het laagst. Met name de tevredenheid 
over de informatie die de ouders krijgen scoort krap voldoende. (5,7) 
Het gemiddelde rapportcijfer wat de ouders de school geven is een 7.2 
Zie voor een overzicht van de uitkomsten de website van 'scholen op de kaart', klik op volgende link: 
Oudertevredenheidsonderzoek 2020 

https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/9125/1084/Samenwerkingsschool-De-Leister-Igge/Oudertevredenheid
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Resultaten medewerker tevredenheidsonderzoek (respons 85%) 
Er is geen vergelijking met voorgaande jaren omdat er in de afgelopen drie jaar geen 
tevredenheidsonderzoek medewerkers is gedaan. 
In dit onderzoek werden vragen gesteld over de volgende indicatoren: Schoolklimaat, 
onderwijsleerproces, informatie en communicatie, arbeidsomstandigheden. Daarnaast werd een 
rapportcijfer gevraagd. 
Het gemiddelde cijfer wat de school scoort op basis van de genoemde indicatoren en rapportcijfer is: 
6,9  
De medewerkers zijn dik tevreden over het schoolklimaat. Alle vragen scoren boven de 7,5. Met 
name het contact met leerlingen en het veiligheidsgevoel scoort hoog. 
Voor wat betreft het onderwijsleerproces zien we lage scores. Opvallend is dat de tevredenheid over 
de afstemming van het onderwijs op de specifieke leerbehoeften van ‘meer begaafde ’leerlingen 
onvoldoende scoort (4,8). Ook het omgekeerde, onderwijs aan zwakkere leerlingen scoort laag (5,4). 
De medewerkers zijn ook ontevreden over de communicatie binnen de school (5,0).  
De indicator 'arbeidsomstandigheden' scoort voldoende. 
De medewerkers geven de school gemiddeld een 7,3 
 
Door de medewerkers is ook een SWOT analyse gemaakt: 
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Sociaal emotionele ontwikkeling 
Op de Leister Igge werken we met 'Kanjer', een training voor sociaal emotionele ontwikkeling. Aan 
dit programma is ook een leerlingvolgsysteem gekoppeld (KanVAS) . Twee keer per jaar wordt een 
leerling vragenlijst afgenomen (groep 5 t/m 8). De uitkomst van deze vragenlijsten gebruiken we om 
waar dat nodig is hulpprogramma's in te zetten. 
In het kort de uitkomsten van de eerste meting in november, in mei volgt de tweede meting.  
Bij de eerste meting laat groep 6 een hoge zorgscore zien (28%). Deze hoge score geeft aanleiding 
voor het inzetten van een hulpprogramma. De grootste uitval laat de indicator 'hulpvaardig sociaal' 
zien. Dit kan betekenen dat 1) Kinderen gebrekkige sociale vaardigheden hebben, 2)Kinderen goede 
sociale vaardigheden hebben, maar daar zelf aan twijfelen. (onzekerheid, negatief zelfbeeld). Beide is 
in deze groep van toepassing en er is een actieplan gemaakt. De tweede meting zal moeten uitwijzen 
of dit tot verbetering heeft geleid. De zorgscore van groep 5 ligt net onder de 25%. Ook hier is het 
zaak om alert te blijven m.b.t. de voortgang. Voor groep 7 heeft een zorgscore van 20%. Opvallend is 
de hoge score op ' Ongelukkig somber' (35 %)  
Het gemiddelde van deze 4 groepen is een zorgscore van 20%.  
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1.7. Conclusies 

N.a.v. oudertevredenheidsonderzoek: 
- Meer aandacht besteden aan Kanjer, zowel in de klas/school, als in de voorlichting naar ouders toe.  
- Informatievoorziening beter organiseren, zowel op groepsniveau als schoolniveau. Sinds februari 
2020 werken we met de app Parro als snel communicatiemiddel met ouders.  
- Twee keer per jaar een ouderpanel organiseren. 
- Werkgroep ouderbetrokkenheid 3.0 oprichten.  
 
N.a.v. medewerkerstevredenheid onderzoek: 
Aandacht voor betere afstemming van het onderwijs op de specifieke leerbehoefte van leerlingen. 
- Verbetering van de communicatie. Inmiddels wordt er gebruik gemaakt van een MEMO die iedere 
week wordt gemaakt door de directie.  
- Vergader- en actieplanning beter organiseren. 
 
N.a.v. SWOT Analyse 
- Vorming van een volwaardig IKC (intense samenwerking partners) 
- Werken vanuit het concept ‘Visible learning’ 
- Creëren van professionele leergroepen binnen Trijewiis  
- De Leister Igge tot een echte Kanjerschool maken! 
- Werken met eigentijdse methodes. 
- Efficiënte planning-, actie-, evaluatie en inhoudelijke bijeenkomsten 
- Uitbuiten duurzame en gezonde school. (PR functie) 
- Transparante en duidelijke communicatie. 
- Inhoud van de leerinhouden worden afgestemd op de ontwikkeling. 
- Documenteren van inhoudelijke afspraken (Borging) 
- Efficiënt gebruik van de Sharepoint 
- Continuïteit team 
- Groep doorbrekend werken  
- Teamscholing 

 

1.8. Beleidsvoornemens 

 Aanbod (OP1) 
rekenen/wiskunde: 
- Onderzoek en implementatie nieuwe rekenmethode. 
- Continuering BAREKA: invoering en borging 
- Implementatie Utrechtse Getalbegrip Toets (UGT ) en daarbij behorende remediërende spellen 
voor zorgleerlingen in groep 2 en evt. groep 3. 
- Invoering en borging rekenspellen en van het materiaal van 'Met Sprongen Vooruit' 
- Werken vanuit doelen en leerlijnen gericht op de referentieniveaus, met de methode als 
bronnenboek. 
- Aanpak sterke rekenaars 
 
Taal/lezen: 
* Onderzoek naar/ invoeren nieuwe methode voortgezet technisch lezen 
*Borgen methode Engels + uitbreiden naar groep 5 en 6 (3 en4) 
*Close reading invoeren begrijpend lezen 
*Continueren Bouw! 
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*Invoeren taalronde 
*Werken vanuit doelen en leerlijnen gericht op de referentieniveaus 
* Aanpak sterke spellers 
 
Zicht op ontwikkeling (OP2) 
- Nieuw ontwikkelde ondersteuningsstructuur in gebruik nemen met aandacht voor planmatig 
werken in de zorgcyclus: 
- Verbeteren van de kwaliteit van analyses door een betere reflectie op leerkrachthandelen. 
- Leerlingen worden betrokken bij het opstellen, uitvoeren en monitoren van de leerlingenplannen , 
ook bij risico's op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. 
- Oriëntatie op en in gebruik nemen van een criteriumgericht en formatief in te zetten 
leerlingvolgsysteem 
- De nieuwe ondersteuningsstructuur beschrijven en borgen 
 
Didactisch handelen (OP3) 
De volgende indicatoren didactisch handelen zullen in de komende schoolplanperiode expliciet 
aandacht krijgen: 
- Leerkrachten hebben hoge verwachtingen en spreken deze uit. 
- Alle leerkrachten leggen duidelijk en doelmatig uit en doen hardopdenkend voor. 
- Actieve betrokkenheid van leerlingen 
- Verbeteren van de effectieve leertijd en afstemming (instructie, leerinhoud, verwerking, leertijd) 
- Verbeteren controle van begrip na uitleg en opdrachten 
- Leerlijnen uit de methodieken (grafisch) zichtbaar maken voor de leerlingen: Waar ligt mijn 
volgende stap? 
- Van oppervlakkige kennis naar diep leren wordt mogelijk door het werken met een taxonomie 
- Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong moeten structureel aan uitdagendere doelen werken. 
Bestaande leerinhouden moet worden herzien. 
- Verbeteren van leerlingkenmerken door het beter inbedden van metacognitieve vaardigheden 
- Ontwikkelen formatief assessment door het verbeteren van de kwaliteit van het geven van 
feedback  
- Opstellen van feedbackbeleid  
- Verbeteren van integraal strategieonderwijs (transfer van leerstrategieën naar andere vak en 
vormingsgebieden) 
 
Extra ondersteuning (OP4) 
- Binnen het IKC planmatig uitwerken hoe de extra ondersteuning inhoud krijgt en een doorgaande 
lijn vormt. Hierin alle partners betrekken. (inzet pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en 
experts) 
- Na herijking van het schoolondersteuningsprofiel dient de schoolgids en het ondersteuningsplan te 
worden bijgewerkt. 
 
Samenwerking (OP6) 
- Opstarten van een werkgroep ouderbetrokkenheid 3.0.  
- Opstarten van een IKC raad. In deze raad zijn ouders en personeelsleden van het de school, het 
dagverblijf en peuterspeelzaal vertegenwoordigd.  
- Betrekken van verenigingen bij het naschoolse aanbod. 
- Opstellen/herijken van protocollen waarin taken, functie en werkzaamheden van de verschillende 
werkgroepen en raden zijn beschreven. 
 
Toetsing en afsluiting (OP8) 
- Samen met de andere scholen van Trijewiis onderzoeken of een nieuw leerlingvolgsysteem passend 
bij de visie op leren het overwegen waard is. 
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- Toetsen van andere vakgebieden. 
 
Veiligheid (SK1) 
- Kanjertraining structureel op de agenda voor het IKC. Theorie en handelen borgen. 
- Uitkomsten KanVAS schoolbreed delen. 
- Inzetten ouderpanel 
 
Pedagogisch klimaat (SK2) 
- Expliciet aanbieden van de kenmerken die passen bij een 'goede leerling' .  
- De leerlingen meer betrekken bij de plannen die voor worden geschreven voor het verbeteren van 
hun leerproces.  
- De leerlingen beter betrekken bij het schoolbeleid middels de leerlingenraad door deze items op te 
nemen in een jaaragenda .  
- Inhoud geven aan de wijze waarop leerlingen feedback geven op de leerkrachten over hun 
lesgeven. 
- Borging gebruik van Kanjer in het handelen van leerkrachten. 
 
Resultaten (OR1) 
Het referentiekader zichtbaar maken voor de leerkrachten van groep (6),7 en 8 en aansturen op de 
schooldoelstellingen. 
 
Sociale en maatschappelijke competenties (OR2) 
- Opstellen van meetbare doelen voor sociale en maatschappelijke consequenties en deze doelen 
ook halen (opnemen in de kwaliteitszorg). Dat betekent dat we bestaande middelen, werkwijzen en 
onderwijstijd opnieuw zullen wegen en afstemmen op het halen van onze doelen. 
- Herijken van het aanbod burgerschapsvorming. Is het aanbod genoeg, waar is aanvulling nodig en 
hoe gaan we dat in het lesprogramma opnemen ? 
 
Vervolgsucces (OR3) 
- Jaarlijkse evaluatie van de verwijzingen en het verwijzingsbeleid. 
 
Kwaliteitszorg (KA1) 
- Agenda opstellen voor de borging van het onderwijsaanbod en de daarbij opgestelde doelen en 
werkwijzen 
- De Plan-Do-Check-Act cyclus moet herkenbaar zijn in de schoolontwikkeling. 
- De vergaderplanning moet herkenbaar gericht zijn op de kwaliteitszorg. 
 
Kwaliteitscultuur (KA2) 
- Inzetten op intensieve samenwerking met alle partijen binnen het IKC Opeinde. Motto: voor en met 
elkaar! (zie ook IKC Plan) 
 
Verantwoording en dialoog (KA 3) 
- Vorming IKC-raad door samenwerking ouderraden, schoolcommissie en MR. 
- Installeren van een leerlingenraad 
- Invoeren ouderbetrokkenheid 3.0 
- Organiseren van ouderpanels. 
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2. Gewenste situatie: Het IKC (in wording) en haar context 

2.1. IKC profiel (2024) 

Inleiding 
 
Vanuit het bestuur van Adenium zijn voor het opstellen van het schoolplan de volgende kaders 
meegegeven: 
Fundament 1: Binnen onze organisatie dragen we met ons (onderwijs)aanbod, onze didactiek en 
onze pedagogiek actief bij aan zowel de kwalificatie, socialisatie als persoonsvorming van kinderen.  
Fundament 2: Om binnen onze organisatie toekomstgericht onderwijs en opvang te bieden, 
ontwerpen en richten we ons curriculum in volgens de 7 leerprincipes voor innovatieve 
(speel)leeromgevingen (OESO, 2017): 
1. Stel leren centraal, stimuleer betrokkenheid en maak kinderen eigenaar van hun eigen 
leerontwikkeling.  
2. Draag zorg voor samenwerkend leren.  
3. Wees sterk afgestemd op de motivatie van kinderen en het belang van emoties.  
4. Wees uiterst gevoelig voor individuele verschillen tussen kinderen.  
5. Wees veeleisend voor elk kind, maar zonder excessieve overbelasting.  
6. Pas evaluaties toe die in overeenstemming zijn met de doelstellingen, met sterke nadruk op 
formatieve evaluatie.  
7. Bevorder horizontale verbondenheid (integraliteit) tussen activiteiten en onderwerpen, zowel 
binnen als met partners buiten de school.  
 
Binnen de kaders (fundament 1 en 2)en het organisatiemodel van het IKC (in wording) heeft elke 
locatie de verantwoordelijkheid en de autonomie om zijn eigen IKC- ontwikkelingscurriculum te 
ontwerpen, passend bij de lokale context en zijn eigen meer specifieke visie op mens en 
ontwikkeling. Elke locatie krijgt zo zijn eigen 'couleur locale'.  
Per dorp of wijk kiest men n.a.v. de eigen beginsituatie, een contextanalyse en op basis van ambities 
voor één van de volgende 9 modellen als ontwikkeldoel voor de planperiode 2020-2024. Deze 9 
modellen laten allemaal een andere fase zien in de transitie naar toekomstgericht onderwijs binnen 
een IKC. Door het bieden van deze differentiatie mogelijkheid zijn alle locaties in transitie richting 
toekomstgericht onderwijs, maar ieder in de eigen zone van naaste ontwikkeling. 
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Bij de modellen 1a t/m 4a streeft men binnen de wijk of het dorp naar een ontwikkelcurriculum 
gebaseerd op fundament 1 en van fundament 2 naar keuze 3 à 4 leerprincipes. De partners in het 
geel maken integraal onderdeel uit van het curriculum. Met de partners in het wit is wel 
samenwerking mogelijk, maar deze partners maken geen onderdeel uit van het 
ontwikkelingscurriculum. De hoeveelheid partners opgenomen in het curriculum bepaalt de breedte 
(aanbod), de lengte (hoeveel tijd) en de integraliteit van het curriculum. De modellen 2a t/m 4b 
(groen) hebben dezelfde indeling, maar zijn naast fundament 1 gebaseerd op 5 à 6 leerprincipes.  
Wanneer er twee scholen betrokken zijn bij het IKC in wording, dan hebben deze scholen samen met 
hun partners één gezamenlijk IKC-curriculum, maar ter verfijning nog een eigen invulling o.b.v. 
identiteit en eventueel een verdiepende visie, waarmee ze zichzelf profileren. Het IKC model (blauw) 
is gebaseerd op fundament 1, alle leerprincipes van fundament 2 en is volledig integraal.  
 
Modelkeuze IKC De Leister Igge 
IKC De leister Igge kiest voor het blauwe model als gewenste situatie in 2024 en we gaan in deze 
schoolplanperiode alle 7 leerprincipes verder uitwerken. Er is al een duidelijke stap in deze richting 
gezet door te werken vanuit het concept Visible Learning. Dit is echter alleen in gang gezet in de 
basisschool maar nog niet in het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.  

•  IKC De leister Igge 
 
Onze visie 
Ontmoeten en (talent)ontwikkelen: 
Ons Kindcentrum is een open voorziening en maakt het dorp aantrekkelijk. Als integraal 
kindcentrum hebben we één visie centraal staan. We bieden een breed en uitdagend aanbod 
in een veilige omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We respecteren 
daarbij de eigenheid van het kind. Elke dag werken we met passie en plezier aan kansen voor 
alle kinderen, want elk kind is uniek. We creëren veiligheid en een doorgaande 
ontwikkelingslijn, met accent op talentontwikkeling en gelijke onderwijskansen. Daarmee 
bereiden we kinderen voor op de maatschappij van de toekomst. Ons kindcentrum kenmerkt 
zich door creativiteit, vernieuwing en een open houding ten opzichte van de kinderen, 
ouders en personeel waarbij wederzijds respect en transparantie belangrijke sleutelwoorden 
zijn. Door verbinding en samenwerken willen we de krachten van mensen en organisaties 
bundelen. 
Pedagogisch en didactisch: 
Met betrekking tot de visie op leren is ons uitgangspunt dat het leren gericht moet zijn op 
het vergroten van eigenaarschap van het leerproces bij de kinderen. Dit doen ze door kennis 
op te doen van de leerlijnen en leerdoelen. Dit maken we zichtbaar voor leerlingen en 
leerkrachten door te werken vanuit de 10 denkkaders van 'leren zichtbaar maken' .Deze 
denkkaders zijn gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek van John Hattie.  
 
Ons profiel 
Verbindend  
Het Kindcentrum is een basisvoorziening en een spil in het dorp voor 0-13-jarigen. Wij 
werken met één pedagogisch klimaat en ontwikkelen een breed aanbod zoals sport en 
cultuur. Een plek waar opvang/ zorg en onderwijs samenkomen. Samen met de professionals 
en de ouders. 
 
Onze Ambitie 
Onze ambitie is om ons stapsgewijs te ontwikkelen richting een volwaardig IKC. Hierbij willen 
we komen tot één gezicht naar ouders en één aanbod voor kinderen. Hierbij hoort een 
gezond financieel kader en een helder bestuurlijk model, zodat we de inhoudelijke ambities 
vorm kunnen geven. 
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Waarom IKC De Leister Igge 
· Bieden van een breed en samenhangend dagprogramma voor kinderen in het dorp;  
· Vanuit samenwerking vergroten van kennis over kind en omgeving;  
· Kwetsbare overgangen en schakelmomenten tussen school, opvang en activiteiten van 
kinderen worden weggenomen(en ouders);  
· Verbeteren van combinatie arbeid-zorg voor ouders;  
· Realiseren van een sluitende signaleringsketen waardoor er tijdige geanticipeerd kan 
worden op ontwikkelingsvragen en-zorgen;  
· Efficiëntere inzet formatie uren personeel o.a. door tegengaan van vele 
afstemmingsmomenten;  
· Samen in een gebouw is voor alle partijen voordeliger;  
· Het IKC verhoogt de kwaliteit van de voorzieningen en daarmee de aantrekkelijkheid van 
het dorp. 
 
Partners van de IKC De leister Igge 
IKC De Leister Igge bestaat uit de volgende partners: 
* VANDAAG, kinderdagverblijf: 0-4 jaar  
* VANDAAG kinderopvang BSO: 4-12 jaar  
* SWS De Leister Igge: 4-12 jaar 
* Peuterspelen “Oink!”(MOS): 2-4 jaar 
* Sportbedrijf Smallingerland 
* Bibliotheek Smallingerland 
 
Uitgangspunten in het IKC te Opeinde 
 
De onderstaande uitgangspunten sluiten aan bij het geformuleerde strategisch beleid van 
Adenium waarbij we ons richten op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. 

 

•  We bieden kennis, houding en vaardigheden aan waarmee de kinderen worden toegerust 
voor de volgende stappen in hun leven. 

•  We bereiden de kinderen voor op de tradities, culturen, praktijken, normen en waarden die 
een rol (gaan) spelen in hun leven. 

•  We dragen bij in de persoonsvorming van kinderen waardoor zij zich kunnen ontwikkelen tot 
autonome personen. 

 

• Alle betrokken partners in het IKC De Leister Igge hebben een gezamenlijke toekomstvisie op 
duurzame kinderopvang, als maatschappelijke voorziening, in samenwerking met het 
peuterspelen en primair onderwijs.  

 

• De samenwerking is essentieel omdat de samenleving toe is aan eigentijdse 
dagarrangementen, waarbij een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-12 jaar is 
gewaarborgd.  

 

• Er wordt gewerkt aan één integraal aanbod, waarbij de inhoud van het 
“Samenwerkingsdocument” leidend is.  
Op locatie wordt dit uitgewerkt in werkplannen. De daaruit eventueel voortkomende 
financiële afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst voor verdeling van kosten;  

 

• Van alle partners wordt verwacht dat ze hun expertise inzetten en hun inzet organiseren.  
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• Zaken die organisatie breed moeten worden uitgewerkt worden gefaseerd ontwikkeld. Het 
tempo waarin de ontwikkelingen plaatsvinden wordt door de leidinggevenden op locatie 
vastgesteld.  
Hier worden afspraken over gemaakt.  
 
Gewenste situatie 
· Om de doorgaande ontwikkelingslijn van 0-12 jaar vorm te gaan geven is er een warme 
overdracht van informatie tussen kinderopvang, peuterspelen en onderwijs;  
· Visible learning met gebruik van coöperatieve werkvormen wordt aangeboden in het hele 
IKC;  
· Eén pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen;  
· Samenwerken in één team;  
· Wij dragen onze visie uit en hebben een goede communicatie met onze medewerkers, 
ouders/verzorgers en dorpsbewoners; 
· Talenten van kinderen en personeel worden gezien en ingezet;  
· Verbinding zoeken met primaire en secondaire zorg voor een dekkend aanbod;  
· Duurzaamheid wordt als thema in het onderwijs ingevoerd. 
 
Voor een inhoudelijke uitwerking van de beleidsvoornemens wordt verwezen naar het IKC 
Plan. 

 

Identiteit van de school 
Onze school is een samenwerkingsschool. 
Op onze school is iedereen zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of 
etniciteit welkom. In het leef- en leerklimaat van onze school is het belangrijk dat kinderen 
respectvol leren omgaan met anderen en andersdenkenden.  
Wederzijds respect wordt mede vormgegeven door expliciete aandacht voor levensbeschouwelijke 
en maatschappelijke normen en waarden. Ons onderwijs gaat uit van de democratische beginselen, 
zoals vastgelegd in de (Grond)wet en internationale verdragen.  
Wij stimuleren kinderen tot onafhankelijk denken en leren kinderen verdraagzaam te zijn naar 
anderen. Hierdoor worden zij uitgedaagd bewuste, actieve, en waardevolle burgers van onze 
samenleving te worden, waardoor zij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de maatschappij, nu 
en in de toekomst.  
 
We gebruiken hiervoor de methode Trefwoord. Aan de hand van thema’s, die aansluiten bij de 
belevingswereld van de kinderen, worden gesprekken, verhalen en liedjes aangedragen vanuit 
meerdere overtuigingen. Binnen die thema’s worden ook de Bijbelse verhalen verteld. Alle leerlingen 
nemen overal aan deel, zodat ze kennis kunnen maken met elkaars achtergronden en beleving. Dit 
draagt bij aan verdraagzaamheid. Het prikkelt, verrast en zet aan tot nadenken. Vanuit deze methode 
organiseren we ook  
eigentijdse vieringen, met name een kerstviering en een paasviering.  
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3. Onderwijsproces 

3.1. Inleiding 

De 10 denkkaders van Leren Zichtbaar Maken liggen ten grondslag aan onze werkwijze . (zie 
afbeelding)  
Het onderwijsleerproces op onze school wordt gekenmerkt door: 
 
1. Growth mindset: Iedereen kan leren/groeien en fouten maken moet 
2. Gemeenschappelijke leertaal 
3. Naast aandacht voor lesdoelen ook aandacht voor leerdoelen verder op de leerlijn 
4. Succescriteria en goede voorbeelden gekoppeld aan lesdoelen en leerdoelen 
5. Interactieve en gedifferentieerde instructie (IGDI)  
6. Convergente differentiatie 
7. Actieve betrokkenheid van leerlingen door werken met praatmaatjes tijdens instructie 
8. Expliciet onderwijs in leerstrategieën 
9. Aandacht voor formatieve evaluatie (geven en ontvangen van feedback) 
10. Inrichting van een functionele leeromgeving 
11. Beperkte inzet van ict-middelen bij het onderwijs 
 
Deze schoolkenmerken zijn in de school zichtbaar, maar de borging in het leerkrachthandelen 
behoeft doorlopend aandacht.  
Een aantal beleidsvoornemens voor het onderwijsproces zijn dan ook hierop gericht. 
Alle paragrafen kennen dezelfde opbouw, n.l. 
 
1. Beschrijving basiskwaliteit onderzoekskader 2017 
2. Beschrijving van de actuele situatie (2020)  
3. Beschrijving van de beleidsvoornemens naar aanleiding van diverse (zelf)evaluaties (H1) en het 
strategisch beleid 
4. Beschrijving van de gewenste situatie (2024)  
 
Bij de beleidsvoornemens wordt, indien van toepassing, onderscheid gemaakt tussen voornemens 
die de basiskwaliteit, of de kwaliteit zoals die wordt gevraagd van Adenium, op orde te 
krijgen/houden, of voornemens die te maken hebben met eigen kwaliteit. 
 
SWS De Leister Igge werkt in de komende schoolplanperiode aan alle 7 leerprincipes zoals die staan 
beschreven in het strategisch beleid.  
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3.2. Aanbod (OP1) 

Basiskwaliteit 
 
De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal 
en rekenen omvat en dat aansluit bij het (beoogde) niveau van alle leerlingen. Het onderwijs gaat 
ervan uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Daarom is het onderwijs gericht op 
het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en 
kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Het aanbod draagt 
bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Het aanbod sluit aan op het niveau van 
de leerlingen bij binnenkomst van de school, wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die 
kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie en bereidt hen voor op het aanbod bij de start van het 
vervolgonderwijs. Daartussenin verdelen de leraren de leerinhouden evenwichtig en in samenhang 
over de leerjaren heen. De school legt de doelen voor het onderwijs en de opbouw van het aanbod 
vast in het schoolplan. 
 
Onderwijstijd 
De onderwijstijd die we reserveren in een vorm van een continurooster past bij het onderwijsaanbod 
van de school. Met de gereserveerde onderwijstijd van 25 uur voor groep 1 t/m 8 voldoet de school 
ruimschoots aan het aantal uren onderwijs wat minimaal aan de basisschool loopbaan is verbonden. 
Jaarlijks wordt een urenberekening gemaakt. Ongeveer de helft van de onderwijstijd wordt besteed 
aan rekenen/wiskunde en taal. 
 
Doelen voor het aanbod 
-Kinderen worden door een brede ontwikkeling (kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming) 
voorbereid op hun deelname aan de maatschappij. 
-Kinderen krijgen een eigentijds curriculum aangeboden zodat ze met hun kennis en vaardigheden 
aan kunnen sluiten bij de regionale, landelijke en mondiale ontwikkelingen. 
-Kinderen krijgen begrip van de wereld om zich heen, kunnen zichzelf daartoe verhouden en worden 
daarbij door hun hele netwerk ondersteund. 
-De school ontwikkelt en borgt een rijk aanbod voor taal en een rijke leeromgeving passend bij de 
leerlingpopulatie 

Huidige situatie 
Op SWS De leister Igge staat het kind voorop. We vinden het belangrijk dat kinderen vaardigheden 
(21e eeuwse vaardigheden) meekrijgen die zij in de toekomst nodig hebben: Onderwijs 2032. Dat 
willen we doen met Visible Learning (leren zichtbaar maken)  
Leerlingen leren met 'leren zichtbaar maken' samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor hun 
eigen leerproces. Als school willen we zorgen voor een zo gunstig mogelijk leerklimaat met goede 
voorwaarden en een optimale omgeving. We werken met zes groepen volgens het 
leerstofjaarklassensysteem. Conform de wet op het basisonderwijs biedt de school onderwijs aan in 
een groot aantal vak- en vormingsgebieden. Met de keuzes die we maken sluiten we aan op de 
kenmerken van onze leerling populatie. We zien veel jonge kinderen die moeite hebben met de 
Nederlandse taal en een geringe woordenschat hebben. Daarom richten we ons primair op de 
basisvakken taal en rekenen.  
Maar we vinden het ook belangrijk dat andere vakken op het gebied van hoofd, hart en handen 
genoeg aandacht krijgen. Daarom hebben we een lesprogramma dat gekenmerkt wordt door een 
evenwicht aan verschillende vak- en vormingsgebieden.  
We maken gebruik van methoden die dekkend zijn voor de kerndoelen die door de overheid zijn 
opgesteld voor het basisonderwijs. Met onze methodieken en werkwijzen sluiten we tevens aan bij 
het voortgezet onderwijs. 
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Leerstofaanbod 
We hebben een aanbod voor de wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden: 
1. dat voldoet aan de kerndoelen; 
2. dat in overeenstemming is met de referentieniveaus; 
3. dat in overeenstemming is met de wettelijke uitgangspunten en doelstellingen (WPO); 
4. dat we in een doorgaande lijn aanbieden t/m groep 8 
5. dat geschikt is om af te stemmen op verschillen tussen de leerlingen. 
 
Taal/lezen 
 Wij beginnen al in groep 1 en 2 met voorbereidend taal en lezen. Hiervoor maken we gebruik van de 
methodes “Schatkist” en Kleuterplein. Daarnaast gebruiken wij de methode Fonemisch bewustzijn. 
Voor lezen gebruiken wij in groep 3 de methode “Veilig leren lezen” (KIM versie).  
Voor het voortgezet technisch lezen vanaf groep 4 wordt de methode “Estafette” ingezet. Om onze 
leerlingen enthousiast te houden voor het lezen, maken we gebruik van het aanbod van de 
bibliotheek. Met de Bibliotheek op School werken bibliotheken, scholen en gemeenten samen aan 
taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren. Het doel is een 
aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het stimuleren van meer lezen, op school en 
thuis.  
Naast het Nederlands is het Fries een belangrijke taal op school. Voor veel kinderen hun moedertaal, 
voor anderen een tweede taal. Wij geven les met behulp van de digitale methode ‘Spoar 8’ . 
Ook Engels is een verplicht vak. Wij geven dit vak vanaf groep 7. 
 
Begrijpend lezen. 
Vanaf groep 4 gebruiken wij de methode “Nieuwsbegrip XL”. In groep 3 is begrijpend lezen een 
onderdeel van de methode “Veilig Leren lezen”. In groep 1 en 2 ligt het accent op begrijpend 
luisteren. 
 
Schrijven 
Ondanks het huidige computertijdperk, blijven wij schrijven toch heel belangrijk vinden!  
De groepen 2 t/m 6 gebruiken de methode ’Pennenstreken' 
 
Rekenen/wiskunde 
Wij passen rekenen graag toe in de dagelijkse praktijk. Daarom gebruiken wij de methode “Alles 
telt”. Dit is een realistische reken- en wiskundemethode, waarbij het kind rekenvaardigheden 
ontwikkelt vanuit concrete situaties.  
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de leerlijnen uit ParnasSys, aangevuld met materiaal uit de 
methode “Schatkist” (nieuwe versie). Ook worden de spellen en materialen van “Met sprongen 
Vooruit” geleidelijk aan ingezet. 
In de groepen 3 t/m 7 wordt de methode gevolgd, met geleidelijk aan de inzet van de drempelspellen 
en de spellen/materialen van “Met sprongen Vooruit” . 
In groep 8 wordt de methode meer als bronnenboek gebruikt. Hier wordt meer op referentieniveaus 
en leerlijnen gewerkt. Daarnaast worden ook de drempelspellen en de spellen/materialen van “Met 
sprongen Vooruit” geleidelijk aan steeds meer ingezet. 
In groep 3 t/m 8 wordt er naast de methode voor de automatisering en het onderhouden van de 
rekenbasisvaardigheden gewerkt met Bareka. 
Elk jaar doen we mee met de landelijke “Grote Rekendag”. Op deze dag staat het rekenen vanuit 
samenwerken, handelen, spel en probleemoplossing centraal. 
 
Wereldoriëntatie 
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen wereldoriënterende vakken aangeboden. Hiervoor gebruiken we 
de methode “Blink geïntegreerd". 
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Wetenschap en techniek zijn een onderdeel van de wereldoriëntatiemethode “Blink”. 
Voor verkeer gebruiken we het materiaal van Veilig Verkeer Nederland. Groep 7 krijgt de 
gelegenheid hun kennis op praktische wijze te oefenen en te toetsen in de verkeerstuin in Drachten. 
Dit gebeurt 7 maal per schoolseizoen. 
 
Burgerschapsvorming, actief burgerschap 
In het onderwijs beschouwen wij de school als een maatschappij in het klein. Wij leren de kinderen 
zich te ontwikkelen tot actief burgerschap. Onder actief burgerschap in de leeromgeving die de 
school wil zijn, verstaan wij: 
• Actieve betrokkenheid, mee willen doen, erbij willen horen 
• Bewust zijn van je gedrag en daar de verantwoordelijkheid voor nemen 
• Denken in overeenkomsten en niet in verschillen 
• Initiatieven nemen in het leveren van een bijdrage aan het welzijn van anderen 
• Vertrouwen hebben in jezelf en de ander 
• Weten dat je voor de ander iets kan betekenen en er plezier aan beleven dat te doen 
• Erkennen dat iedereen ertoe doet; niemand buitensluiten 
• Nieuwsgierig zijn naar wat de ander beweegt door het gesprek aan te gaan 
• Willen, kunnen en durven luisteren 
• Aangeven van je eigen grenzen zonder over die van de ander heen te gaan 
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen en ouders onze gesprekspartners zijn en dat zij meedenken 
over dat wat belangrijk is voor de school. Daarom hebben wij veel contactmomenten met ouders op 
verschillende manieren. Burgerschapsvorming brengt jonge burgers (want dat zijn leerlingen 
immers!) de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen 
spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Ze maken kennis met begrippen als 
democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale 
verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Die kennis 
komt niet alleen uit het boekje, maar wordt ook geleerd door te oefenen in de praktijk.  
 
Drie domeinen  
Bij burgerschapsvorming staan drie domeinen centraal:  
*Democratie - kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch 
handelen en de maatschappelijke basiswaarden 
*Participatie - kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en 
houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen  
*Identiteit - verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke 
(levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar? 
Bovengenoemde domeinen staan vooral centraal tijdens de LEVO lessen en de Kanjerlessen op onze 
school. Daarnaast maken wij gebruik van TV programma’s van de NOT (Jeugdjournaal). Ook in de 
methode "Blink geïntegreerd" worden deze thema's meegenomen. Vanaf groep 5 krijgen de 
leerlingen teksten uit “Nieuwsbegrip” aangeboden die aansluiten bij de actualiteit. 
 
Sociale redzaamheid 
Wij vinden het belangrijk dat uw kind later volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. 
Wij bereiden uw kind daarop voor met het vak sociale redzaamheid. Hieronder vallen onder andere 
verkeer en lessen gezond gedrag. Aan het eind van de schoolloopbaan rondt uw kind het vak verkeer 
af met een examen. Daarnaast geven wij lessen op het gebied van gezondheid met behulp van 
lesstof van de GGD . 
 
Sociale veiligheid 
Onze leerlingen doen niet alleen vakkennis en -vaardigheden op, maar de school is ook een plek waar 
zij kennis maken met de samenleving, met normen en waarden en omgangsvormen. 
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Op onze school heerst een veilig schoolklimaat: er zijn grenzen en regels, er wordt adequaat 
opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag en de leerlingen worden aangemoedigd om positief 
gedrag te laten zien. Leraren spelen daarbij een belangrijke rol. We hebben een school brede aanpak 
en de interventies die wij doen staan in samenhang met elkaar.  
Wij geloven dat we daarmee meer bereiken.  
Voor de sociale vaardigheden gebruiken we de methode “Kanjer”.  
 
Bewegingsonderwijs 
Onder bewegingsonderwijs verstaan wij op onze scholen de gymnastieklessen, maar ook tijdelijke 
sportprojecten zoals kennismakingslessen die worden aangeboden door het Sportbedrijf in Drachten. 
Vooral in de groepen 1 en 2 vormt het bewegingsonderwijs een onderdeel in het programma. Wij 
gebruiken hiervoor de methode: ‘Basislessen bewegingsonderwijs in het speellokaal’. Als methode 
voor de midden- en bovenbouw hanteren wij: ‘Basislessen bewegingsonderwijs’ (H.Stroes). 
De leerlingen uit de groepen 3 en 4 gaan één keer per twee weken naar het zwembad voor 
zwemlessen. Zij zwemmen dan één uur. 
 
Expressievakken 
Onder expressievakken vallen onder andere muzikale vorming en beeldende vorming.  
De expressievakken zijn verweven in het onderwijs. We gebruiken een thematische opzet, waarin 
tekenen, schilderen, knutselen, houtbewerking en textiele werkvormen aan bod komen. Als methode 
voor de muzikale vorming hanteren wij de methode 123Zing. 
 
ICT  
‘Door middel van eigentijds onderwijs met ICT toepassingen bereiden we leerlingen voor op hun 
participatie in een netwerksamenleving. Daarbij wordt een basis gelegd voor de 21eeuwse 
vaardigheden vastgesteld door Kennisnet.’ 
De leerlingen van SWS De leister Igge hebben in de groepen 1 t/m 5 de beschikking over iPads in een 
verhouding van één op de vijf leerlingen. De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben allemaal een eigen 
iPad tot hun beschikking, deze iPad blijft in principe op school. 
 
LEVO (levensbeschouwelijke vorming) op SWS De Leister Igge 
Binnen onze samenwerkingsschool hebben we de ambitie om Levensbeschouwing als een sociaal-
maatschappelijk vak te zien, gericht op kennis, vorming en ontmoeting. We willen bijdragen aan een 
goede sociale samenhang in de multiculturele samenleving die al eeuwen zijn wortels heeft in de 
Nederlandse samenleving.  
Kinderen moeten de gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen binnen hun eigen identiteit en 
moeten ook in aanraking komen met de andere identiteit. 
Kwaliteit door combineren  
Op samenwerkingsschool De Leister Igge kiezen we ervoor een aantal vakgebieden te combineren; te 
weten:  
• Geestelijke stromingen  
• Burgerschapszin  
• Sociaal emotionele thema’s  
• Persoonlijke identiteit  
Om niet afhankelijk te zijn van de individuele kwaliteiten van leraren hebben we ervoor gekozen om 
te gaan werken met een methode. We hebben gekozen voor de methode “Trefwoord”. 
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Beleidsvoornemens (eigen ambities) 
Taal/lezen: 
* Onderzoek naar/ invoeren nieuwe methode voortgezet technisch lezen 
*Borgen methode Engels + uitbreiden naar groep 5 en 6 (3 en4) 
*Close reading invoeren begrijpend lezen 
*Continueren Bouw! 
*Invoeren taalronde 
*Werken vanuit doelen en leerlijnen gericht op de referentieniveaus 
* Aanpak sterke spellers  
 
Rekenen/wiskunde: 
* Onderzoek en implementatie nieuwe rekenmethode 
* Om vroegtijdig te kunnen signaleren wat m.n. bij rekenen erg van belang is: 
 Implementatie Utrechtse Getalbegrip Toets (UGT) en de daarbij behorende remediërende spellen 
voor zorgleerlingen in groep 2 en evt. groep 3. 
* Continuering van de inzet van Bareka, verdere invoering en borging 
* Invoering en borging rekenspellen (m.n. de drempelspellen) en van het materiaal van 'Met 
Sprongen Vooruit'.* Werken vanuit doelen en leerlijnen gericht op de referentieniveaus, met de 
methode als bronnenboek. 
* Aanpak sterke rekenaars 

Gewenste situatie (2024) 
Met de bovengenoemde beleidsvoornemens hebben we in 2024 een eigentijds aanbod geborgd 
gericht op de totale ontwikkeling van leerlingen, waarbij de horizontale verbondenheid (integraliteit) 
tussen activiteiten en onderwerpen is bevorderd (leerprincipe 7). Een vak als begrijpend lezen is dan 
niet alleen meer een vak op het rooster. 
Het onderwijs sluit goed aan op de kwetsbaarheid van de leerlingpopulatie als het gaat over de 
taalontwikkeling. Met dit aanbod worden resultaten bereikt conform de schooldoelstellingen. 
Leerkrachten in de bovenbouw kennen de leerlijnen van het referentiekader en de 
resultaatdoelstellingen van de school. Zij kunnen met hun aanbod gericht sturen op de 
referentieniveaus. De vorderingen worden getoetst met criteriumgerichte toetsen met een formatief 
karakter (leerprincipe 6) . Leerkrachten passen hun aanbod hier op aan. Op deze manier is de grip op 
de eindresultaten maximaal. 
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3.3. Zicht op ontwikkeling (OP2) 

Basiskwaliteit 
De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem 
systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen. Voor de 
kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit vanaf groep 3 met betrouwbare en valide 
toetsen die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. Leraren vergelijken deze 
informatie met de verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af 
te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. 
Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseert de school waar de ontwikkeling 
stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren 
om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen. 

Huidige situatie (2020) 
 
We vinden het belangrijk om de kinderen die bij ons op school zijn goed te volgen in hun 
ontwikkeling. Door samen te werken met de peuterspeelzaal en de kinderopvang krijgen wij 
vroegtijdig gegevens van ontwikkelingen van de kinderen. Hierdoor ontstaat een doorgaande lijn van 
de peuterspeelzaal en de kinderopvang naar de basisschool. Om de kleuterontwikkeling te volgen, 
worden de leerlijnen van Parnassys gebruikt.  
Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 worden gedurende het hele schooljaar getoetst aan de hand van de 
gebruikte methodes op school. De scores worden genoteerd in het leerlingvolgsysteem.  
Naast de methode-gebonden toetsen, gebruiken we ook methode-onafhankelijke toetsen voor de 
vakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Hiervoor gebruiken we de CITO- 
toetsen. Twee keer in het schooljaar nemen we deze toetsen af: in januari en juni. Al deze resultaten 
worden besproken met de IB-er (intern begeleider) en de leerkracht.  
In groep 8 wordt de Iep- toets afgenomen. Met de resultaten van deze toets kunnen we de 
eindopbrengsten van groep 8 verantwoorden naar de inspectie.  
Daarnaast nemen we eind groep 7 en begin groep 8 (november) de Iep-advieswijzer af. Deze toets 
meet niet alleen de leeropbrengsten, maar ook de sociale-/ emotionele ontwikkeling, de leeraanpak 
en het creatief vermogen van een leerling. 
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport.  
 
 
De huidige ondersteuningsstructuur verdient aandacht. De kwaliteit van de analyses is wisselend, 
zowel op groepsniveau als op individueel niveau . Daardoor is ook de vervolgaanpak niet altijd 
adequaat. Het lukt niet alle leerkrachten om de zorg ook planmatig uit te voeren. Dit behoeft in de 
komende planperiode aandacht wanneer de vernieuwde ondersteuningsstructuur van start gaat. 

Beleidsvoornemens 
De basiskwaliteit dient op orde te worden gebracht. Daarbij zijn de volgende beleidsvoornemens van 
belang:  
- Nieuw ontwikkelde ondersteuningsstructuur in gebruik nemen met aandacht voor planmatig 
werken in de zorgcyclus: 
 *analyse van stagnatie zowel op groepsniveau als op individueel niveau 
 *aard van de zorg bepalen zowel op groepsniveau als op individueel niveau 
 *zorg planmatig uitvoeren 
- Verbeteren van de kwaliteit van analyses door een betere reflectie op leerkrachthandelen. 
 
- Leerlingen worden betrokken bij het opstellen, uitvoeren en monitoren van de leerlingenplannen , 
ook bij risico's op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling (leerprincipe 1). Deze werkwijze zal 
overbevraging voorkomen (leerprincipe 5) 
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- Oriëntatie op en in gebruik nemen van een criteriumgericht en formatief in te zetten 
leerlingvolgsysteem 
- De nieuwe ondersteuningsstructuur beschrijven en borgen 

Gewenste situatie (2024) 
De volgende denkkaders van Leren Zichtbaar Maken zijn hier van toepassing: 
Ik evalueer mijn impact op het leren van mijn leerlingen 
Ik zie assessments als informatie over mijn impact en de acties die ik kan ondernemen 
 
De leerlingen worden gevolgd met een criteriumgericht leerlingvolgsysteem in plaats van een 
normatief lvs . Dit sluit beter aan bij onze visie op leren (en ook bij de visie van Adenium). We 
vergelijken liever leerlingen met hun eerdere vorderingen. Het huidige systeem vergelijkt leerlingen 
met elkaar en dit doet minder recht aan de ontwikkeling van leerlingen. 
 
Doordat leerkrachten hun leerlingen betrekken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van 
leerlingenplannen is er meer eigenaarschap gerealiseerd bij het eigen leerproces en dat zorgt ervoor 
dat leerlingen werken in de zone van naaste ontwikkeling en voorkomt overbelasting en 
overbevraging (leerprincipe 5). 
De leerlingenplannen hebben aantoonbaar effect. 
Doordat leerkrachten informatie over hun impact verzamelen, weten zij wanneer en waarom 
leerlingen onvoldoende profiteren van het aanbod en wat zij vervolgens daaraan kunnen doen. 
 
De nieuwe ondersteuningsstructuur wordt door alle leerkrachten naar behoren uitgevoerd en heeft 
geleid tot minder piekbelasting bij de leerkrachten . 

 

3.4. Didactisch handelen (OP3) 

 
Basiskwaliteit 
De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen 
hebben. De leraren zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van 
leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen alsook binnen 
één les. 
De leraren creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn. Met geschikte 
opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zo dat de leerling het zich 
eigen kan maken. De leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd 
af op de behoeften van groepen en individuele leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning 
als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen. 

Huidige situatie 
Samen met de scholen van Trijewiis is De Leister Igge onderweg het leren zichtbaar te maken voor 
leerlingen en leerkrachten. Als leidraad hiervoor gebruiken we de denkkaders ontwikkeld vanuit 
Visible Learning van John Hattie. Op school stellen we het leren centraal en stimuleren we de 
betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leerproces door aandacht te schenken aan 
metacognitie en zelfregulering in een growth mindset (leerprincipe 1). De leerling kan hierdoor vaker 
zijn eigen leerkracht zijn. De leerkracht kijkt juist door de ogen van de leerling en stelt zich 
voortdurend de vraag wat zijn impact is op het leren. Dit is nog in ontwikkeling en vraagt van 
leerkrachten een andere mindset. 
We willen ons op school concentreren op leerinterventies met een hoge effectgrootte (hoger dan 
0,4). We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en we werken aan een pedagogisch-
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didactisch klimaat waarin leerlingen hoge verwachtingen hebben van de leerkracht (1,09). Een goede 
relatie met de leerlingen is van groot belang voor de intrinsieke motivatie van de leerlingen 
(leerprincipe 3). Een ander belangrijk uitgangspunt is convergente differentiatie (1.09) bij het 
verzorgen van directe instructie (0,67). Hierbij willen we labeling vermijden. Op De Leister Igge wordt 
gewerkt met een eigen leertaal. Leerlingen kennen de succescriteria bij de leerdoelen en 
leerkrachten en leerlingen geven hierop feedback, zo veel als mogelijk op formatieve wijze. We 
vinden het belangrijk dat kinderen voldoende feedback krijgen, dat kinderen elkaar feedback leren 
geven en van elkaar feedback leren ontvangen. Het is nuttig om kinderen te bevragen in een 
ontwikkelingsgesprek. Het in kaart brengen van de leerbehoeften van een kind is een essentiële bron 
voor de inrichting van de leeromgeving. 
Leerlingen leren op school van elkaar door te werken met praatmaatjes, vooral tijdens instructie 
(leerprincipe 2). Samenwerking is vooral effectief wanneer het gaat over ieders eigen leerproces en 
niet wanneer leerlingen zichzelf vergelijken met een ander. De actuele werkwijze is beschreven in 
een borgingsdocument en middels klassenbezoeken en collegiale consultatie wordt de bereikte 
kwaliteit gemonitord en verbeterd. 
 
Feedback die aansluit op de succescriteria versterkt de motivatie en stelt kinderen in staat om de 
individuele activiteiten in een bredere context te plaatsen. Hierdoor wordt de kans dat zij zichzelf 
leren reguleren groter.  
 
In de afgelopen twee jaar is het team van De leister Igge samen met de andere scholen binnen 
Trijewiis erin geslaagd om leren zichtbaar maken een plaats te geven in het denken en handelen van 
de leerkrachten, maar het is nog niet zo dat alle leerkrachten op deze manier werken. Daarnaast zijn 
er nog een aantal indicatoren rond didactisch handelen onvoldoende:  
Het uitspreken van hoge verwachtingen is weinig zichtbaar. De uitleg is weinig interactief. De 
leerkrachten zijn veel zelf aan het woord en het gebruik van coöperatieve werkvormen staat nog in 
de kinderschoenen. Leerlingen zijn niet altijd actief betrokken en de afstemming op de individuele 
verschillen is niet in alle groepen zichtbaar.  
 

Beleidsvoornemens: 
De volgende indicatoren didactisch handelen zullen in de komende schoolplanperiode expliciet 
aandacht krijgen: 
- Leerkrachten hebben hoge verwachtingen en spreken deze uit. 
- Alle leerkrachten leggen duidelijk en doelmatig uit en doen hardopdenkend voor. 
- Actieve betrokkenheid van leerlingen 
- Verbeteren van de effectieve leertijd en afstemming (instructie, leerinhoud, verwerking, leertijd) 
- Verbeteren controle van begrip na uitleg en opdrachten 
 
Eén van de belangrijkste thema's voor de komende periode is dat we leerlingen meer aan leerdoelen 
willen laten werken. Leerdoelen zijn voor de langere termijn. Dat betekent dat leerlingen meer 
inzicht moeten krijgen in leerlijnen waarop zij zichzelf kunnen inschalen. Leerlingen worden dan in de 
gelegenheid gesteld te leren in de zone van naaste ontwikkeling (leerprincipe 4). Hierdoor neemt de 
effectieve leertijd toe. Veel onderwijsactiviteiten die we inzetten zijn gericht op oppervlakkig leren. 
In de komende schoolplanperiode willen we bewust werkwijzen inzetten die aanzetten tot diep 
leren. 
De volgende beleidsvoornemens dragen hier aan bij: 
 
- Leerlijnen uit de methodieken (grafisch) zichtbaar maken voor de leerlingen: Waar ligt mijn 
volgende stap? 
- Van oppervlakkige kennis naar diep leren wordt mogelijk door het werken met een taxonomie 
- Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong moeten structureel aan uitdagender doelen werken. 
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Bestaande leerinhouden moet worden herzien. 
- Verbeteren van leerlingkenmerken door het beter inbedden van metacognitieve vaardigheden 
(leer-krachten)(leerprincipe 1) 
- Ontwikkelen formatieve assessment door het verbeteren van de kwaliteit van het geven van 
feedback (leerprincipe 6) 
- Opstellen van feedbackbeleid (leerprincipe 6) 
- Verbeteren van integraal strategieonderwijs (transfer van leerstrategieën naar andere vak en 
vormingsgebieden)  

Gewenste situatie 2024 
Op De Leister Igge draagt directe instructie in hoge mate bij aan het leren van onze leerlingen. We 
zorgen er voor dat leerlingen meer eigenaar kunnen zijn van hun leerproces. Hiervoor hebben 
leerlingen zicht gekregen op de leerlijnen, waaronder die van het referentiekader voor rekenen en 
taal . 
Door het verbinden van leerstrategieën in andere contexten, het werken met taxonomieën en het 
verbreden van metacognitieve vaardigheden worden leerlingen in staat gesteld tot diep leren en 
leren leerlingen de wereld om hen heen beter te begrijpen 
 
De gewenste vaardigheden van leerkrachten op een rijtje: 
Leerkrachten stemmen in de les af op de onderwijsbehoeften van leerlingen 
Leerkrachten geven leerlingen de mogelijkheid zichzelf in te schalen op les- en leerdoelen 
Leerkrachten stellen leerlingen in de gelegenheid tot diep leren 
Leerkrachten vergroten hun impact op het leren van leerlingen door structureel formatieve 
assessment toe te passen. 
Leerkrachten laten leerlingen zien hoe ze geleerde vaardigheden en strategieën in andere situaties in 
kunnen zetten. 

 

3.5. Extra ondersteuning (OP4) 

Basiskwaliteit 
Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de 
leeftijdsgroep, biedt de school een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, 
gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen. Het aanbod, de ondersteuning 
en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. De school 
evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stelt de interventies zo nodig bij. 
De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder extra ondersteuning 
verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het 
samenwerkingsverband omschreven niveau van basisondersteuning. Voor de leerlingen die deze 
extra ondersteuning nodig hebben, legt de school in het ontwikkelingsperspectief vast hoe het 
onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling. 

Huidige situatie 
Basisondersteuning: 
De basisondersteuning is op De Leister Igge op het niveau wat verwacht mag worden. Dit is 
beschreven in het ondersteuningsdocument. In het schooljaar 2019 -2020 is dit 
ondersteuningsdocument opnieuw tegen het licht gehouden en aangepast aan de nieuw 
ontwikkelingen binnen de organisatie. Wij willen graag onderwijs bieden wat past bij de 
mogelijkheden en beperkingen van leerlingen. De intern begeleider speelt hierin een cruciale rol. Zij 
heeft een intensief contact met de leerkracht voor wat betreft de ondersteuning van leerlingen en de 
groep. 
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Op De Leister Igge werken we met 5 blokplanningen. In deze blokplanningen worden de 
toetsafnames, analysemomenten, zorgvergaderingen, groepsbezoeken, groepoverleggen e.d. 
opgenomen.  
In het schooljaar zijn er tevens momenten opgenomen waarin er oudergesprekken plaatsvinden. 
Daarnaast zijn er nog extra gesprekken met ouders als hun kind een hulpplan heeft. Jaarlijks 
evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op. We 
hebben doelstellingen voor opbrengsten geformuleerd. Jaarlijks wordt geëvalueerd of we deze 
doelen halen. Voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs is een procedure opgesteld.  
 
Extra ondersteuning: 
De groepsleerkrachten en de Intern begeleider brengen de onderwijsbehoefte van de leerling in 
beeld. Indien na overleg met de orthopedagoog van Adenium blijkt dat een leerling alleen via een 
eigen leerlijn zijn/haar onderwijsloopbaan kan vervolgen op De Leister Igge, wordt een OPP 
geschreven. Ouders geven hier toestemming voor. Voor de extra hulp gebruiken we de dagelijkse 
methodes, middelen uit de orthotheek en in bijzondere gevallen materialen van een SBO school. 
Na de afgesproken termijn evalueert de leerkracht samen met de intern begeleider de effecten van 
de aangeboden extra aandacht. Dit wordt ook besproken met de ouders. 
 
SWS De leister Igge maakt deel uit van het samenwerkingsverband 'Passend onderwijs Friesland. 
Uitgangspunt van passend onderwijs is dat scholen waar mogelijk een passende plek bieden voor alle 
kinderen. Dit betekent dat basisscholen een zorgplicht hebben. Ook SWS De leister Igge heeft 
zorgplicht voor alle leerlingen die aangemeld zijn op school, d.w.z. dat we verantwoordelijk zijn voor 
de noodzakelijke ondersteuning van de leerlingen. Wanneer leerlingen onvoldoende profiteren van 
de basisondersteuning en de noodzakelijke extra ondersteuning niet geboden kan worden, wordt 
samen met ouders gekeken naar een oplossing. Dit kan op drie manieren: binnen de school met hulp 
vanuit het samenwerkingsverband, op een andere basisschool die andere mogelijkheden heeft, of in 
het speciaal basisonderwijs. We doen dit via het proces van HGW (handelingsgericht werken). Dit 
houdt in dat wanneer binnen de cyclus van een zorgperiode leerlingen onvoldoende profiteren, er 
met de intern begeleider CLB- (consultatieve leerlingbegeleiding) gesprekken plaatsvinden. N.a.v. 
deze gesprekken volgen één of meerdere interventieperiodes. Als dit het gewenste effect heeft, 
draait de leerling weer mee in de basisondersteuning. Wanneer na de interventieperiode(s) blijkt dat 
er onvoldoende effect gesorteerd wordt, volgt er een HGPD- (handelingsgerichte procesdiagnostiek) 
gesprek, met leerkracht, ouders, intern begeleider en een orthopedagoog. Vanuit dit gesprek wordt 
gekeken of er verdere diagnostiek nodig is en welke route verder gevolgd wordt. Uitgangspunt hierbij 
is dat alle betrokken partijen achter het genomen besluit staan.  
 
Deskundigheid 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke interne 
deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten. Wij hebben 
specifieke deskundigheid in huis op het gebied van taal, dyslexie, en rekenen. Deze expertise ligt 
zowel bij de intern begeleider, als bij de reken- en taal coördinator.  
We hebben weinig expertise in huis voor het begeleiden van leerlingen met een ernstige 
gedragsproblematiek. In voorkomende gevallen maken wij na overleg met de orthopedagoog, 
gebruik van de expertise van het speciaal (basis)onderwijs. Wij hebben regelmatig contact met 
extern deskundigen van onze ketenpartners zoals het gebiedsteam, Veilig Thuis of de GGD, die 
leerlingen van onze school behandelen en/of het team van advies dienen.  
 
Schoolondersteuningsprofiel  
Door onze zorgstructuur kunnen we veel kinderen passend onderwijs geven, maar als reguliere 
basisschool zijn de mogelijkheden niet onuitputtelijk. Deze mogelijkheden zijn gebaseerd op de 
volgende uitgangspunten.  
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- De veiligheid moet voor zowel leerlingen, ouders als leerkrachten gewaarborgd zijn. 
- Voor leerlingen met een lichamelijke beperking zal per individu worden bekeken of de 
voorzieningen toereikend zijn om passend onderwijs te bieden. 
- Er is per groep een maximum aan het aantal leerlingen dat specifieke of aangepaste begeleiding 
nodig heeft. Het aantal is afhankelijk van de problematiek en ter beoordeling van de school.  
- Leerlingen moeten op school zindelijk zijn.  
- De leerlingen laten zien dat ze zich aan schoolregels kunnen houden of dat er perspectief is dat ze 
dit op korte termijn kunnen.  
- Leerlingen moeten zelfstandig aan een taak kunnen werken of dat er voldoende perspectief is dat 
ze dit kunnen leren.  
- Leerlingen moeten leerbaar zijn en op cognitief terrein (eventueel met een 
Ontwikkelingsperspectiefplan) eind groep 8 minimaal een eindniveau kunnen halen van M6. 
- Bij handelingsverlegenheid in de begeleiding van een leerling, verlenen ouders alle medewerking 
aan de school om bij eventuele stagnatie in ontwikkeling te (laten) onderzoeken en zij willen 
samenwerken met de school om de ontwikkeling van hun kind adequaat te begeleiden. Dit bij 
stagnatie in cognitie en/of gedrag van een leerling. 
 
Eens per jaar wordt bekeken of alle leerlingen nog passen binnen de grenzen van de zorg. 
We hanteren voor het school onderrsteuningsprofiel het Q3 model. In 2019-2020 is dit document 
herijkt. 

Beleidsvoornemens 
- Binnen het IKC planmatig uitwerken hoe de extra ondersteuning inhoud krijgt en een doorgaande 
lijn vormt. Hierin alle partners betrekken. (inzet pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en 
experts) 
- Na herijking van het schoolondersteuningsprofiel dient de schoolgids en het ondersteuningsplan te 
worden bijgewerkt. 

Gewenste situatie 2024 
 
Er is een ondersteuningsplan waarin beschreven is hoe de extra ondersteuning en zorg binnen IKC De 
leister Igge voor kinderen van 0-13 jaar uitgevoerd wordt. Alle participanten van het IKC werken 
vanuit hetzelfde plan. 

 

3.6. Samenwerking (OP6) 

Basiskwaliteit 
De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen en voorgaande scholen door informatie 
over leerlingen in achterstandssituaties uit te wisselen en het onderwijs in een doorgaande leerlijn te 
realiseren. Aan het einde van de schoolperiode en bij tussentijds vertrek van leerlingen informeert ze 
de ouders en de vervolgschool over de ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werkt de school samen met het 
samenwerkingsverband en, indien nodig, met partners in de zorg. De school voert afspraken uit de 
Lokale Educatieve Agenda en ten aanzien van vroegschoolse educatie uit. 

Huidige situatie 2020 
SWS De leister Igge is gehuisvest in een gebouw waarin ook het kinderdagverblijf 'Kind Vandaag' en 
Peuterspelen 'Oink' is gevestigd. Daarnaast is er voor- en naschoolse opvang. Er is een goede 
samenwerking met alle partijen en de doelstelling is om samen een IKC te vormen. Op dit moment is 
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de samenwerking nog met name gericht op de praktische samenwerking maar in deze 
schoolplanperiode is het doel te komen tot een volwaardig IKC waarin door een nauwe en 
inhoudelijke samenwerking opvang en onderwijs geregeld wordt voor kinderen van 0 tot 13 jaar. We 
gaan daarbij uit van een gezamenlijke visie, doorgaande lijnen en gebruik van elkaars kwaliteiten en 
expertise. Zie hiervoor het IKC Plan van De Leister Igge. 
 
Tevens is er een goede samenwerking met andere instanties en organisaties van buiten de school. 
Hierbij zijn Carins, de GGD, de gemeentelijke bibliotheek en Het Sportbedrijf de belangrijkste 
partners.  
 
Voor het onderwijs aan onze leerlingen kunnen we niet zonder een intensieve samenwerking met de 
ouders. Een goede en structurele communicatie tussen school en ouders over de ontwikkeling van de 
kinderen op het gebied van onderwijs en sociaal emotionele ontwikkeling is erg belangrijk. 
Vanaf de kennismaking en intake tot aan het verlaten van de basisschool nemen we ouders mee in 
de ontwikkeling van hun kind(eren). Waarbij we uitgaan van een wederzijdse inbreng. Ouders zijn 
immers de ervaringsdeskundigen als het gaat om de handel en wandel van hun kind. 

Beleidsvoornemenns 
- Opstarten van een werkgroep ouderbetrokkenheid 3.0. Er ligt een basisdocument vanuit het 
verleden. 
- Opstarten van een IKC raad. In deze raad zijn ouders en personeelsleden van de school, het 
dagverblijf en peuterspeelzaal vertegenwoordigd.  
- Betrekken van verenigingen bij het naschoolse aanbod. 
- Opstellen/herijken van protocollen waarin taken, functie en werkzaamheden van de verschillende 
werkgroepen en raden zijn beschreven. 

Gewenste situatie 2024 
Voorschool, basisschool, opvang en verenigingen werken nauw samen om ontwikkelingslijnen op het 
gebied van hoofd, hart en handen uit te zetten en de visie van het IKC uit te dragen.  
Ouders spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun kind thuis en zijn als 
ervaringsdeskundigen een noodzakelijke sparringpartner bij de uitvoering van het beleid en 
ontwikkeling van het IKC. 
 

3.7. Toetsing en afsluiting (OP8) 

 
Basiskwaliteit 
Alle leerlingen (behoudens wettelijke uitzonderingen) in leerjaar 8 maken een eindtoets. 
Tijdens de schoolperiode maken ze toetsen van het leerlingvolgsysteem, waarmee in elk geval de 
kennis en vaardigheden op het terrein van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde worden 
gemeten. De leraren nemen de toetsen af conform de voorschriften. Ouders worden geïnformeerd 
over de vorderingen van de leerlingen. Alle leerlingen krijgen een advies voor het vervolgonderwijs. 
De school hanteert hierbij een zorgvuldige procedure. 

Huidige situatie (2020) 
 
Op SWS de Leister Igge wordt eind groep 8 de IEP eindtoets afgenomen en hiermee verantwoorden 
wij de eindresultaten. In januari/februari wordt met de ouders en de leerlingen het schooladvies 
besproken. Dit schooladvies komt tot stand door het volgen van de ontwikkeling van de leerling aan 
de hand van de Friese plaatsingswijzer. De behaalde resultaten van de methodeonafhankelijke 
toetsen van 3 jaren worden naast elkaar gelegd en op basis van deze resultaten wordt een advies 
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gegeven. Het gaat hierbij om rekenen/wiskunde, begrijpend lezen en spelling. 
 
Naar aanleiding van de uitkomsten van de eindtoets wordt het gegeven advies opnieuw tegen het 
licht gehouden en waar nodig naar boven bijgesteld.  
 
Vanaf groep 2 worden de leerlingen getoetst met methode gebonden toetsen en met methode 
onafhankelijke toetsen. Met betrekking tot deze laatste toetsen gebruiken we CITO. Deze methode 
onafhankelijke toetsen worden afgenomen in januari en in juni. Op basis van deze toetsen wordt een 
analyse gemaakt en waar nodig het aanbod en/of hulplannen bijgesteld. Tevens wordt schoolbreed 
aan de hand van een datawall bekeken of de opgestelde schooldoelstellingen behaald zijn.  
Naar aanleiding van de methode onafhankelijke toetsen en brede ontwikkeling van de leerling vinden 
er oudergesprekken plaats en wordt de opgemaakte rapportage besproken.  
 
 
De huidige manier van toetsen past niet geheel bij de visie van leren zoals we die binnen de scholen 
van Trijewiis gehanteerd wordt. De overstap naar een ander leerlingvolgsysteem is het onderzoeken 
waard. 
Binnen Trijewiis hebben we in het schooljaar 2019-2020 ervaring opgedaan met de toetsen van DIA 
taal. 

Beleidsvoornemens 
 
- Samen met de andere scholen van Trijewiis onderzoeken of een nieuw leerlingvolgsysteem passend 
bij de visie op leren het overwegen waard is. 
- Toetsen van andere vakgebieden. 

Gewenste situatie 2024 
De school hanteert een leerlingvolgsysteem passend bij de visie van het IKC  
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4. Schoolklimaat 

4.1. Veiligheid (SK1) 

Basiskwaliteit 
De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school 
gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden 
van leerlingen. De school monitort dit ten minste jaarlijks. 
De school heeft een veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een ander document), gericht 
op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. Als de uitkomsten van de 
monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren. De 
school heeft een persoon als aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor coördinatie van het 
beleid tegen pesten. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en 
treden zo nodig snel en adequaat op. De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de 
basiswaarden van de democratische rechtsstaat. 

Huidige situatie 
 
In 2020 is het veiligheidsbeleid opnieuw beschreven en aangevuld met documenten die binnen 
Adenium gebruikt worden. In dit document is beschreven hoe het veiligheidsbeleid geregeld is. Zo is 
ondermeer beschreven hoe er gehandeld wordt in het kader van de AVG, is er een klachtenregeling 
en incidenten registratie. Voor het gebruik van sociale media zijn reglementen opgesteld.  
 
M.b.t. pestgedrag hanteren we een protocol wat gekoppeld is aan de 'kanjertraining' die op SWS De 
leister Igge gebruikt wordt. In dit protocol wordt stapsgewijs beschreven hoe te handelen wanneer 
de sociale veiligheid van leerlingen in het geding is.  
 
De sociale veiligheid wordt twee keer per jaar geëvalueerd aan de hand van het digitale Kanjer Volg- 
en Adviessysteem (KanVAS). Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een 
leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen. De 
leerlingenvragenlijst is goedgekeurd door de COTAN en wordt gebruikt om de sociale opbrengsten 
aan de onderwijsinspectie te verantwoorden. 
 
Op SWS De Leister Igge is een aandachtsfunctionaris aangesteld die pestsituaties behandeld en 
registreert. Op onze school is dat de Intern begeleider. Zij combineert deze functie met die van 
contactpersoon seksuele intimidatie en machtsmisbruik. In de informatiebrochure en de schoolgids 
worden de gegevens hieromtrent gedeeld met ouders, verzorgers. 
Er zijn op dit moment geen ernstige signalen dat kinderen of leerkrachten zich onveilig voelen. Naar 
aanleiding van de laatste peilingen uit het volgsysteem KanVas zijn acties ondernomen om in een 
bepaalde groep extra aandacht te besteden een de sociaal-emotionele ontwikkeling.  
 
Sinds de invoering van de 'Kanjertraining' twee jaar geleden merken we dat binnen de school dit nog 
niet voldoende zichtbaar in het gedrag van kinderen. Er gebeuren nog te veel kleine incidenten die 
aandacht vragen. Daarnaast is Kanjer nog geen IKC breed gedragen methode. 

Beleidsvoornemens 
- kanjertraining structureel op de agenda voor het IKC. Theorie en handelen borgen. 
- Uitkomsten KanVAS schoolbreed delen. 
- inzetten ouderpanel  
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Gewenste situatie 
De maatregelen die de school treft vanuit het veiligheidsbeleid zorgen er voor dat leerlingen zich op 
school veilig voelen. Dit blijkt uit de leerlingenvragenlijst, ouderpanels en de jaarlijkse 
veiligheidsmetingen. 
In de school hanteren we een doorgaande lijn die pestgedrag voorkomt. 

 

4.2. Pedagogisch klimaat (SK2) 

Basiskwaliteit 
De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat. Hiervoor zijn geen wettelijke eisen. 
 
Uit het strategisch beleid. 
 
Leren is niet een puur cognitieve activiteit. Leerresultaten komen voort uit de dynamische interactie 
tussen emotie, motivatie en cognitie. Leerlingen zijn niet alleen meer gemotiveerd om harder te 
werken en betrokken wanneer het onderwijs betekenisvol en interessant is, maar ze leren ook beter 
wanneer ze zich competent voelen en positieve emoties ervaren. Voor professionals is het daarom 
belangrijk dat zij onderlegd zijn in het aanvoelen van motivaties en emoties. Rekening houden met 
emoties moet niet als soft worden ervaren, maar maakt onderdeel uit van succesvol onderwijs. Een 
curriculum sluit aan bij de leefwereld van kinderen en bij hun ontwikkeling. Om de draagkracht van 
kinderen te verhogen is het zinvol dat kinderen zichzelf ook leren motiveren bij opdrachten die in 
mindere mate aansluiten bij hun persoonlijke interesses. 

Huidige situatie 
 
Voortbouwend op wat in het strategisch beleid staat omschreven is het pedagogisch klimaat 
gebaseerd op de volgende denkkaders van het programma Leren Zichtbaar Maken: 
- Ik bouw relaties en vertrouwen op zodat het leren zich afspeelt op een plek waar het veilig is om 
fouten te maken en van anderen te leren  
- Ik werk samen met collega's en leerlingen aan mijn visie op vooruitgang en op mijn impact 
 
Samen in het team van SWS De Leister Igge werken we aan een goed pedagogisch-didactisch klimaat. 
Relatie met elkaar in het team en met de kinderen vinden we belangrijk.  
We hanteren regels maar deze worden te weinig geborgd en ontstaan vanuit situaties die zich in de 
praktijk voordoen. Het is goed om aan het begin van het schooljaar regels die zorgen voor een veilig 
pedagogisch klimaat vast te leggen. Uitgangspunt is niet de kwantiteit maar de kwaliteit.  
 
Op school werken we aan een growth mindset. 
Alle leerkrachten en leerlingen weten dat intelligentie niet een vaststaand gegeven is, maar dat 
iedereen kan groeien ongeacht zijn intelligentie. Hersenen leggen verbindingen aan als er iets nieuws 
wordt geleerd. Door veel te oefenen, worden de verbindingen sterker en lukt iets beter. Dat geldt 
voor alle leerlingen. Dit leggen we hen ook uit: Iedereen kan groeien. 
Kinderen worden daarom ook niet vergeleken met elkaar maar met de succescriteria 
Dit alles sluit aan bij onze visie en missie: Wij zijn allen gelijkwaardig maar we zijn niet gelijk . 
We streven naar openheid hierover. In de klas wordt bespreekbaar gemaakt dat niet iedereen 
dezelfde mogelijkheden heeft. Dat biedt kansen om van elkaar en met elkaar te leren. 
Wanneer leerlingen samen praten over hoe hun leerproces verloopt, leggen ze de schriften op elkaar 
in plaats van naast elkaar. Het gaat immers om het spiegelen van ieders werk aan de succescriteria. 
 
Fouten maken hoort bij leren. Kinderen die vaak worden geprezen om hun talent, durven al snel 
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geen fouten meer te maken in de angst niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen en gaan geen 
uitdagingen meer aan. Dit is juist wat nodig is.  
Ook leerkrachten kunnen groeien in hun vak en in de impact die ze hebben op het leren van hun 
leerlingen. Daarom voeren we incidenteel een impactcyclus uit waarbij we het bewijs van onderzoek 
bij de leerlingen ophalen. Leerkrachten evalueren de impact van hun lessen en vragen daarbij ook 
om feedback van de leerlingen. 

Beleidsvoornemens: 
- Expliciet aanbieden van de kenmerken die passen bij een 'goede leerling' (leerprincipe 3) . We 
denken dan aan metacognitieve vaardigheden (In het boek Formatieve Assessment van Shirley Clark 
'leer-krachten' genoemd) 
- De leerlingen meer betrekken bij de plannen die worden geschreven voor het verbeteren van hun 
leerproces. (leerprincipe 1) Wij denken dat dit het eigenaarschap van hun leerproces vergroot (zie 
ook H 3.3) 
- De leerlingen beter betrekken bij het schoolbeleid middels de leerlingenraad door deze items op te 
nemen in een jaaragenda (leerprincipe 3). Het gaat hier m.n. over de inrichting van het schoolplein 
en de gedragsregels voor leerlingen en leraren. 
- Inhoud geven aan de wijze waarop leerlingen feedback geven op de leerkrachten over hun 
lesgeven. 
-Borging gebruik van Kanjer in het handelen van leerkrachten. 

Gewenste situatie 
 
Leerlingen ontwikkelen zich op De Leister Igge tot eigenaar van hun eigen leerproces. Al het beleid 
omtrent het pedagogisch klimaat draagt hier aan bij.  
Het vergroten van eigenaarschap van het leerproces van leerlingen betekent dat zij:  
- weten hoe ze er voor staan  
- weten waar ze naar toe gaan  
- weten wat hun volgende leerstap is.  
- kunnen aangeven wat ze nodig hebben om de volgende leerstap te maken.  
 
Leerkrachten kunnen de 'Kanjer training' inzetten en daarmee werken aan sociale en 
maatschappelijke competenties 
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5. Onderwijsresultaten 

5.1. Resultaten (OR1) 

Basiskwaliteit 
De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Dit betekent dat de eindresultaten op de kernvakken 
Nederlandse taal en rekenen/wiskunde voldoen aan de gestelde norm. 

Huidige situatie 
De school voldoet jaarlijks aan de gestelde norm met betrekking tot de eindresultaten. 
In 2018 en 2019 waren de resultaten ruim voldoende. In 2017 waren de resultaten in totaal 
voldoende maar met name het onderdeel rekenen en wiskunde en taal scoorden onvoldoende op 
het 1s/2f niveau. 
Over de afgelopen 3 jaar was het gemiddelde 1s/2f niveau: 61,7% 
Het streven is er op gericht deze resultaten ook de komende jaren te behouden . We hebben daartoe 
schooldoelstellingen opgesteld (zie tabel) in termen van referentieniveaus, afgeleid van de resultaten 
van de afgelopen 3 jaar uit het IEP-LVS. 

Beleidsvoornemens 
Het referentiekader zichtbaar maken voor de leerkrachten van groep (6),7 en 8 en aansturen op de 
schooldoelstellingen 

Schooldoelstellingen referentieniveaus 
Uitgangspunten: 
schoolweging 29,5 (2017-2019) 
signaleringswaarden: 85% (1F); 49% (2F/1S)  
landelijk gemiddelde : 60,3 % (2F/1S) 
doelen voor eind- en tussenopbrengsten zijn het gemiddelde voor lezen, taalverzorging en rekenen 
doelen voor eindopbrengsten per jaar in termen van referentieniveaus gericht op 95% 1F en 65 % 
2F/1S 
 

 Afname periode  Percentage 1F  percentage 2F/1S 

 M7  85% -  

 E7  85%  25% 

 M8  95%  55% 

 IEP Eindtoets  95%  65% 

 

In groep 8 na afname M8 het aanbod baseren op het uitstroomperspectief 
 

Gewenste situatie 
In 2024 gebruiken we een criteriumgericht leerlingvolgsysteem en werken de leerkrachten gericht 
aan de schooldoelstellingen in termen van referentieniveaus of in termen van vaardigheidsscores die 
hiervan zijn afgeleid. 
Dit betekent dat leerkrachten van groep 6,7 en 8 het referentiekader kunnen inzetten bij hun lessen . 
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5.2. Sociale en maatschappelijke competenties (OR2) 

 
Basiskwaliteit 
Geen wettelijke eisen 

Huidige situatie 
Het onderdeel burgerschap is geen vakgebied dat je als een geïsoleerd gebied kunt beschouwen. Van 
groot belang is het modelgedrag van de volwassenen in de school en het functioneren van de school 
in zijn geheel. 
Uitgaande van de basisbehoeftes van kinderen (relatie, competentie en autonomie) die onontbeerlijk 
zijn om tot leren te komen, bieden wij een veilig, gestructureerd klimaat o.a. aan de hand van de 
aanpak van de Kanjertraining. 
Ook in Trefwoord (methode levensbeschouwelijk onderwijs) besteden we aandacht aan 
burgerschapsvorming en sociale integratie 
In de afgelopen twee jaar is er een nieuwe methode voor Wereldoriëntatie aangeschaft (Blink) . 
Leerkrachten missen in deze methode een structureel aanbod burgerschapsvorming.  
Het programma Leren Zichtbaar Maken bevat veel aspecten waarbij de sociale vaardigheden worden 
vergroot, zoals het werken met praatmaatjes  
 
We gebruiken KanVAS voor het meten van sociale veiligheid en sociale vaardigheden. Rond de 
herfstvakantie en in april worden de vragenlijsten ingevuld door leerkrachten en leerlingen. De 
resultaten worden geanalyseerd. Is de zorgscore meer dan 25% dan is er aanleiding om een actieplan 
op te stellen.  
Beleidsvoornemen basiskwaliteit 
- Opstellen van meetbare doelen voor sociale en maatschappelijke consequenties en deze doelen 
ook halen (opnemen in de kwaliteitszorg). Dat betekent dat we bestaande middelen, werkwijzen en 
onderwijstijd opnieuw zullen wegen en afstemmen op het halen van onze doelen. 
 
Beleidsvoornemens (eigen ambities) 
- Herijken van het aanbod burgerschapsvorming. Is het aanbod genoeg, waar is aanvulling nodig en 
hoe gaan we dat in het lesprogramma opnemen. 
 

Gewenste situatie 
Leerkrachten werken gericht aan het halen van sociale competenties. Het werken aan sociale 
competenties wordt door de leerkrachten ook verbonden aan het leren zichtbaar maken.  

 

 

5.3. Vervolgsucces (OR3) 

Basiskwaliteit 
Geen wettelijke eisen. De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en 
voldoet ten minste aan de verwachtingen van de school. 

Huidige situatie 
Van de vervolgscholen (voortgezet onderwijs) ontvangen we de resultaten van de verwezen 
leerlingen. Deze cijfers worden op dit moment niet gebruikt om te evalueren of de verwijzingen en 
het verwijsbeleid succesvol waren. De cijfers worden wel bijgehouden.  
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Voor het verwijsbeleid wordt de Friese Plaatsingswijzer gebruikt.  
Mocht de uitkomst van de eindtoets hoger zijn dan het advies, dan wordt een hoger advies 
overwogen. 

Beleidsvoornemens 
- Jaarlijkse evaluatie van de verwijzingen en het verwijzingsbeleid. 

Gewenste situatie 
De verwijzingen van de leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs zijn succesvol. Het 
advies voor de school voor voortgezet onderwijs is duurzaam en passend bij de ontwikkeling van de 
leerling. Minder dan 25% van de leerlingen stromen af.  
Er is aan de hand van de beschikbare resultaten een jaarlijkse evaluatie van het verwijsbeleid, 
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6. Kwaliteitszorg en ambities 

6.1. Kwaliteitszorg (KA1) 

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

 

Huidige situatie bestuurlijk 
De onderstaande infographic laat zien hoe het stelsel van bestuurlijke kwaliteitszorg ingericht is 
binnen Adenium 

 

Huidige situatie 
De afgelopen jaren heeft de school gebruik gemaakt van de Schoolplanmanager als basis van de 
kwaliteitszorg. De schoolmonitor neemt in de komende periode deze functie over. Hierbinnen is een 
evaluatie opgenomen voor het vaststellen van de beginsituatie voor de planperiode 2020-2024. De 
beginsituatie is afgezet tegen het onderzoekskader van 2017 van de onderwijsinspectie. Op basis 
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hiervan heeft de school beleidsvoornemens geformuleerd voor de komende vier jaar. Deze slaan 
deels op het bereiken van de basiskwaliteit en deels op het bereiken van eigen aspecten van 
kwaliteit, passend binnen de kaders van het strategisch beleidsplan. 
De kwaliteitszorg op school kent een cyclisch karakter (PDCA) met het INK-model als uitgangspunt. 
 
We stellen elkaar achtereenvolgens de volgende vragen: 
1. Doet de school de goede dingen? (plan, do) 
2. Doet de school de goede dingen goed? (check) 
3. Hoe weet de school dat? (check) 
4. Vinden anderen dat ook? (check) 
5. Wat doet de school met die wetenschap? (act) 
 
Dit cyclische proces van kwaliteitszorg is vooral van toepassing op het onderwijsproces en de tussen-
en eindresultaten. Zo is er een zorgcyclus vastgesteld die de kwaliteit van zicht op ontwikkeling en 
zorg en begeleiding bewaakt (handelingsgericht werken). De resultaatanalyses en het toetsen van die 
resultaten aan de schooldoelstellingen, maken zichtbaar in welke mate de school haar doelen weet 
te realiseren. 
 
Voor het in kaart brengen van de kwaliteit worden de volgende instrumenten van kwaliteitszorg 
gebruikt. 
- De zelfevaluatie 
- De gesprekkencyclus 
- I-Calt 
- Methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen 
- Borgingsdocumenten 
- Enquêtes en ouderpanel  
- Eindresultaten 

Beleidsvoornemens: 
- Opstellen of actualiseren van borgingdocumenten voor het aanbod en didactisch handelen 
- De Plan-Do-Check-Act cyclus moet herkenbaar zijn in de schoolontwikkeling. 
- De vergaderplanning moet herkenbaar gericht zijn op de kwaliteitszorg. 

Gewenste situatie 
- De school stelt ambitieuze doelen die passen bij haar schoolpopulatie en haar maatschappelijke 
opdracht. 
- De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces  
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6.2. Kwaliteitscultuur (KA2) 

Basiskwaliteit 
Het bestuur handelt volgens de code goed bestuur en legt uit wanneer het daarvan afwijkt. Deze 
handelwijze leidt tot een integere en transparante organisatiecultuur. Iedere betrokkene werkt 
vanuit zijn eigen rol aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het bestuur zorgt voor bekwaam 
en bevoegd personeel op alle scholen en maakt het mogelijk dat het personeel zijn bekwaamheid 
onderhoudt. De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering 
van hun professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met de gestelde bekwaamheidseisen en 
beroepsprofielen en behaalde resultaten bij leerlingen. Leraren krijgen daartoe voldoende 
gelegenheid. De wijze waarop ze dit doen, staat helder beschreven in het schoolplan. 

 

Personeelsbeleid Adenium 
Het personeelsbeleid van Adenium vloeit voort uit het meerjaren strategisch beleidsplan. De 
doelstellingen die hierin zijn geformuleerd worden in een plan van aanpak, en dus een 
meerjarenagenda, uitgewerkt door expeditieteams bestaande uit directeuren, teamleiders en 
externe adviseurs. Deze expeditieteams worden ondersteund door de expertportefeuilles Personeel 
en Onderwijs & Kwaliteit. 
Personeelskosten zijn een belangrijk onderwerp in de organisatie, de allocatie van middelen vindt 
plaats vanuit de planning en control cyclus. De beleidsuitgangspunten voor het personeelsbeleid wat 
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hiermee samenhangt vindt plaats vanuit het strategisch beleidsplan en de expeditieteams. 
Door te werken met een meerjarencyclus die opgenomen is in de schoolmonitor in planning en 
beleid voor de scholen middels de schoolplannen, ontstaat een kwaliteitscyclus op centraal en 
decentraal niveau. 
 
Ontwikkeling van personeel is een belangrijk aandachtspunt binnen het personeelsbeleid, dit met als 
doel om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Hiervoor wordt centraal een 
professionaliseringsaanbod aangeboden vanuit een huisacademie. Hiernaast wordt er door de 
scholen op teamniveau een jaarplan gemaakt welke aansluit van de schoolspecifieke ontwikkeling. 
Onderwerpen die deel uitmaken van het personeelsbeleid en hieraan een bijdrage leveren zijn: 
 
· Beleid startende en nieuwe leerkrachten 
· Aandacht voor Zorg 
· Ontwikkelcyclus (gesprekken) 
· Waarderen en beschrijving functies directie en OOP 
· Loopbaanontwikkeling 
· Vitaliteitsbeleid 
· Attentieregeling 
· Scouting leidinggevende potentials 
· Beleid rondom personeelstekort (waaronder zij-instroom) 
· Arbojaarplan. 
 
Deze informatie is opvraagbaar via de directeur van de school of via: info@adenium.nl  
 
Er wordt gezorgd voor bevoegd en bekwaam personeel door een ontwikkelingsgerichte 
begeleidingscyclus. Deze ontwikkelingsgerichte cyclus steekt in op professionalisering en gerichte 
monitoring van de ontwikkeling door gebruik te maken van I-calt kijkwijzer. Basis van de 
ontwikkelingscyclus is de cao po aangevuld met eigen beleid. 
Leerkrachten worden ieder in hun eigen ontwikkelingsfase begeleid, startende leerkrachten en 
ervaren leerkrachten door coaches en intervisie. Door middel van de professionalisering en de 
ontwikkelingscyclus wordt gericht ingestoken op de ontwikkeling van diverse bekwaamheden 
waaronder het pedagogisch-didactisch handelen. 
 
Voor de personele planning worden de eerste stappen gezet met de methodiek van strategische 
personeelsplanning voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit. Dit maakt dat er gericht wordt gekeken 
naar wat er nodig is op een school, de ontwikkelingsfase van de leerkrachten en welk profiel aansluit 
bij de ontwikkelingsfase van de school. Dit geldt voor zowel leerkrachten als schoolleiding. 
 
Voor het personeel dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling en de uitvoering van het 
onderwijskundig beleid wordt jaarlijks een individueel scholingsplan gemaakt passend bij de 
persoonlijke ontwikkelingen en passend bij de ontwikkelingen van het onderwijskundig beleid. 

 

Huidige situatie  
De school heeft met betrekking tot de ontwikkeling van het personeel eigen ambities opgesteld. 
Deze ontwikkeling volgt de keuzes die de school maakt voor het schoolontwikkelingsproject Leren 
Zichtbaar Maken. 
Teamleren is het uitgangspunt bij de uitwerking van het schoolbeleid. Als basis hiervoor geldt het 
boek Formatieve Assessment van Shirley Clarke wat in ieders bezit is. Soms hebben we ter 
ondersteuning een externe specialist op school, maar de school doet steeds meer zelf in 
samenwerking met de andere scholen van Trijewiis. 
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Het steeds beter weten hoe het leerproces van kinderen moet verlopen en wat op het leren een 
positieve invloed heeft (interventies met een hoge effectgrootte) zorgt er voor dat de leerkrachten 
een goed zicht krijgen op welke ontwikkeling zij zelf moeten doormaken. 
We stellen elkaar hierbij de volgende vragen: Waar sta ik nu? Waar ga ik naar toe? Wat is mijn 
volgende stap? 
De leerkrachtvaardigheden op het gebied van pedagogisch-didactisch handelen die we nastreven, 
zijn verbeeld in een berg (zie afbeelding). Leerkrachten zijn op weg om een 'zichtbaar lerende 
leerkracht' te worden. Leerkrachten worden gestimuleerd eigenaar te zijn van hun leerproces (net 
zoals we dat bij leerlingen stimuleren). Zij werken daartoe jaarlijks met een persoonlijk 
ontwikkelingsplan (POP). Met de I-calt worden jaarlijks deze en ook de meer algemene 
leerkrachtvaardigheden gemeten. 
 
Het POP is onderdeel van de gesprekkencyclus die we jaarlijks opnemen in het schooljaarplan.  
Alle teamleren en de individuele scholing wordt jaarlijks opgenomen in het scholingsplan. Ook dit 
komt in het schooljaarplan. 
 
Behalve aan professionalisering werkt het team samen aan het realiseren van een professionele 
cultuur. Naast de formele communicatie die is vastgelegd in de gesprekkencyclus, streven we naar 
teambijeenkomsten die kenmerken hebben van een professionele leergemeenschap: minder 
vergaderen en vaker samen lessen voorbereiden/evalueren. 

 

1 

 Aantal personeelsleden Huidige situatie school 
Gewenste situatie (binnen IKC-
cluster) 

2 Verhouding man/vrouw 28% man en 72% 
vrouw 50/50 % 

3 LA leraren 11 9 

4 LB leraren 1 2 

5 LC leraren 0 1 

6 Schoolleider 1 1 

7 IB"ers 1 2 of 1 met meer uren 

8 Bouwcoördinatoren 0 1 onderbouw 0-6 jaar 

9 Taalcoördinator 1 1 

10 Rekencoördinator 1 1 

11 ICT-specialisten 1 1  

12 Onderwijsassistenten 2 2 

13 Pedagogisch medewerkers 0 2 

14 Schoolmaatschappelijk 
werk 0 0 

15 Jeugdhulpverleners 0  0  

16 Orthopedagoog 0 0  

17 Concierge 1 1  

18 Secretaresse  1 1 

 

Bovenstaand overzicht toont de huidige en de gewenste situatie t.a.v. de personele bezetting. 
Ondersteuning en expertise is het uitgangspunt in de gewenste situatie. Ondersteuning van 
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onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers in met name complexe klassen (bijvoorbeeld 
grote combinatiegroepen of groepen met meerdere kinderen die passend onderwijs nodig hebben) is 
een belangrijke succesfactor voor ons onderwijs.  
Beleidsvoornemens: 
- inzetten op intensieve samenwerking met alle partijen binnen het IKC Opeinde. Motto: voor en met 
elkaar! (zie ook IKC Plan) 
- Samen met de andere scholen van Trijewiis wordt gewerkt aan een professionele cultuur waarin 
aandacht is voor het verbeteren van eigen leerkrachtgedrag. We noemen dat 'Een berg te leren'  
- In de jaarplanning is tijd beschikbaar om samen te leren. (teambijeenkomsten en 
werkdrukverlaging) 
 

6.3. Verantwoording en dialoog (KA3) 

Basiskwaliteit 
Het bestuur en de scholen hebben tegenspraak georganiseerd. Dit gebeurt in ieder geval door de 
ouders en het personeel te betrekken bij beleids- en besluitvorming. Het bestuur en de scholen 
brengen minimaal jaarlijks verslag uit over hun doelen en de resultaten die zij behalen. Zij doen dit 
op toegankelijke wijze. Het bestuur verantwoordt zich aan de intern toezichthouder. Het bestuur en 
de scholen verantwoorden zich aan de overheid en belanghebbenden. 

 

Huidige situatie. 
 
Onderdeel van de kwaliteitszorg is de verantwoording naar intern en extern belanghebbenden en 
aan de overheid. De school stelt jaarlijks een jaarverslag samen waarin de resultaten van het 
onderwijs staan vermeld en ook de mate waarin de gestelde doelen voor het onderwijskundige 
beleid zijn gehaald. Het jaarverslag wordt o.a. gepubliceerd op de website van de school. 
 
SWS De Leister Igge organiseert inspraak over het te voeren beleid. De ouders van de 
identiteitscommissie en de schoolcommissie geven we actief gelegenheid tot inspraak. De 
leerkrachten en de leerlingen vullen vanuit het kwaliteitszorgsysteem van de school tweejaarlijks een 
enquête in over het gevoerde en te voeren beleid. Hun mening wordt meegenomen in de 
besluitvorming. 
Tegenspraak heeft de school georganiseerd middels de medezeggenschapsraad die op gezette 
momenten samen met de directie spreekt over een aantal vaste onderwerpen, zoals over het 
schoolplan en de schoolgids.  
De directeur van de school houdt het College van Bestuur actief op de hoogte van het reilen en zeilen 
op school en het gevoerde beleid. 
 
De school heeft nog geen leerlingenraad die actief meedenkt en zich een mening vormt over 
relevante schoolzaken. Het invoeren van ouderpanels is een wens die we in de komende 
schoolplanperiode willen verwezenlijken. Daarnaast willen we ouderbetrokkenheid 3.0 opnieuw een 
plekje geven onze schoolorganisatie> 
In het kader van IKC vorming is het vormen van een IKC raad een eerste prioriteit. 
Beleidsvoornemens 
- Vorming IKC raad door samenwerking ouderraden, schoolcommissie en MR. 
- Installeren van een leerlingenraad 
- invoeren ouderbetrokkenheid 3.0 
- Organiseren van ouderpanels. 
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Gewenste situatie 
Kinderen en ouders en team worden betrokken bij de ontwikkeling, organisatie en beleid van het IKC. 
Aan de hand van een leerlingenraad, ouderpanels, werkgroepen en medezeggenschap is deze 
betrokkenheid gegarandeerd. 
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7. Financieel beheer 

7.1. Huidige situatie bestuurlijk 

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

 

7.2. Externe geldstromen 

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

 

7.3. Begroting en allocatie 

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

 

7.4. Interne geldstromen 

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

 

7.5. Sponsoring 

 
Sponsoring komt sporadisch voor en alleen onder voorwaarde dat er geen tegenprestatie wordt 
verwacht/geëist (bijvoorbeeld aankoop van goederen of diensten). Veelal vindt sponsoring plaats bij 
het plaatsen van speeltoestellen/aanpassen van het schoolplein. 
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7.6. Huidige situatie school 

We zien een toename van het gebruik van software licenties. Deze licenties brengen kosten met zich 
mee welke ieder schooljaar terug komen. Bij de aanschaf van een nieuwe methode moet rekening 
worden gehouden met deze jaarlijkse uitgaven. Er is enige zorg hierover. Het is nodig om de 
gebruikte software jaarlijks te evalueren en waar nodig aan te passen aan het gebruik.  
Het uitgaven voor het onderwijsleerpakket zijn te hoog. Hierop moet bezuinigd worden. Met name 
het grote aantal kleine uitgaven zorgt voor een overschrijding van de beschikbare middelen. 
Ook de reproductiekosten moeten aanzienlijk worden verminderd. 
  



De Leister Igge Schoolplan 2020 - 2024 68 

8. Vaststelling schoolplan 

8.1. Vaststelling schoolplan MR 

Brin:  
School: 
 
VERKLARING 
Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 
2020 tot 2024 geldende schoolplan van deze school/dit IKC (in wording). 
 
Namens de MR, 
 
Naam ........................................................ . Naam ......................................................... 
Functie....................................................... Functie......................................................... 
Plaats ......................................................... Plaats ......................................................... 
Datum ........................................................ Datum ......................................................... 
 
Handtekening Handtekening 

 

8.2. Vaststelling Schoolplan CvB 

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


