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1. INLEIDING 

Doel van het schoolplan: 

 

Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de 

schoolplanperiode 2015-2019 op onze school hebben gemaakt.  

Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur.  Op basis daarvan 

zijn de specifieke doelen voor onze school bepaald, rekening houdend met de huidige stand van 

zaken van het onderwijs en de omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van de 

school.  

Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het 

onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven.  

 

Samenhang in het schoolplan 

 

Dit plan bestaat uit verschillende onderdelen. Het spreekt voor zich dat die een grote mate van 

samenhang vertonen. Op basis van het strategisch beleid van het bestuur formuleren wij in hoofdstuk 4 

de missie en visie van onze school. Om samenhang te waarborgen en ons niet te verliezen in details 

hebben we daaruit voortvloeiend een beperkt aantal strategische keuzes gemaakt, welke in de 

meerjarenplanning zijn opgenomen 

Deze meerjarenplanning en de ontwikkelingen in de loop van de tijd zijn richtinggevend voor 

gedetailleerde actieplannen, die jaarlijks opgesteld worden. Uitvoering vindt plaats nadat het bestuur 

het plan heeft geaccordeerd en zorg kan dragen voor de benodigde faciliteiten. 

Er wordt in dit schoolplan meerdere keren verwezen naar de diverse beleidsplannen en documenten 

van de stichting en/of de school. 

 

Totstandkoming 

 

Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van dit 

schoolplan.  

Op basis van de beschrijvingen in het voorgaande schoolplan en informatie over nieuwe en/of op 

handen zijde ontwikkelingen heeft het schoolteam de missie en de visie van de school vastgesteld.  

Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten, welke positie de school aan het eind van 

de vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik gemaakt 

van de volgende gegevens:  

 

- De evaluatie van het schoolplan 2011-2015 van de school, dat is opgesteld in 2011.  

- De meest recente inspectierapporten.  

- Tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers.  

- De jaarlijkse evaluaties van de jaarplannen.  

- Analyse van de leerresultaten op basis van methodeonafhankelijke toetsen.  

 

Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 

schoolplan in de komende vier jaar.  

Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het 

ondersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven.  

Het bevoegd gezag stelt zich garant voor het gericht inzetten van middelen 

voor het ondersteunen van dit schoolplan. 
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2. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING 

 
2.1 Schoolgegevens 

 

School:   CBS De Bron 

    Kapellaan 5, 9101 WB  Dokkum 

    Postbus 315, 9100 AH  Dokkum 

 

    Tel. (0519) 22 14 06 

    E-mail – directie@bron-pcbodongeradeel.nl 

    Directeur dhr. J. de Vries 

 

 

Bevoegd gezag :  Stichting CBO-Dongeradeel 

    Altenastreek 66, 9101 BA  Dokkum 

    Postbus 2, 9100 AA  Dokkum 

 

    Tel. (0519) 22 20 45 

    E-mail – directie@pcbo-dongeradeel.nl 

    Voorzitter College van Bestuur mevr. C. Doodeman  

 

 

2.2 Huidige situatie 

Vanaf 1 augustus 1963, de datum waarop de derde christelijke school van Dokkum is ontstaan en de 

naam mr. J.L.L. v.d. Brugghenschool kreeg, heeft de school zich ontwikkeld tot de basisschool van nu. 

Belangrijk ankerpunt was de samenvoeging van kleuterschool ‘Lyts Begjin’ en lagere school mr. 

J.L.L.v.d. Brugghenschool in 1985. Per 1 augustus gingen beide scholen als één school verder onder de 

naam CBS De Bron. In de schoolgids staat deze ontwikkeling gedetailleerder beschreven, inclusief hoe 

de Bron op hedendaagse wijze vorm geeft aan haar opdracht. Voor de beschrijving van de huidige 

situatie verwijzen we naar de jaarlijks geactualiseerde schoolgids van CBS De Bron. 

 

 2.3 Situering van de school 

CBS De Bron is een christelijke basisschool. Dit betekent dat we ons laten leiden door de christelijke 

waarden en normen, met de Bijbel als richtsnoer voor ons handelen. 

 

De school staat aan de rand van twee wijken. De oudere wijk ‘Fonteinlanden’ met veel huurwoningen 

in de sociale sector en de recentere wijk ‘De Koailanden’ met veel koopwoningen. De school zelf 

grenst aan een park.  

 

In het nabije verleden is de school in leerlingenaantal sterk gegroeid door een forse uitbreiding van de 

wijk De Koailanden, destijds een nieuwbouwwijk. De school moest daardoor enkele keren met een 

aantal lokalen worden uitgebreid. Nadat de groei tot stilstand is gekomen en er enkele jaren van 

stabilisatie heeft plaatsgevonden m.b.t. het aantal leerlingen, vindt er sinds 2012-2013 een afname 

plaats van het aantal leerlingen. De prognose is dat we zullen dalen tot rond de 140 leerlingen 

gedurende deze planperiode. Op dit moment hebben we een overcapaciteit aan lokalen. In één van 

deze lokalen is sinds 2013-2014 de peuterspeelzaal ‘Madeliefje’ gevestigd. 

  

Ongeveer 80 % van de ouders heeft een middelbaar of hoger opleidingsniveau. Gekoppeld aan de 

gewichten betekent dit dat bijna alle leerlingen in de categorie 0 vallen. Slechts een enkeling valt in de 

mailto:directie@bron-pcbodongeradeel.nl
mailto:directie@pcbo-dongeradeel.nl
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categorie 0,3 of hoger. Voor de toekomst is de verwachting dat in deze verdeling weinig tot geen 

verschuiving zal plaatsvinden. 85 % van de ouders heeft een al dan niet praktiserende kerkelijke 

achtergrond. Meer dan 75 % van de kinderen spreekt thuis Fries. In de opvang van de kinderen houdt 

de school hier rekening mee. Het onderwijs wordt gegeven in het Nederlands. 1 dagdeel per week 

wordt er tijdens de lessen Frysk gesproken. Op dit dagdeel wordt vanaf groep 3 ook het vak ‘Frysk’ 

gegeven. 

 

Het aantal groepen bedraagt op dit moment 7. De school bestaat uit 10 lokalen en 1 extra flexibele 

ruimte die voor een kleine groep als lokaal kan worden ingericht. Door een niet evenredige verdeling 

van het aantal leerlingen over de jaargroepen, zal er met combinaties van leerjaren moeten worden 

gewerkt. Dit betekent soms dat op sommige dagdelen er meer lokaalruimte nodig is dan op andere. 

Deze ruimte is er. Er wordt lesgegeven door 11 leerkrachten. De directeur is voor drie dagen ambulant 

en heeft geen lesgevende taak. Eén van de leerkrachten is tegelijk intern begeleider (IB-er) en heeft 

daarvoor twee dagen ter beschikking. 

 

Omdat onze school aan een park ligt, noemen we onze school een parkschool. Door het plein te 

voorzien van meer natuurlijke elementen, willen we de school fysiek integreren in het park. Een natuurlijk 

ingericht plein nodigt uit tot meer natuurlijk leren en bewegen. 

 

Onze school is tevens een stadsschool. In de stad Dokkum zijn veel voorzieningen zoals 

(sport)verenigingen, maatschappelijke instellingen en bedrijven waar we graag mee in verbinding 

staan. Zo halen we de kennis van buiten de school in de school. Ook de ouders van onze kinderen 

worden op deze wijze met hun eigen specifieke kennis en vaardigheden betrokken bij het onderwijs. 

De school is daarmee niet meer de enige, unieke leerplek zoals men die altijd heeft gezien. 

 

2.4 Ontwikkeling van de school  

In de afgelopen planperiode (2011-2015) heeft de school zich vooral gericht op het Handelings Gericht 

Werken (HGW) in het kader van opbrengstgericht werken. Het minimale doel daarbij is geweest de 

opbrengsten op voldoende niveau te houden, passend bij categorie 1 van de Cito-indeling waartoe 

onze school op basis van de populatie volgens de inspectienorm behoort. Dit doel is gehaald. Het 

laatste schooljaar (2014-2015) is vooral gefocust geweest op het planmatig handelen (het doorplannen 

van activiteiten) in relatie tot een effectieve analyse en het stellen van de juiste doelen. Dit proces is 

nog niet voltooid. Een goed volgen van iedere leerling en het kunnen aanbieden van een passend 

planmatig vervolg, in samenspraak met de leerling, is essentieel voor verdergaand individualiserend 

onderwijs dat aansluit bij de talenten van ieder kind afzonderlijk. In de komende vier jaar (planperiode 

2015-2019) willen we dit verder uitbouwen. Daarbij willen we vooral aansluiten bij het ‘nieuwe leren’, de 

vaardigheden die behoren tot de 21st century skills, Onderwijs dat past bij het kind in de 21e eeuw.  

 

2.5 Analyse van de school  

Vanuit een interne en externe analyse met betrekking tot sterke en zwakke punten van onze school en 

kansen en bedreigingen voor onze school zijn een aantal speerpunten voor de komende periode 

gekozen. 

 

 

 

 

 

 

De interne analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: 
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Sterke punten van onze school Ontwikkelpunten van onze school 

Kindgericht Benutten van ouderbetrokkenheid 

Sociaal-pedagogisch klimaat ICT: onderwijskundige en didactische 

toepassingen, leerkrachtvaardigheden 

Hard samenwerkend team:  openheid, 

betrokkenheid, inzet 

Differentiatie binnen de klas: planning, organisatie 

en analyse 

Contacten school-ouders buitenterrein 

Kanjeraanpak Uitdagende leeromgeving: fysiek en inhoudelijk 

Zelfsturend team Communicatie: algemeen en leerlingspecifiek 

De externe analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: 

Kans voor onze school Bedreiging voor onze school 

Krimp – samenwerking andere scholen Krimp – grote (combinatie)klassen 

Passend onderwijs - talentontwikkeling Krimp – leegstand (exploitatie) 

Herinrichting wijk Sociaal-Pedagogisch klimaat: tolerantie en respect 

Nieuwe schooltijden - continurooster Teamopbouw: m/v  -  leeftijd 

Ontwikkelingen rond het nieuwe leren Administratieve druk bij leerkrachten en directie 

Versterken doorgaande lijn: 2-12 en 12-

16 

 

 

2.6 Onze strategische keuzes (speerpunten) voor de periode 2015 – 2019 zijn: 

1. Onderwijs op maat passend bij het onderwijs in de 21e eeuw 

Toelichting:   

o het volgen van de leerling bij zijn/haar totale ontwikkeling 

o onderwijs laten aansluiten bij de talenten van iedere leerling 

o Het bundelen van expertise 

o Het inrichten van een uitdagende leeromgeving 

o Het bevorderen van zelfstandig werken: dragen van  

verantwoordelijkheid in het eigen leerproces, leren plannen, leren 

reflecteren, leren communiceren, leren keuzes te maken, leren 

samenwerken 

 

2. Versterken digitale infrastructuur 

  Toelichting: 

o Zorgen voor voldoende krachtig en bestendig netwerk 

o Zorgen voor de juiste middelen: materieel en didactisch 

o Zorgen voor voldoende vaardigheden van leerkrachten en leerlingen 
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3. Versterken pedagogisch klimaat 

  Toelichting: 

o Verdieping hanteren Kanjermethode – vervolg scholing 2 en 3 

o Versterken contacten school-ouders hierbij - ouderparticipatie 

o Zorgen voor voldoende verbindende activiteiten – samenwerken 

o Versterken didactische structuren en vaardigheden passend bij de 21st 

century skills 

o Versterken eigenwaarde en (mede)verantwoordelijkheid – meedenken 

en meebeslissen door alle geledingen (leerkrachten-leerlingen-ouders) 

o Je kwetsbaar op durven stellen: niet goed is de norm, maar leren  

van je fouten 

4. Herinrichten buitenterrein 

  Toelichting: 

o Vergroening schoolterrein 

o Pleininrichting in zones 

o Pleininrichting dat uitdaagt tot bewegen en samenspel 

o Pleininrichting dat tegemoet komt aan natuurlijk leren 

 

5. Herbezinning op onderwijskundige identiteit 

  Toelichting: 

o Onderzoek naar nieuwe schoolconcepten die aansluiten bij  

het onderwijs in de 21e eeuw 

o Onderzoek naar vernieuwende didactische structuren en vaardigheden 

o Onderzoek naar nieuwe schooltijden 

 

6. Herbezinning op levensbeschouwelijke identiteit 

  Toelichting: 

o De christelijke identiteit in een multi-culturele samenleving 

o Waarden en normen – Bijbelse in relatie tot andere levensovertuigingen 

o Wie ben je, wat drijft je, waar kom je vandaan 

 

 

7. Samenwerking met andere scholen 

  Toelichting: 

o Eigen en andere denominaties 

o Herhuisvesting samen met andere scholen 

o Brede scholen / vorming kindcentra 
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3. UITGANGSPUNTEN BESTUUR CBO DONGERADEEL 

 
Missie 

 

Kinderen in de kennissamenleving een stevige basis bieden waarin ze als verantwoordelijke 

wereldburgers hun weg kunnen vinden en zich flexibel kunnen aanpassen aan de veranderende 

omstandigheden in leven, leren en werken. 

  

Onze missie betekent dat we kinderen willen leren om hun talenten en ambities te ontwikkelen om als 

gelukkig en evenwichtig mens een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. “Leer kinderen de 

wereld lezen en ze zullen een leven lang leren.”  Cruciaal is dat we niet alleen aandacht schenken aan 

cognitieve vaardigheden: de wereld leren lezen is een kwestie van ontdekken en minder van kennis en 

vaardigheden. Meer leren vanuit ervaring en beleving. Natuurlijk is en blijft het belang van een 

uitstekende beheersing van basisvaardigheden als rekenen, taal en lezen onomstreden. Maar dit is niet 

meer voldoende: de beheersing van ‘de vaardigheden van de 21ste eeuw’ wordt steeds belangrijker: 

plannen, de juiste leervragen stellen, informatie selecteren en betekenisvol verwerken, 

probleemoplossend en creatief denken, samenwerken, sociaal emotionele vaardigheden. De nadruk 

zal steeds meer verschuiven van onderwijzen naar leren.  We willen vooral ook dat de kinderen op onze 

scholen een kompas meekrijgen, een kompas dat richting geeft aan gedrag, aan goed en kwaad, 

aan zelf en de ander, aan zorg voor mensen en zorg voor de wereld. Kinderen een brede ontwikkeling 

bieden, gebruik maken van alle zintuigen en verschillende vormen van intelligentie. Waar het vooral 

om gaat is:   Leren leren  -   Leren communiceren   -    Leren je eigen geluk te organiseren 

 

Visie 

Het kind in onze snel veranderende kennissamenleving volledig toerusten voor zijn eigen ontwikkeling, 

intrinsiek gemotiveerd vanuit zijn behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Kinderen hoeven 

niet te groeien ten opzichte van anderen, maar mogen groeien ten opzichte van zichzelf in hun eigen 

omgeving. We denken en werken vanuit de erkenning van verschillen tussen kinderen en ouders en 

hun achtergrond. Leerlingen moeten zich veelzijdig en zelfstandig kunnen ontwikkelen in een veilige en 

stimulerende leeromgeving. Wij willen als CBO Dongeradeel aan al onze leerlingen betekenisvol, 

innovatief, passend onderwijs bieden in een veilig pedagogisch klimaat waar zij tot optimale bloei 

komen. Kinderen worden op onze scholen uitgedaagd en leerlingen leren hun talenten te gebruiken 

en te ontwikkelen, zodat ze zich tot authentieke en zelfbewuste volwassenen kunnen ontwikkelen die 

op actieve en positieve wijze deel nemen aan onze samenleving. Daarmee leren we ze om te leren, 

om te communiceren en om hun eigen geluk te organiseren en bieden we ze een stevig fundament 

voor hun toekomstig bestaan. 

 

Speerpunten 

Identiteit en profiel: We leven in een maatschappij die vraagt om normen en waarden. Tegelijkertijd 

zetten de ontzuiling van de maatschappij en de ontkerkelijking zich verder door en krijgen geloof en 

kerk een andere invulling. Een belangrijke vraag is hoe wij hier mee om willen gaan. Wat is ons 

antwoord op de ontzuiling en ontkerkelijking van de maatschappij? De ‘C’ van christelijk, wat betekent 

dat voor ons? Op welke wijze moeten wij dit in ons dagelijkse handelen tot uiting laten komen en 

dienen ouders in ons doen en laten de christelijke identiteit te herkennen? Naast de 

levensbeschouwelijke identiteit gaat het ook om de onderwijskundige identiteit. 

Innovatieve onderwijsconcepten, school voor de toekomst: We willen als CBO Dongeradeel aan de 

weg timmeren, bekend staan als een organisatie die op innovatie is gericht: trendsettend, proactief en 

ambitieus. Onze organisatie is steeds in beweging en werkt voortdurend aan vernieuwende 

onderwijsconcepten.  
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Eén organisatie, lerend en resultaatgericht: We ontwikkelen ons tot één ondernemende, lerende 

organisatie, met professionele medewerkers, sterke interne en externe verbindingen en een efficiënte 

bedrijfsvoering. We gaan de inzet van medewerkers slim organiseren, zodat optimaal gebruik gemaakt 

wordt van hun talenten. We gaan het kennismanagement op orde brengen, waardoor meer 

mogelijkheden ontstaan om kennis en ervaring te delen.  

Professionalisering en mobiliteit is m.b.t. het voorgaande van cruciaal belang. We ontwikkelen een 

duurzaam personeelsbeleid waar persoonlijk eigenaarschap centraal staat. Met elkaar gaan we het 

leren organiseren. 

Geld en middelen, bezuinigingen en krimp: Wij willen als CBO Dongeradeel een verantwoord financieel 

beleid voeren waarbij wij het maximale halen uit de beschikbare middelen. Juist in een situatie van 

bezuinigingen en krimp is dit van groot belang. Het streven is er op gericht dat de financiële middelen  

worden ingezet naar de vooraf vastgestelde en begrote behoefte van de scholen. 

 

Wat betekent dit concreet: Met elkaar op expeditie 

 

De ontwikkeling van CBO Dongeradeel en de scholen is een organische proces van co-creatie waarin 

veranderen van binnenuit gebeurt door op zoek te gaan, nieuwe dingen te ontdekken en door te 

voeren in de dagelijkse praktijk. Veranderen is doen, zetten van concrete stappen die je helpen om je 

ambitie te realiseren. Plannen die we op stichtingsniveau maken krijgen hun vertaling binnen de 

scholen en landen ‘in de klas’. We ontwikkelen korte, bondige ‘VanPlannen’ op stichtingsniveau en we 

zoeken ‘proeftuintjes’ die er mee aan de slag willen gaan. Om hiervoor de nodige tijd en ruimte te 

creëren hebben we op stichtingsniveau een innovatiebudget ter beschikking. Praktische uitwerking van 

de VanPlannen zijn voor als nog:  Scholen van de toekomst - Aantrekkelijke werkgever - De Leerkracht 

Centraal - De CBO Dongeradeel Academie, waarin het leren van en met elkaar en door anderen 

georganiseerd wordt. 

 

Zie verder Het Strategisch Perspectief CBO Dongeradeel 2015 2020 
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4. ONS SCHOOLCONCEPT 

 
Dit hoofdstuk is dragend voor ons werk in de komende schoolplanperiode. We verantwoorden hier 

vanuit welke opvattingen het onderwijs verzorgd wordt. 

Het schoolconcept van De Bron wordt gevormd door de opvattingen over wat goed hedendaags 

onderwijs inhoudt. De input hiervoor is geleverd door het team, de ouders en de kinderen van de Bron. 

Het wordt dan ook breed gedragen door alle betrokken geledingen. Het geheel is getoetst aan en 

past binnen de kaders van het Strategisch Perspectief CBO-Dongeradeel. 

 

Onze missie 

We willen door middel van  hedendaags onderwijs  ‘Kinderen de wereld leren lezen’.  De wereld waarin 

zij leven en waaraan zij straks een betekenisvolle bijdrage gaan leveren.  Onder hedendaags onderwijs 

verstaan we onderwijs dat aansluit bij de 21e eeuwse vaardigheden*.  Deel uitmakend van een multi-

culturele samenleving worden we daarbij gedreven door onze christelijke waarden en normen, 

geïnspireerd door de Bijbel, waarbij respect voor elkaar en een ieders levensovertuiging uitgangspunt 

is. 

 
* Samenwerken, Communiceren, Sociale en Culturele vaardigheden, ICT-geletterdheid, Probleemoplossend vermogen, 

Creativiteit, Kritisch denken.  

 

Onze visie 

Onze visie en missie hebben we verwoord en uitgebeeld in onderstaand kwadrant, de vier pijlers die de 

kern vormen van ons onderwijs, toegelicht in vier reisdoelen. 

 

 

 

 

 

- Zorg  -   Onderweg 

 

- Een veilige plek -   Aansporen 

 

 

Zorg: Ieder kind is uniek en heeft daarom recht op ‘zorg op maat’. 

 

Een veilige plek: Kinderen leren het best in een veilige omgeving die voldoende vrijheid en vertrouwen 

geeft aan het kind, stimulerend is en uitdagend. 

Onderweg: Kinderen zijn onderweg naar de maatschappij van morgen. Als kind nu, en straks als 

volwassen mens, nemen ze deel  aan de maatschappij waarin zij leven. We begeleiden ze daarin tot 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, met respect voor elkaar en alles wat er op de aarde groeit en 

bloeit en wat ze aan grondstoffen voortbrengt. 

Aansporen: Positieve bemoediging gekoppeld aan succeservaringen zorgen ervoor dat ieder kind 

bereikt wat het in zich heeft. 

De visuele verbeelding van onze visie hebben we opgehangen in de gang van de school, voor 

iedereen zichtbaar die bij de school betrokken is. 
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4.1 Visie op ontwikkeling en leren.                                                                                                    

Wanneer je kinderen de wereld wilt leren lezen, betekent dit dat we op CBS De Bron ons onderwijs niet 

beperken en inrichten tot het overdragen van kennis. Je weet nu nog niet welke kennis het kind nodig 

heeft over 15 tot 20 jaar. Primaire, universele en niet gedateerde kennis, naast basale instrumentele 

vaardigheden blijven in ons onderwijs belangrijk, maar daarnaast dient het onderwijs vooral gericht te 

zijn op vaardigheden die vallen onder de noemer van de 21st century skills. Daarbij is onderzoekend 

leren voor iedere leerling, vanuit een intrinsieke motivatie en een grote verantwoordelijkheid voor het 

eigen leerproces van groot belang. 

4.2 Visie op onderwijs.                                                                                                                             

Onder hedendaags onderwijs verstaan we op CBS De Bron dat we ons onderwijs op een eigentijdse 

manier willen inrichten, aansluitend bij de behoeften van kinderen in de 21e  eeuw. Dat betekent dat 

we gebruik maken van de modernste middelen die voorhanden zijn en binnen ons bereik liggen. Het is 

belangrijk hierin voortdurend te innoveren en mee te gaan met je tijd. De school is niet meer de 

exclusieve plek waar kinderen kennis en vaardigheden opdoen. Die is het eigenlijk ook nooit geweest, 

maar in de 21e eeuw zijn we ons dat meer bewust dan ooit en dienen we hier rekening mee te houden. 

Leren doe je overal en altijd. We leven in een digitale wereld waarin alle kennis binnen ons bereik ligt, 

toegankelijk gemaakt door lap tops, tablets en smartphones. Modern onderwijs betekent dan ook dat 

we hier gebruik van maken en dat deze middelen een steeds grotere rol gaan spelen in ons onderwijs. 

Ze helpen ons aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van ieder kind persoonlijk. 

4.3 Visie op opbrengsten van het onderwijs.                                                                                           

Onze opbrengsten dienen gerelateerd te zijn aan de totale ontwikkeling van het kind. Het ‘hoofd-hart-

handen’ principe is daarbij nog steeds actueel. Het onderwijs dient daarop te zijn ingericht. We maken 

daarbij gebruik van methoden die voldoen aan de kerndoelen en waarin de referentieniveaus voor het 

basisonderwijs zijn verwerkt met betrekking tot taal en rekenen. Wanneer het kind groeit naar het 

optimaal haalbare binnen zijn/haar eigen talenten en vaardigheden, dan is de opbrengst van ons 

onderwijs geslaagd. Gangbare algemene normen zijn daarbij richtinggevend in plaats van 

maatgevend. Ieder kind dient dan ook persoonlijk gevolgd te worden in zijn ontwikkeling. 

4.4 Visie op schoolklimaat.                                                                                                                         

Het schoolklimaat op de Bron kenmerkt zich door openheid en vertrouwen. Respect voor en 

acceptatie van de ander zoals hij/zij is, zijn daarbij uitgangspunten. Ieder kind heeft een veilig gevoel 

op school, voelt zich gezien en wordt gewaardeerd om wie hij is. Iedere leerling levert ook een eigen 

bijdrage daarin naar de ander. Dit geldt ook voor de leerkrachten. Elke actie en iedere interventie 

gebeurt vanuit een positieve benadering. Alleen vanuit een positieve benadering en in een veilige 

omgeving kan een kind komen tot zijn maximaal haalbare leerprestaties. Ouders worden gezien als 

belangrijke en onmisbare partners in de begeleiding van de ontwikkeling van hun kind. Pestgedrag 

wordt niet getolereerd. De procedure waarin dit wordt tegengegaan is vastgelegd in een pestprotocol 

en de methode die wordt gebruikt om pestgedrag tegen te gaan of te voorkomen is de Kanjertraining. 

4.5 Visie op maatschappelijke positionering.                                                                                           

CBS De Bron wil een actieve rol spelen in het onderhouden van contacten met het bedrijfsleven en de 

diverse (sport)verenigingen in de stad Dokkum. Ook willen we actief samenwerken met de 

verschillende kindvoorzieningen, zoals de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en instellingen als 

jeugdzorg en GGD. Wanneer we kinderen de wereld willen leren lezen, is het van belang expertise van 

buitenaf binnen de school te halen door middel van gastlessen en excursies. De school is niet de 

exclusieve leerplek, maar dient de verbinding aan te gaan met de wereld om zich heen, te beginnen 

met Dokkum en Dongeradeel. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de totale ontwikkeling van het 

kind, met name de maatschappelijke vorming. 
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5. WETTELIJKE OPDRACHTEN 

De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit en de 

inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk wordt voor de onderwerpen kwaliteitszorg, inhoud van het 

onderwijs en de leerlingenzorg aangegeven hoe CBS De Bron  hieraan voldoet. 

5.1 Kwaliteit en kwaliteitsbewaking 

Op schoolniveau 

Bij het inrichten van onze kwaliteitszorg gaan we uit van het nieuwe )2015’ toezichtkader van de 

inspectie, waarin de domeinen staan vermeld die in aanmerking komen voor de bewaking van de 

kwaliteit van ons onderwijs op CBS De Bron. 

Onze inzet als leerkrachten en begeleiders is, de kinderen zo goed mogelijk te volgen en begeleiden 

tijdens hun persoonlijke ontwikkeling. We kijken daarbij naar ontwikkelingsgebieden die zowel op het 

sociaal-emotionele en het verstandelijke als op het motorische en creatieve vlak liggen. We gaan 

samen met de kinderen de uitdaging aan deze ontwikkelingsmogelijkheden zo optimaal mogelijk te 

benutten. Dit is een proces van stimuleren, activeren, begeleiden en accepteren. 

Wij willen ons onderwijs zo organiseren, dat het ertoe leidt, dat alle leerlingen binnen hun mogelijkheden 

optimale resultaten behalen. We werken volgens de cyclus van handelingsgericht werken. De 

afstemming van het onderwijs, gericht op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling, 

staat daarbij centraal. We maken gebruik van een samenhangend geheel van toetsing en observatie, 

gekoppeld aan de PDCA-cyclus, en van methoden die qua aanbod voldoen aan de kerndoelen en 

zijn afgestemd op de referentieniveaus van het basisonderwijs. We zorgen voor een ononderbroken 

ontwikkeling van ieder kind.`  

In groepsmap 2 (de zorgmap) is de zorg en begeleiding uitgebreider beschreven. Hierin is ook de 

toetskalender opgenomen. 

De primaire taak bij het begeleiden van kinderen is in handen van de groepsleerkracht. De 

groepsleerkracht kan zo nodig worden ondersteund door collega’s en/of de intern begeleider. Wij 

vinden het belangrijk ouders/verzorgers te betrekken bij de hulpvraag van hun kind. Ouders zijn 

ervaringsdeskundige t.a.v. hun kind. Er wordt gesproken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Gezamenlijk wordt getracht zo goed mogelijk, ieder naar zijn vermogens, aan het probleem te werken. 

De eindverantwoording van de kwaliteitsbewaking ligt bij de directie. Hij/zij geeft hier vorm aan door: 

- Het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus bij de activiteiten met betrekking tot de 

kwaliteitszorg 

- Het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang 

- Het vastleggen en bewaken van teamafspraken 

- Het creëren van draagvlak 

- Het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de leraren 

- Het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking tussen leerkrachten  

Om de borging van onze onderwijskwaliteit te bewaken, maken we gebruik van de kwaliteitskaarten*¹ 

van Cees Bos (WMK) en de borgingsdocumenten*¹ die we zelf hebben opgesteld in de vorm van 

beleidsafspraken en protocollen. Deze passeren binnen de plancyclus van vier jaar, die samenvalt met 

de geldigheid van dit schoolplan, periodiek de revue op een personeelsvergadering, waarbij ze, al dan 

niet bijgesteld, opnieuw worden vastgesteld.  

Daarnaast nemen we driejaarlijks een ouder-, leerling- en personeelstevredenheidsonderzoek af.  
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Jaarlijks stelt de directeur een schooljaarplan op, op basis van de speerpunten uit het schoolplan en de 

evaluaties van de kwaliteitskaarten, de eigen borgingsdocumenten*¹, het inspectierapport, de 

arbomeester en het voorgaande schooljaarplan. In het schooljaarplan vermelden we aan welke 

verbeterpunten we in het betreffende jaar willen werken, alsmede het doel dat we er mee willen 

bereiken, de planning daarvan en hoe we het verbeterpunt willen aanpakken.  

 *¹ zie map ‘Kwaliteitskaarten’ en map ‘Beleid en Protocollen’ 

Op bestuursniveau 

Bij de inrichting van de kwaliteitszorg is het schoolplan het richtinggevend document bij de 

kwaliteitsverbetering. Daarnaast gebruiken we het jaarlijks op te stellen jaarplan om de vinger aan de 

pols te houden en het schoolplan bij te stellen. Beide documenten hangen nauw met elkaar samen en 

zijn een belangrijk hulpmiddel bij het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus. Het schoolplan en 

het jaarplan worden besproken met de senior beleidsmedewerker onderwijs en  kwaliteitszorg van de 

stichting. Deze medewerker stelt i.o. van de voorzitter van het CvB mede het schoolplan vast. Het 

jaarplan wordt jaarlijks twee keer besproken met de beleidsmedewerker onderwijs evenals de 

geplande scholing en veranderingsparagraaf van de school. Ouders worden middels de schoolgids op 

de hoogte gesteld van de hoofdlijnen van beleid, zoals dat vastgesteld is in het schoolplan. 

 

Jaarplancyclus 

 

Systematische evaluatie van beoogde beleidsresultaten en de kwaliteit van onderwijs en leren 

 

De directeur stelt jaarlijks een evaluatieplan op (het jaarverslag van het jaarplan) voor evaluatie van de 

beleidsdoelen. Evaluatie van de leerresultaten zijn een vast onderdeel van dit plan en worden 

besproken met de senior beleidsmedewerker onderwijs en  kwaliteitszorg van de stichting. 

 

Het jaarplan wordt ieder jaar opgesteld met behulp van onderstaand schema: 

 

Actiepunten  

Plan 

 

Gewenst 

resultaat 

(SMART) 

Doel 

 

Acties   

do 

 

Wie   

 

Wanneer   

 

Borging 

Waar en hoe 

Check 

Budget 

       

Proces: 

 

Resultaat: 

 

Effect: 

 

Actiepunten voor de toekomst: 

 

 

Het veiligheidsbeleid: 
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De school is niet alleen een plek om vakkennis en –vaardigheden op te doen, het is ook de plek waar 

onze leerlingen leeftijdsgenoten ontmoeten, kennismaken met de samenleving en met normen, waarden 

en omgangsvormen. Daar hoort bij dat leerlingen oefenen en soms ook grenzen overschrijden. In een 

veilig schoolklimaat zijn er grenzen en regels, wordt er adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend 

gedrag en worden leerlingen aangemoedigd om positief gedrag te laten zien.  

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen zich veilig voelen en 

zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze school vormt een 

belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat 

voor onze leerlingen.  

Ons sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, 

discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich 

incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. Daarnaast 

wordt er in het sociaal veiligheidsbeleid in het kader van preventie ook aandacht besteed aan online 

wereldburgerschap, radicalisering, seksuele diversiteit en radicalisering.  

Ons sociaal veiligheidsbeleid is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het 

beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten, 

die binnen of in de directe omgeving van de school kunnen voorkomen. 

Wettelijke verplichting 

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - 

verplicht om beleid te voeren op het terrein van agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en 

pesten op het werk. De CAO Primair Onderwijs schrijft daarnaast beleid ten aanzien van seksuele 

intimidatie, agressie en geweld en ook racisme voor (CAO PO artikel 11.5.lid 2 sub b). In deze CAO is als 

onderdeel van het Statuut Sociaal Beleid opgenomen dat iedere school een veiligheidsplan moet 

hebben ingebed in het algemene arbobeleid. 

Planmatige aanpak 

Volgens artikel 12 van de Arbeidsomstandighedenwet werken werkgevers en werknemers bij de 

uitvoering van het beleid samen. Ons bestuur, de schoolleiding en het personeel zijn samen 

verantwoordelijk voor de uitvoering van ons beleid met betrekking tot sociale veiligheid. Het bestuur zorgt 

in de eerste plaats voor het opzetten van algemeen beleid voor de hele organisatie en voor een 

adequate overlegstructuur. De schoolleiding en het personeel zorgen voor de uitvoering van het beleid. 

Het plan van aanpak wordt in overleg met de (G)MR vastgesteld. In figuur 1 is door middel van een 

stroomschema weer gegeven hoe dit proces verloopt. 
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Figuur 1:  Planmatige aanpak uitvoering veiligheidsbeleid 

 

Zie verder ‘Het veiligheidsbeleid’ 

5.2 De inhoud van ons onderwijs 

 Leermiddelen/methodes Bijzondere afspraken 

Zintuiglijke en lichamelijke 

ontwikkeling 

Basislessen 

Beweegprogramma 

Dongeradeel 

 

Nederlandse taal/Frysk 
Taal op Maat, Kleuterplein 

Blits, Studio F 

Taal op Maat: Vervangen 

in 2015 of zo mogelijk 

later 

Voor begrijpend lezen 

wordt er vanaf groep 5 

ook gebruik gemaakt 

van Kidsweek.. 

Rekenen en wiskunde Alles Telt, Kleuterplein 

We maken in alle 

groepen gebruik van  de 

materialen ‘Met 

Sprongen Vooruit’. 

Engelse taal Take it Easy  
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Aardrijkskunde Een Wereld van Verschil 

Vervangen in 2015 of zo 

mogelijk later 

 

Geschiedenis Bij de tijd 

Vervangen in 2015 of zo 

mogelijk later 

 

De natuur, waaronder 

biologie 
Natuniek  

Maatschappelijke 

verhoudingen, waaronder 

staatsinrichting 

 Vak integratief 

Geestelijke stromingen Trefwoord  

Expressie-activiteiten  
Zie cultuurbeleidsplan 

Zie techniekbeleidsplan 

Bevordering sociale  

redzaamheid, waaronder 

gedrag in het verkeer 

Kanjertraining 

Jeugdverkeerskrant 

Op voeten en fietsen 

Op stap 

 

Bevordering van gezond 

gedrag 
Natuniek  

Schoolveiligheid / 

welbevinden van de 

leerlingen 

Kanjertraining, Trefwoord 

Binnen deze 

schoolplanperiode willen 

we Kanjerschool worden  

Bevordering actief 

burgerschap  

en sociale integratie, 

overdragen kennis 

over/kennismaking 

met de diversiteit van de 

samenleving 

 Vak integratief 

 

Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop 

deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhouden voldoet 

basisschool CBS De Bron  aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de 

Wet Primair Onderwijs. 

 

5.3 Wat hebben onze leerlingen nodig? 

 

Passend Onderwijs 

De stichting biedt passend onderwijs aan iedere leerling, ook aan die leerlingen welke extra 

ondersteuning nodig hebben. 

Als de eigen school geen passend onderwijs kan verzorgen, dan krijgt het kind een plaats op een 

andere school. De school helpt bij het zoeken naar een geschikte school binnen de stichting, of buiten 

de stichting. Het samenwerkingsverband is de nieuwe vorm waarin scholen gaan samenwerken op het 

terrein van passend onderwijs. De schoolbesturen primair onderwijs in Friesland hebben één provinciaal 

samenwerkingsverband. De belangrijkste taak van dit samenwerkingsverband is het maken en 
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uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle leerlingen een 

passende plek op een school krijgen.   

In de regio moeten scholen zoveel mogelijk samenwerken met verschillende partijen die bij de 

ontwikkeling van kinderen zijn betrokken.  

De leerkracht en de interne begeleider vormen de spil van passend onderwijs; zij herkennen de 

onderwijsbehoeften van leerlingen en springen daarop in met het onderwijs- en zorgaanbod.  

School Ondersteunings Profiel 

Elke school van de stichting heeft een School Ondersteunings Profiel = SOP. In dit SOP beschrijft de 

school wat zij aan ondersteuning kan bieden aan kinderen. Het SOP bevat informatie over:  

basisondersteuning;  

hebben;  

 

 

nde punten.  

 

Het ontwikkelingsperspectief  

Het kan voorkomen dat een kind niet direct - bij aanname op school - maar gedurende zijn/haar 

ontwikkeling in aanmerking komt voor een ontwikkelingsperspectief. Dit kan voor één of meer 

vakgebieden gelden. Een ontwikkelingsperspectief biedt handvatten waarmee de leerkracht het 

onderwijs kan afstemmen op de behoeften en talenten van het kind. Er staat in welke onderwijsdoelen 

de leerling zal kunnen halen en hoe de leerling daar naar toe werkt. Gedurende de schoolperiode zal 

het perspectief steeds duidelijker worden. Het ontwikkelingsperspectief wordt elk halfjaar geëvalueerd. 

Als het nodig is wordt het perspectief bijgesteld. 

 

De rol van ouders bij Passend Onderwijs  

Passend Onderwijs is niet denkbaar zonder ouders. Ouders zijn eerstverantwoordelijk voor de opvoeding 

en het welzijn van hun kind. Ouders hebben kennis over de situatie van hun kind en hebben daarom 

een cruciale rol als het gaat om het zoeken naar een passend onderwijs- en zorgaanbod voor hun 

kind.  

Passend onderwijs is gewoon goed onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen 

tussen kinderen.  

 

1-zorgroute  

Binnen onze stichting volgen wij de afspraken en procedures van de 1-Zorgroute.  

Kinderen stappen op 4-jarige leeftijd allemaal verschillend de school in en na een periode van enkele 

jaren vervolgen ze ook allemaal weer verschillend hun weg. In die tussenliggende tijd proberen we als 

school goed met die verschillen om te gaan. We willen kinderen het gevoel geven dat ze erbij horen en 

mogen laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen. 

Ondersteuningsstructuur 

Het strategisch perspectief van CBO Dongeradeel is de basis voor de uitwerking van de 

ondersteuningsstructuur. In het strategisch perspectief is een koers uitgezet die gericht is op de verdere 

ontwikkeling van de organisatie en professionalisering van de medewerkers. Voor de 

ondersteuningsstructuur betekent dit dat de ondersteuning van de leerkracht centraal staat, zodat 

deze in staat wordt gesteld zich te professionaliseren. De leerkracht is de architect van de 
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leeromgeving waarbinnen het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Op basis van dit gegeven zijn de 

volgende uitgangspunten van belang: 

o Afspraken over de onderwijsdoelen en ondersteuningsbehoefte van het kind worden idealiter 

gemaakt in de ‘gouden driehoek’, kind-leerkracht-ouder(s); 

o Kinderen worden zoveel mogelijk opgevangen op een plek, die tegemoet komt aan hun 

ondersteuningsbehoeften; 

o Leerkrachten zorgen voor de ondersteuning van de kinderen in de groep, waarbij vooral wordt 

gekeken naar het talent van het kind en naar de kansen voor ontwikkeling en groei; 

o Leerkrachten verdienen hierbij professionele ondersteuning van de intern begeleider en 

directeur; 

o De directeur zal, als onderwijskundig leider, met het team de onderwijskundige en 

organisatorische ontwikkeling zodanig moeten sturen, dat kinderen minder risico lopen om ‘uit 

te vallen’; 

o De ondersteuningsstructuur van CBO Dongeradeel bestaat uit verschillende onderdelen, 

namelijk het ondersteuningsteam op schoolniveau, het bovenschools ondersteuningsteam en 

het integraal disciplinair overleg. 

 

Op elke school van CBO Dongeradeel is een ondersteuningsteam actief (OT). Dit ondersteuningsteam 

bestaat minimaal uit de directeur en de intern begeleider. Het ondersteuningsteam richt zich op het 

vergroten van de professionaliteit van de leerkrachten. De intern begeleider coördineert en voert het 

ondersteuningsbeleid uit. 

Het bovenschools ondersteuningsteam (BOT) bestaat uit alle intern begeleiders binnen CBO 

Dongeradeel (inclusief de intern begeleiders van SBO de Twine) en een Centrale intern begeleider 

(CIB-er). Het BOT is als team verantwoordelijk voor alle ondersteuningsvragen van leerkrachten en 

leerlingen binnen de stichting. 

Het Integraal disciplinair overleg:  Bij een integraal disciplinair overleg (IDO) zijn de CIB-er en de 

toeleverende of ontvangende intern begeleider aanwezig. Op afroep kan ook de orthopedagoog, 

jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk, jeugdzorg en/of anderen aanschuiven. De 

coördinatie van het IDO wordt geregeld door de CIB-er. Tijdens het integraal disciplinair overleg kunnen 

verschillende onderwerpen behandeld worden: 

o Antwoord geven op ondersteuningsvragen van de intern begeleider met betrekking tot het 

begeleiden van leerlingen; 

o Aanvragen voor onderzoek op inhoud beoordelen en verdere uitvoering daarvan regelen; 

o De beoordeling van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte uit de 

peuterspeelzaal (PSZ) of de Medische Orthopedagogische Dagbehandeling (MOD) 

coördineren; 

o Toeleiding van de leerling naar het SBO of SO; 

o Toeleiding van een leerling naar een andere school voor basisonderwijs, binnen of buiten de 

stichting; 

o Terugplaatsing van een leerling naar een basisschool vanuit een SBO voorziening. 

 

Schoolspecifiek 

De ondersteuningsstructuur van CBS De Bron is gericht op een optimale, brede ononderbroken 

ontwikkeling van het kind. Er wordt gewerkt vanuit de cyclus ‘Handelings gericht werken’, welke zijn 

onderverdeeld in leerroutes. Er zijn drie leerroutes welke wij volgen voor het bieden van de zorg aan 

onze leerlingen. 

Leerroute 1: het werken met groepsplannen. 

Leerroute 2: individuele handelingsplanning en/of groepshandelingsplanning. 

Leerroute 3: aanvullende ondersteuning, het werken met ontwikkelingsperspectieven. 
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Vanuit deze leerroutes wordt bekeken welke ondersteuning onze leerlingen nodig hebben om zich 

optimaal te kunnen ontwikkelen.  

Zie verder: ‘Het School Ondersteunings Profiel en het document ‘Zorgstructuur CBS De Bron’. 

Toelating, schorsen en verwijderen 

Voor de toelatingsprocedure van leerlingen op onze school verwijzen we naar de bijlagen die elk jaar 

weer in de schoolgids worden opgenomen. Dit geldt ook voor de procedure van time-out en 

verwijderen van leerlingen. 

 

5.4 Wat hebben onze medewerkers nodig? 

De zorg voor personeel is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Op bovenschools niveau is het personeelsbeleid beschreven in het integraal personeelsbeleidsplan. 

Daarin is ook opgenomen op welke manier we de wettelijke eis vormgeven met betrekking tot 

evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende taken. 

Het ‘Strategisch Perspectief 2015-2020’ bevat de nieuwe missie en visie van CBO Dongeradeel.  

“Kinderen de wereld leren lezen”  Deze uitgangspunten gelden zowel voor de leerlingen van CBO 

Dongeradeel als voor alle medewerkers. Daarnaast zal de aandacht de komende jaren vooral gericht 

worden op de verdere ontwikkeling van de organisatie en verdere professionalisering van 

medewerkers. 

CBO Dongeradeel ziet het als haar opdracht: Kinderen te leren hun talenten en ambities te ontwikkelen 

en te gebruiken om als een gelukkig en evenwichtig mens een bijdrage te kunnen leveren aan de 

samenleving.   Dat vraagt om het opleiden, ondersteunen en begeleiden van leerlingen in een breed 

perspectief en om professionele medewerkers. 

In haar rol als werkgever ziet CBO Dongeradeel het ook als haar opdracht:   Medewerkers te leren hun 

talenten en ambities te ontwikkelen en te gebruiken om als een gelukkig en evenwichtig mens een 

bijdrage te kunnen leveren aan het leren en de ontwikkeling van alle leerlingen en de organisatie.   Dat 

vraagt om een leven lang leren als professional. 

CBO Dongeradeel vraagt van al haar medewerkers: Verantwoordelijkheid – Ondernemerschap -  

Resultaatgerichtheid - Taakvolwassenheid 

Zij wil dat medewerkers trots zijn op en passie hebben voor hun vak, hun school en CBO Dongeradeel. 

Om die reden legt zij verantwoordelijkheden en bevoegdheden dan ook zo laag mogelijk in de 

organisatie en heeft zij personeelsbeleid ontwikkeld dat daar bij past. 

Uitgangspunten voor het personeelsbeleid 

De CAO PO (2014)  vraagt op een aantal onderdelen om nadere uitwerking en geeft ook nadrukkelijk 

ruimte voor eigen beleid en meer maatwerk in het personeelsbeleid.  

Die ruimte willen wij benutten om het personeelsbeleid, stap voor stap,  af te stemmen op de koers van 

de organisatie. 

Wij gaan daarbij uit van: 

 erkende ongelijkheid tussen medewerkers en teams 

 veel ruimte voor resultaatgerichtheid en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers; 

 ruimte voor de teams om medewerkers in te zetten op basis van hun talenten; 
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 medewerkers die hun eigen geluk organiseren; 

 mobiele medewerkers die hun leven lang willen leren; 

 medewerkers die zelf verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. 

 

 

Functiebouwwerk (artikel 5.3 CAO PO) 

Het functiebouwwerk is te zien als het  plaatje van de totale formatie waarmee CBO Dongeradeel haar 

onderwijs- en organisatiedoelstellingen wil realiseren. Het bouwwerk bestaat uit een overzicht van alle 

functies naar soorten, aantallen en niveau.  De verschillende soorten functies die binnen CBO 

Dongeradeel aanwezig zijn vormen samen het functieboek.  

Zie verder het integraal personeelsbeleidsplan 
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6 BELEIDSVOORNEMEN 

 

6.1 Expeditieplan 

Ons expeditieplan staat beschreven in de meerjarenplanning van dit schoolplan en wordt per jaar 

uitgewerkt in het schooljaarplan. In dit jaarplan staan de doelen en acties duidelijk omschreven a.d.h.v. 

de PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act). 

 

Onderwijsleerproces: 

Het managen van het onderwijsproces gebeurt volgens het toezichtkader van de inspectie (2015). 

Opbrengsten worden gemeten middels het LOVS en de methodegebonden toetsen. Er wordt gewerkt 

met kwaliteitskaarten en verbeterplannen, vertaald in jaarplannen. In de jaarplannen wordt gewerkt 

met de PDCA cyclus. Al de informatie en ontwikkelingen  brengen we samen in een borgingsplan, 

zodat we overzicht houden op de totale ontwikkeling van het onderwijsleerpraoces (zie hoofdstuk  

4 en 5). 

 

Strategie & Beleid: 

De ontwikkeling van CBO Dongeradeel en de scholen is een organisch proces van co-creatie waarin 

veranderen van binnenuit gebeurt door op zoek te gaan en nieuwe dingen te gaan ontdekken en 

deze door te voeren in de dagelijkse praktijk. Dat betekent concreet: Met elkaar op expeditie gaan. 

Specifieke nieuwe ontwikkelingen worden omschreven in ‘VanPlannen’, die onderdeel uitmaken van 

het schooljaarplan. De uitkomsten van de ‘Vanplannen’ worden geborgd in een document wat 

leidend is voor de verdere ontwikkeling van het onderwijsleerproces van de school. 

 

Medewerkers: 

Voor onze medewerkers geldt: erkende ongelijkheid tussen medewerkers en teams, veel ruimte voor 

resultaatgerichtheid en eigen verantwoordelijkheid, ruimte voor teams en medewerkers om in te zetten 

op basis van hun talenten, mobiele medewerkers die hun leven lang willen leren en medewerkers die 

zelf verantwoordelijkheid nemen en verantwoording daarvan af willen leggen. We willen dat onze 

medewerkers trots zijn op en passie hebben voor hun vak (zie hoofdstuk 5.1). 

 

Leiderschap: 

De leerkracht neemt initiatief en is leidend in de onderwijsprocessen en innovatie in zijn/haar groep(en) 

in samenwerking met de andere collega’s van de school. Het eigenaarschap van het voorgaande ligt 

bij de leerkracht, maar zeker ook bij de directeur van de school. Het leiderschap staat altijd ten dienste 

van de leerling, de ouders en de school. Leiderschap betekent ook het organiseren van het leren en 

het beschikken over voldoende ruimte om eigen keuzes te maken, individueel en als team (zie 

strategisch perspectief 2015-2020: ‘Kinderen de wereld leren lezen’). 

 

6.2 Reisdoel 

De doelen staan omschreven in de jaarplannen, waarbij het strategisch perspectief van de stichting en 

het schoolplan leidend zijn. 

Leerlingen en ouders: 

De talenten van de kinderen zijn optimaal ontwikkeld en ze zijn toegerust om als volwaardig 

wereldburger deel te nemen aan de maatschappij. De kinderen zijn gegroeid ten opzichte van zichzelf 

in hun eigen omgeving, waarin een veilig klimaat heerst. Kinderen hebben geleerd om te leren, te 
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communiceren en hun eigen geluk te organiseren. Ouders zijn betrokken bij het leerproces van de 

kinderen en bij de ontwikkeling van de school, waarbij we uitgaan van de ‘gouden driehoek’: kind – 

leerkracht – ouder. 

 

Medewerkers: 

De medewerkers zijn professionals en bieden onderwijs op maat, waarbij ze hun talenten veelzijdig 

hebben ontwikkeld met als belangrijkste resultaat het leveren van onderwijskwalitiet. Het 

kennismanagement is op orde, waardoor meer mogelijkheden zijn ontstaan om kennis en ervaring met 

elkaar te delen. We hebben voor en met elkaar een inspirerende werkomgeving gecreëerd, waarin 

gezamenlijk gewerkt wordt aan innovatie ten dienste van een optimale eigentijdse onderwijskwaliteit. 

 

Maatschappij en Omgeving: 

We willen met ons onderwijs tegemoet komen aan de maatschappelijke vraag als het gaat om de 

beheersing van de vaardigheden van de 21e eeuw, zoals: plannen, de juiste leervragen stellen, 

informatie selecteren en betekenisvol verwerken, samenwerken en het optimaal inzetten van sociaal 

emotionele vaardigheden. We willen de kinderen een kompas meegeven dat richting geeft aan 

verantwoord maatschappelijk gedrag, aan goed en kwaad, aan zelf en de ander, aan zorg voor 

mens, maatschappij en wereld. 
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7   MEERJARENPLANNING 

 Onderwerp Schooljaar 

2015-2016 

Schooljaar 

2016-2017 

Schooljaar 

2017-2018 

Schooljaar 

2018-2019 

1.  
Planmatig handelen: 

verdieping analyse, 

concretiseren doelen en 

doorplannen 

 

X 

 

PDCA 

 

PDCA 

 

PDCA 

2.  
Oriëntatie nieuw 

schoolconcept 

X PDCA PDCA PDCA 

3.  
Oriëntatie en mogelijke invoer 

andere schooltijden 

X    

4.  
Scholing Kanjertraining licentie 

B en definitief 

X  X  

5.  
Implementatie 21st century 

skills 

X PDCA PDCA PDCA 

6.  
Herinrichting plein 

X PDCA PDCA PDCA 

7.  
Versterken digitale 

infrastructuur 

X PDCA PDCA PDCA 

8.  
Versterken vaardigheden 

digitaliserend onderwijs 

X PDCA PDCA PDCA 

9.  
Oriëntatie samenwerking 

andere scholen 

X PDCA PDCA PDCA 

10.  
Implementatie beleid 

hoogbegaafdheid 

X PDCA PDCA PGCA 

11.  
Herbezinning 

levensbeschouwelijke identiteit 

   X 

12.  
Vervanging Taalmethode 

X PDCA   

13.  
Vervanging Aardrijkskunde 

methode 

X PDCA   

14.  
Vervanging 

Geschiedenismethode 

X PDCA   
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Overzicht van documenten waar naar verwezen wordt in dit schoolplan: 

Map ‘Beleid en Protocollen’ CBS De Bron 
Map ‘Kwaliteitskaarten’ CBS De Bron 
Groepsmappen 1,2 en 3 CBS De Bron 
Schoolgids CBS De Bron 

Veiligheidsbeleid 

Cultuurbeleidsplan CBS De Bron 

Techniekbeleidsplan CBS De Bron 

School Ondersteunings Profiel CBS De Bron 

Integraal Personeelsbeleid 

Strategisch Perspectief CBO-Dongeradeel 2015-2020 

Inspectierapport 2013 CBS De Bron 

Rapportage ouderavond CBS De Bron, 22 januari 2015. 

Enquêtes ouders – leerlingen - personeel 

 


