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1.1 Doel van het schoolontwikkelplan:  

Dit plan is een kortlopend beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzes we, met betrekking 
tot de schoolontwikkeling, voor de schoolplanperiode 2022-2023 op onze school hebben gemaakt.   

Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur.  Op basis daarvan 
hebben we 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 schoolontwikkelplan geeft aan bestuur, team en ouders, andere externen en stakeholders 
duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op onze school en hoe we dat dagelijks 

vorm zullen geven. Het plan kent en evoluerend karakter; gericht op voortdurende ontwikkeling vanuit 
de praktijk en geeft het een doorkijk tot 2023. 

Ons schoolbestuur stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het 
ondersteunen en bewaken van hetgeen in dit plan is beschreven. Zij stelt zich tevens garant voor het 
gericht inzetten van middelen, die de realisatie van de ambitie zoals beschreven in dit schoolplan 
mogelijk maakt.  

  

1.2 Totstandkoming  

Het schoolontwikkelplan is door de directeur opgesteld, in nauw overleg met het team en de MR. 
Onderwerpen van gesprek waren de kracht en kwetsbaarheid van onze school, de toekomstige 
ontwikkelingen en ook de geleverde input van ouders en natuurlijk de bevindingen van de Inspectie 
en het opvolgen van het Plan van Aanpak.  

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 21-22 

• de meest recente inspectierapporten;   

• tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers;     

• analyse van de leerresultaten op basis van methodeonafhankelijke toetsen.   

 

1.3 Samenhang met het schoolplan  

Dit plan bestaat uit verschillende onderdelen. Op basis van het schoolplan 20-24, het strategisch beleid 
van het bestuur formuleren wij in hoofdstuk 3 de missie en visie van de onze school. We hebben 
daaruit voortvloeiend een beperkt aantal strategische keuzes gemaakt, welke in de ambities 
(beschreven in hoofdstuk 4) zijn opgenomen.  
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2. Uitgangspunten en ambitie van Arlanta 

2.1 Inleiding 

Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2022-2023 heeft het bestuur volgens een vooraf 
vastgesteld traject de strategische keuzes op bestuursniveau voor de komende schoolplanperiode 
bepaald. Deze keuzes zijn kader-stellend voor de op te stellen schoolplannen van de afzonderlijke 
scholen en de expertgroepen. Ze geven voldoende ruimte om als school of expertgroep eigen 
specifieke invullingen te geven, afgestemd op bijzondere omstandigheden of op vormgeving van een 
specifiek concept. Alvorens het strategisch beleid definitief vast te stellen is hierover uitvoerig 
overlegd met het directieberaad, de GMR en de RvT. Alle leerkrachten hebben (middels een 
personeelsdag) de gelegenheid gehad adviezen uit te brengen. Al deze overleggen hebben geleid tot 
het vaststellen van een Strategisch Perspectief (SP). Bij het schrijven van dit schoolplan was het SP in 
concept klaar.  

Analyse van de evaluatie van het voorgaande strategisch plan, de door de scholen verstrekte 
gegevens, rapportages van externen (waaronder de uitkomsten van het onderzoek ‘Bestuur en 
Scholen’ door de Inspectie van het onderwijs – oktober 2018) , uitspraken van medewerkers op 
studiedagen etc. leverde een overzicht op van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de 
hele organisatie. Deze gegevens werden gebruikt bij het bepalen van de strategische keuzes en 
vertaald in de zogenaamde speerpunten in het SP. 

2.2. Missie en Visie  

De missie van Arlanta is: ‘Kinderen de wereld laten lezen’. Dit doen we door middel van het 
bevorderen van:  

Leren leren  
Leren communiceren 
Leren je eigen geluk te organiseren 
 

Wij willen als stichting Arlanta nu én in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Onze 
missie is om kinderen in deze snel veranderende kennissamenleving een stevige basis te 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 hun talenten en ambities te ontwikkelen om als gelukkig en evenwichtig 
mens een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving.  

 

3. De school en haar omgeving  

Op 1 augustus 1963 startte in een paar noodgebouwen de derde christelijke school van Dokkum. 
De heer H.L. Hamer, hoofd der school, koos als naam voor deze “noodschool” een meer passende 
naam: Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool, genoemd naar de staatsman Van der Brugghen, in de 19 eeuw 
één van de grondleggers van het christelijk onderwijs in ons land. Pas in 1972 werd het huidige 
gebouw aan de Kapellaan betrokken. In 1985 werd de kleuterschool ‘Lyts Begjin’ en de ‘Van der 
Brugghenschool’ samengevoegd tot een basisschool. Besloten werd verder te gaan onder een 
nieuwe naam op het moment dat beide scholen onder één dak kwamen. Dat werd De Bron. Een 
naam die verwijst naar de Bijbel als bron van waaruit we als Christelijke school de waarden en 
normen aan kinderen willen meegeven. Tevens verwijst de naam naar het verhaal van Bonifatius en 
de Bonifatiusbron die in de nabijheid van de school is te vinden. 
 

. 
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De krimp in Dokkum en haar omringende dorpen zorgt voor een daling van het leerlingenaantal. De 
school heeft hier voldoende zicht op en dat biedt de mogelijkheid er tijdig op in te spelen. Zo is er 
met de Regenboog inmiddels een intentie verklaring opgesteld tot een fusie en zijn er oriënterende  
gesprekken met de gemeente over nieuwbouw.  De komende drie jaar blijven we daarom, ondanks 
een krimpende populatie, in ons gebouw. Het is een in de exploitatie een kostbaar gebouw dus 
nieuwbouw is wenselijk en is gekozen voor de verhuur van de leegstaande lokalen aan de 
Bonifatiusschool. Het pand staat in een groene omgeving aan de rand van een veelzijdige, nieuwe 
wijk in Dokkum en heeft een prachtig park als achtertuin.  

Op de Bron wordt op diverse niveaus samengewerkt: bestuurlijk, directieoverleg, met de 
kwaliteitsondersteuner, bovenschools in de expertgroepen; de Academie, cultuur en ouders van 
waarde. Deze samenwerking heeft een meerwaarde als het gaat om expertise en leren van elkaar. 
Door kennis te delen en in te zetten wordt steeds gewerkt aan verbetering van het onderwijs. We 
willen professionele zorg bieden naar boven en naar beneden.  

De Bron werkt  opbrengstgericht.  Veel scholen stellen de leerling centraal maar op de Bron bepalen 
de leerkrachten hoe ze de afgesproken doelen halen. Men stimuleert elkaar om de afgesproken 
doelen te behalen. Hiermee bereiken wij en optimaal pedagogisch klimaat waarmee de leerling een 
eigen centrale positie verwerft, niet alleen op school maar ook in de maatschappij. Een leerkracht die 
eigenaar is van zijn eigen leerproces is een blije en gepassioneerde leerkracht en draagt dit met 
vreugde uit en over aan zijn leerlingen. 

 

3.2 Missie/Visie  

Missie  

Cbs de Bron is een professionele school waar vanuit een Christelijke levensovertuiging, leerlingen 
leerkrachten ouders en omgeving samenwerken om bij te dragen aan de ontwikkeling van het 
individuele kind. Onze Missie is daarom gelijk aan die van Arlanta.  

Op de Bron willen wij;  kinderen de wereld leren lezen. 

Visie  

Het team van De Bron heeft zich gezamenlijk gebogen over haar visie. Het vraagstuk was daarbij, wat 
willen wij als team bereiken en hoe zien wij onze route daar naar toe en met wie willen wij deze 
route lopen? 

Dit bracht ons tot de volgende visie: 

Op de Bron werken wij met passie, openheid, vreugde en vertrouwen samen met kinderen en 
ouders.  

We streven vanuit deze visie op onze school, de doelen na die Claire Boonstra zo mooi verwoord 
heeft en waarvan wij denken waarvoor onderwijs bedoeld is: 

• Kunnen worden wie je bent en wie je wilt zijn. 

• Samen het leven leren en samen leren leven. 

• Eigenaarschap leren nemen over je eigen leven en over de samenleving waarnaar we 
streven: vredig, gelukkig, gezond en duurzaam. 

De Bron heeft een aantal pijlers van waaruit we ons onderwijs vorm geven. 
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We bieden een veilige plek, een plek waar ieder kind zich geliefd, gehoord en begrepen voelt. Een 
plek waar je jezelf mag zijn en samen kunt leven met de ander. We kijken naar de persoonlijke 
ontwikkeling en ieder kind kan zich door-ontwikkelen in zijn of haar tempo.  

De basisvaardigheden in rekenen en taal hebben een stevige plek in ons onderwijs. Deze 
vaardigheden maken de kinderen zich op hun eigen niveau en tempo eigen. Hierbij wordt een beroep 
gedaan op hun eigenaarschap waardoor de intrinsieke motivatie om te leren wordt geprikkeld.  De 
leerkrachten dagen de leerlingen uit om meer uit zichzelf te halen, de leerling bepaalt het tempo. 

We streven ook naar; talentenontwikkeling. Door een programma aan sportieve, culturele, 
kunstzinnige en wereld oriënterende lessen, leren de kinderen zichzelf en de wereld om hen heen 
kennen. Kunnen ze hun talenten ontdekken, hun ambities verder ontwikkelen en uitdiepen. Dit in 
samenwerking met externe partners, bedrijven en kunstinstellingen in onze prachtige omgeving. 

We laten de kinderen de wereld lezen! Aan de hand van ons gedifferentieerd lesaanbod bieden we 
een zo breed mogelijk aanbod opdat een kind de wereld leert kennen, ontdekken en veranderen 

Natuurlijk worden leerlingen betrokken bij de evaluatie van het proces en het resultaat van het werk. 
Leren vindt plaats binnen en buiten het schoolgebouw. De aankleding van de school is daarom 
uitdagend met ruimte voor onderzoeken of juist in stilte te werken met fysieke en digitale 
materialen. De ruimtes zijn fris en schoon en uitnodigend. Om deze visie een longitudinale lijn te 
geven worden er verschillende acties in de meerjarenplanning opgenomen.  

3.3 Teamsamenstelling  

Wij zijn een leergierig en enthousiast team: we werken met passie en vreugd samen aan het 
realiseren van onze doelen. We maken op basis van onze missie en visie onze keuzes. We zijn een 
lerend team in een lerende organisatie. Wij zijn eigenaar van ons eigen ontwikkelproces maar ook 
van dat van de school. We kijken daarom kritisch naar het eigen functioneren maar ook naar dat van 
de ander, waarbij we elkaar respecteren in onze feedback aan elkaar. Maar bovenal voelen ons 
verantwoordelijk voor elkaar en onze leerlingen.  

Ons team bestaat in 22-23 uit: 

2 onderwijsassistenten 

7 leerkrachten  

1 techniekdocent die vanuit het NPO geld is aangesteld voor 1 dag 

1 kwaliteitsondersteuner 

1 deeltijd conciërge 

1 vaste vrijwilliger 

3- 5 stagiaires (pabo, Oa, pro)  

1 directeur  

  

 3.4 Kenmerken van onze ouder- en leerling populatie  

Voor onze school zijn ouders een belangrijke partij. Veel van onze ouders zetten hun kwaliteiten en 
tijd in ter ondersteuning van het onderwijs. Ouders tonen zich betrokken zowel thuis als op school bij 
het onderwijs en bij de ontwikkeling van hun kind. De ouders zijn ruim vertegenwoordigd op de Bron 
door middel van een (wettelijk bepaald) MR een ouderadviescommissie en een activiteiten 
commissie.  
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3.5 Leerlingprognose 

13CV De Bron 

Leerlingaantal  1-10-2019    1-10-2020    1-10-2021   1-10-2022     1-10-2023    1-10-2024     1-10-2025 

onderbouw     46                    36                  36                32                   34                   40                  40 

bovenbouw    54                    50                  42                 45                   41                   34                  36 

totaal              100                  86                  78                 77                   75                   74                   76 
 

Niet alleen op de Bron maar in het gehele basisonderwijs is er al jaren sprake van leerlingendaling. 
Het totale aantal leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs nam over de periode 2011-2019 af 
met 8,2%.  Op de Bron is echter het leerlingaantal gegroeid tot 80 in 21-22 en naar het nu lijkt ook in 
22-23. Toch zal de Bron moeten blijven anticiperen op de landelijke prognoses  door o.a met het 
bestuur, collega-scholen en eventueel de gemeente in overleg te gaan over mogelijke longitudinale 
oplossingen. Het eerste initiatief is daartoe al genomen met de intentieverklaring van de Bron en de 
Regenboog om de komende 4-5 jaar te gaan werken aan een fusie en de gemeente te verzoeken of 
er ruimte is voor nieuwbouw, waar de fusieschool gehuisvest kan worden.  

 

4. Gerealiseerde kwaliteit en ambities  

4.1 Onderwijsproces  

4.1.1 Aanbod  

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de samenleving.  

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 leeftijdgenoten. 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. 

 

Gerealiseerde kwaliteit van onze school   

Leerlingen hebben een goede ontwikkeling doorgemaakt op de executieve functies en de 21e 
eeuwse vaardigheden.  Alle methodes voldoen aan de kerndoelen van het onderwijs en zijn 
gebaseerd op de referentieniveaus.  Voor een goede doorgaande lijn in het aanbod is er regelmatig 
overleg met de voorschoolse voorziening, en is er jaarlijks een project met het voorgezet onderwijs 
waaraan ‘Denkers en Doeners’ uit groep 8 kunnen meedoen. Het interne school ondersteuningsplan 
is schoolbreed ingevoerd. Er is een duidelijke zorgstructuur waaruit middels groepsoverzichten, 
logboeken een gedegen differentiatie voortvloeit.  Daarnaast hebben wij gerealiseerd dat 
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• Talentonwikkeling (burgerschap, wo, kunst en cultuur, sport, digitale vaardigheden, 
kanjertraining) wordt gestructureerd aangeboden en geborgd. 

• Wij stellen een leerlingenraad aan zodat leerlingen om een actievere rol kunnen spelen in de 
schoolgemeenschap met meer verantwoordelijkheden voor besluitvorming en uitvoering.  

• Een gestructureerde en regelmatige dialoog over actuele onderwerpen met ouders en 
partijen.  

• Er wordt op  4 niveau’s  op organische wijze gewerkt, zodat ieder kind zich op zijn niveau kan 
ontwikkelen. Deze ontwikkeling wordt geborgd in het logboek en na iedere periode 
geëvalueerd.  

 

Ambitie van onze school 

• Wij maken beter en intensiever gebruik van Spoar 8. Zodat iedere leerling de Friese taal 
beheerst en wij tevens op termijn (2022-23) kunnen voldoen aan het Taalplan Frysk.  

• Inclusief onderwijs d.m.v een Samen naar schoolklas”” waarin kinderen met een beperking 
uit het postcode gebied meedraaien in onze lessen. De manier om kennis te maken met 
elkaar en ook op deze wijze de wereld leren lezen. 
 
 

 4.1.2 Zicht op ontwikkeling  

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij in een constante en/of stijgende 
lijn hun ontwikkeling kunnen doorlopen. 
 

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 of om te bepalen waar de leerling kan excelleren. 

Gerealiseerde kwaliteit van onze school  
 
• Leerkrachten werken opbrengstgericht en kunnen de opbrengsten vertalen naar een passend 
aanbod. Dit doen zij door de logboeken bij te houden en scherpe analyses te maken. 
• Alle leerlingen worden cyclisch en systematisch gevolgd.  
  
 
 Ambitie van onze school  
 
• Wij blijven continue bezig zijn met meer ambitie bij onze leerlingen oproepen en hen wijzen dat in 
relatie brengen met hun leerresultaten. 
● Kinderen nog beter en meer de wereld leren lezen door inclusief onderwijs aan te bieden.  
●De school heeft een Schoolondersteuningsplan  wat ook  past bij de samen naar schoolklas 
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4.1.3 Didactisch handelen  

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

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 methodisch opgebouwd. De leerkrachten creëren een 
leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn. Met geschikte opdrachten en heldere uitleg 
structureert het team van de Bron, 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. 

Gerealiseerde kwaliteit van onze school  

• Op de Bron geven de leerkrachten op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs. 
We differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar 
tempo). We hechten daarbij waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen maar laten we 
leerlingen ook waar mogelijk samenwerken.  

• Op onze school wordt de onderwijstijd effectief besteed omdat we beseffen dat onderwijstijd een 
belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te 
voorkomen. Ook willen we onze leerlingen voldoende onderwijstijd geven (of te laten plannen) om 
zich het leerstofaanbod eigen te maken.  

● Wij hanteren daarbij ook het principe van het bewegend leren. Met het concept Bewegend leren 
vullen we het doel van les op een andere manier in waarbij niet altijd en alleen maar de methode 
volgen.  

• We werken vanuit een perioderooster. In principe trachten we alle leerlingen in de reguliere 
groepen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. Op de Bron hanteren we vier 
periodes deze lopen synchroon aan de zorgstructuur. 

• De school is ook ambassadeurschool, dit is een school waar mensen die nog twijfelen over hun 
keuze om in het onderwijs te werken een dag kunnen meelopen. 

 

Ambitie van onze school 

• Alle leerkrachten zijn excellent in het differentiëren op niveau. 

• De school wordt een opleidingsschool voor studenten aan de pabo maar ook de MBO 
opleidingen voor onderwijsassistent. 

• Intensiever gebruik maken van Fit en vaardig concept wat de basis vormt voor bewegend leren. 

 

4.1.4 (Extra) ondersteuning  

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

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 
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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.  

Gerealiseerde kwaliteit van onze school  

• Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. In beginsel zijn wij het eens met 
de stelling dat zo veel mogelijk kinderen regulier primair onderwijs moeten kunnen volgen. Wij 
realiseren ons dat we een zorgplicht hebben. Onze school richt zich op het geven van 
basisondersteuning en in enkele gevallen op het geven van extra ondersteuning. In ons 
schoolondersteuningsprofiel hebben we beschreven welke ondersteuning we wel en niet kunnen 
geven.  

• Er worden per periode ouder-kindgesprekken gevoerd, om zo de betrokkenheid van eigen 
ontwikkelingsdoelen van de leerling en zijn/haar ouders te vergroten. 

● Vanuit de “samen naar schoolklas”  wordt intensief samengewerkt met externen. 

Ambitie van onze school  

●Er wordt structureel gewerkt aan en in het portfolio zodat de resultaten ook zichtbaar en meetbaar 
zijn voor ouders en externen. 

 

4.1.5 Samenwerking  

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

 De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen, zoals de peuterspeelzaal Madelief en met 
relevante partners zoals Klyster, Buurtcoaches, De Learning tour, Opus 3, Samen naar school, om het 
onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven. De Bron werkt ook nauw samen met eventuele 
voorgaande scholen door informatie over leerlingen in achterstandssituaties uit te wisselen en het 
onderwijs in een doorgaande leerlijn te realiseren. Aan het eind 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.  

Gerealiseerde kwaliteit van onze school 

 • Ouders zijn onze belangrijkste bondgenoten in het onderwijs. Wij willen onze ouders een actieve 
rol laten vervullen als educatief ondersteuner van onze kinderen. Dit kan zijn in de vorm van 
interactief voorlezen, maar ook bij huiswerkbegeleiding, overhoren voor toetsen en gastlessen (in 
het kader van talentontwikkeling) in de groep van het eigen kind.  

• Er wordt samengewerkt met de peuterspeelzaal Madelief van SKF.  

• Er sprake van samenwerking met Opus3, ter verbetering van ons muziekonderwijs. Dit betreft een 
gesubsidieerd impulstraject.  

• De buurtsportcoaches van Noardeast-Fryslân zijn ook betrokken bij sportactiviteiten en het 
ontwikkelen van een gezonde leefstijl voor onze kinderen.  

• De Klyster wordt regelmatig ingeschakeld voor projectmatige activiteiten op het gebied van natuur 
& techniek.   
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Ambitie van onze school 

●Er is eind 2022 een BSO verbonden aan de school. 

● Talentonderwijs gestructureerd aanbieden. 

●Er is een samen naar school klas verbonden aan de school waar kinderen met een beperking de 
verbinding met de wijk kunnen maken maar waar ook ruimte is voor kinderen die net dat extra 
beetje zorg nodig hebben. Er wordt gewerkt volgens een zg 3 sporen-beleid 

 

4.1.6 Toetsing en afsluiting  

De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig.  

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.  

Gerealiseerde kwaliteit van onze school  

• Waar nodig krijgen de leerlingen extra zorg en begeleiding. Om het ontwikkelproces te volgen, 
hanteren we naast het CITO-LVS ook instrumenten als KanVas en methode gebonden toetsen. 
Leerlingen met een onvoldoende groei in vaardigheidsscore, leerlingen met een hiaat in de 
leerstof en leerlingen voor wie zorgen zijn omtrent het welbevinden komen in aanmerking voor 
extra zorg.  

• Met behulp van de eindtoets (IEP) worden de eindopbrengsten vastgesteld.  

• Verwijzing naar de vervolgopleiding gaat via een z.g viertraps raket:                                 
Toetsgegevens, plaatsingswijzer, overleg met gehele team en ouders. 

• De verwijzing naar het VO volgt volgens een vaste en voorspelbare procedure.  

 

 

4.2.1 Schoolklimaat 

Veiligheid  

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

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 (zie  
bijlage VI) 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.  
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Gerealiseerde kwaliteit van onze school  

• Kinderen komen alleen tot leren wanneer zij zich veilig en geborgen voelen. Dit wordt 
bewerkstelligd door een respectvolle omgang tussen leerlingen en leerkrachten en leerlingen 
onderling. Leerkrachten onderling geven het goede voorbeeld door elkaar respectvol te bejegenen.  

• Onze school besteedt systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
kinderen. Wekelijks worden er lessen gegeven vanuit de principes van Kanjer. De sociale en 
emotionele ontwikkeling van de kinderen worden gevolgd via KanVas. Bij de groepen 5 t/m 8 vullen 
de kinderen zelf een vragenlijst over zichzelf in. Aan de hand van de uitkomsten wordt een 
groepsplan bijgesteld. De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de 
groeps(leerling) bespreking besproken.  

● Er is jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder onze leerlingen en ouders. 

Ambitie van onze school  

• Er is een doorgaande lijn voor digitale vaardigheden, waarin social media en het herkennen van 
valse informatiestromen een plaats krijgt.  

●Wij willen meer ambitie bij onze leerlingen kunnen oproepen en dat in relatie brengen tot 
veiligheidsbeleving van onze leerlingen. 

 

4.2 Pedagogisch klimaat  

De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat.  

Gerealiseerde kwaliteit van onze school  

• De school vindt het belangrijk dat zij een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en 
personeel. Een omgeving die positief aanvoelt en waar het plezierig toeven is.  

• Wij vinden het belangrijk dat de school er netjes en verzorgd uitziet. Maar niet alleen het zicht is 
belangrijk ook de wijze waarop men met elkaar omgaat vinden wij belangrijk. Leerkrachten 
(onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om. De principes van Kanjer zijn 
hierin een belangrijke leidraad. 

• Leerlingen hebben een betekenisvolle rol in de school.  

Ambitie van onze school 

• Regels en afspraken zijn vastgelegd in Teams en Parnassys en worden twee keer per jaar 
geëvalueerd en bijgesteld. Dit is een doorlopende ambitie 

 

4.3 Onderwijsresultaten  

4.3.1 Resultaten  

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

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

• De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen net onder of op het niveau 
dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht voor Taal.  

• De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen op of net boven het 
niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht voor 
Rekenen.  

 

Ambitie van onze school   

• De resultaten van groep 8 en 7 zijn ten minste boven de signaleringswaarde IF, het streven is 
dat alle leerlingen (100%) voor lezen, taalverzorging en rekenen het referentieniveau 1F 
behalen.  

• De resultaten van Begrijpend lezen op of boven de signaleringswaarde brengen dat op grond 
van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.  

• De resultaten van Spelling op of boven de signaleringswaarde brengen dat op grond van de 
kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht  

• De resultaten van Rekenen op of boven de signaleringswaarde brengen dat op grond van de 
kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.  

• Onze ambities zijn conform die zoals Arlanta die in haar Ambities beschrijft echter we hierbij 
opmerken dat dit doel wat verder weg is komen te liggen onder de invloed van de 
coronamaatregelen. Het streven blijft echter om 70 % van onze leerlingen uit te stromen in 
2024 op 1s. 

1. Passend bij de schoolweging, in schema bekeken.  

  Rekenen  Lezen  Taalverzorging  

2020-
2021  

100% behaalt ten 
minste 1F.  

51% behaald 1S  

100% behaalt ten minste 1F.  

70% behaald 2F  

100% behaalt ten minste 1F.  

50,7% behaald 2F  

2021-
2024  

100% behaalt ten 
minste 1F.  

Streven opklimmend 
naar landelijk 
gemiddelde 1S school-
vergelijkingsgroep, 
rekening houdend met 
populatie groep 8  

100% behaalt ten minste 1F.  

Streven opklimmend naar 
landelijk gemiddelde 2F 
schoolvergelijkingsgroep, 
rekening houdend met 
populatie groep 8  

100% behaalt ten minste 1F.  

Streven opklimmend naar 
landelijk gemiddelde 2F 
schoolvergelijkingsgroep, 
rekening houdend met 
populatie groep 8.  
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4.4 Sociale en maatschappelijke competenties  

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

Gerealiseerde kwaliteit van onze school  

• Onze school besteedt tijdens de talentdagen, aandacht aan de sociale en maatschappelijke 
ontwikkeling van de leerlingen. Wij vinden dit belangrijk omdat de wereld continue verandert en 
wij hen willen begeleiden in hun route naar een goede toekomst voor hen en hun familie. 
Tevens willen wij ze helpen ambitieus en verantwoord burger te worden. Ze moeten niet alleen 
goed voor zichzelf kunnen zorgen maar ook goed kunnen omgaan met de problemen en 
vraagstukken die ze in de toekomst wellicht tegen komen.  

• Door leerling gesprekken en een leerlingenraad laten we leerlingen ook laten ervaren hoe het is 
om inspraak te hebben in de organisatie. Waar mogelijk leggen we vanuit al deze ervaringen 
verbinding met de wereld en je kunnen ontwikkelen en handhaven in een democratische 
samenleving.  

• Wij nemen onze leerlingen mee in de maakbaarheid van hun toekomst. Wij willen leerlingen 
leren hoe zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling en ze daar waar nodig helpen en 
ondersteunen.  

Ambitie van onze school 

● Onze leerlingen leren via de Samen naar school klas dat er kinderen zijn die meer nodig hebben. 
Het is onze ambitie om inclusief onderwijs te bieden waar alle partijen hun sociale en 
maatschappelijke competenties kunnen versterken en verstevigen. 

      

4.5 Vervolgsucces  

De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en voldoet tenminste aan 
de verwachtingen van de school.  

Gerealiseerde kwaliteit van onze school  

We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze 
past. Voor ons betekent dit dat wij inzicht hebben in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen 
en wat zij (extra) nodig hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. 

Ambitie van onze school 

 • Een gedegen uitstroom advies voor onze leerlingen samenstellen op basis van ervaringen 
leerkracht, team, kind kenmerken en relevante meetinstrumenten. 

 

4.6 Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie  

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

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 
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doelen gehaald worden. 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.  

Gerealiseerde kwaliteit van onze school 

Binnen de cyclus van audits heeft de school haar eerste audit gehad.  

 Ambitie van onze school  

2 Jaarlijks een audit om zo de vorderingen van de school op een objectieve wijze te borgen en daar 
waar nodig verbeteringen door te voeren. 

 

4.6.2 Kwaliteitscultuur 

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

Het bestuur handelt volgens de code goed bestuur en legt uit wanneer het daarvan afwijkt. Deze 
handelwijze leidt tot een integere en transparante organisatiecultuur. Ieder werkt vanuit zijn eigen 
rol aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het bestuur zorgt voor bekwaam en bevoegd 
personeel op alle scholen en maakt mogelijk dat het personeel haar 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. Zij krijgen daartoe voldoende gelegenheid. 
De wijze waarop ze dit doen, staat helder beschreven in het schoolplan 20-24.  

 

Gerealiseerde kwaliteit van onze school  

Professionele en gemotiveerde medewerkers in een professionele setting zijn essentieel om onze 
ambities te realiseren. Alle medewerkers van de Bron vinden het belangrijk dat het team een gezond 
team is, dit voelen en ervaren wij, in de breedste zin van het woord.  

Hiervoor wil het team onder andere voldoen aan de 7 competenties van leerkrachten:  

1. Interpersoonlijk competent : Leiding geven en zorgen voor een goede sfeer van omgaan met en 
samenwerking tussen leerlingen. 
 2. Pedagogisch competent : Zorgen voor een veilige leeromgeving en bevorderen van persoonlijke, 
sociale en morele ontwikkeling of: bevorderen van de ontwikkeling tot een zelfstandig en 
verantwoordelijk persoon.  
3. Vakinhoudelijk en didactisch competent: Zorgen voor een krachtige leeromgeving en bevorderen 
van het leren.  
4. Organisatorisch competent: Zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer en 
structuur in de leeromgeving.  
5. Competent in het samenwerken met collega's : Zorgen dat het werk afgestemd is op dat van 
collega’s; bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie.  
6. Competent in samenwerking met de omgeving : In het belang van de leerlingen een relatie 
onderhouden met ouders, buurt, bedrijven en instellingen.  
7. Competent in reflectie en ontwikkeling: Zorgen voor de eigen professionele ontwikkeling en de 
professionele kwaliteit van de beroepsuitoefening 
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Daarom zijn competenties ook onderwerp van gesprek tijdens de functionerings en 
voortgangsgesprekken. Dit heeft vooral als doel de pedagogisch en didactische vaardigheden van de 
leerkracht in kaart te brengen. Regelmatig  worden klassenbezoeken afgelegd door directeur en 
kwaliteitsondersteuner. Met behulp van de ICALT-lijst wordt de les  ingeschaald. Na afloop, wordt de 
les met de leerkracht besproken. Er is sprake van een gelijkwaardig gesprek waarin de leerkracht 
eigen doelen stelt waarop hij/zij zich wilt verbeteren. Met directeur en kwaliteitsondersteuner wordt 
besproken wat hiervoor nodig is.   

Ambitie van onze school 

● Op de Bron kijken we ieder jaar opnieuw naar de competenties van de leerkrachten. Leerkrachten 
krijgen ontwikkelkansen op verschillende vakgebieden. Zo valt te denken aan een leerkracht met 
passie voor techniek, die techniek coördinator in de school wordt, een leerkracht met een passie 
voor Cultuur is bijvoorbeeld belast met het inbedden van Kunst & Cultuur in de school. Alle 
domeinen krijgen een coördinator die op basis van zijn of haar competenties deze taak heeft.  

● We bespreken ook open en eerlijk met elkaar waar ieders competenties liggen en welke hulp hij/zij 
nodig heeft of een ander kan bieden. 

 

4.6.3 Verantwoording en dialoog 

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

Het bestuur en de scholen hebben in- en 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. Gerealiseerde kwaliteit van 
onze school De ontwikkeling van kinderen is een gezamenlijke uitdaging en opdracht voor ouders én 
school. Vanuit onderwijs benadrukken we daarbij het aspect van gezamenlijke verantwoordelijkheid 
en de dialoog. Daarbij wordt uitgegaan van het standpunt dat ouders en school in samenwerking en 
samenspraak, vanuit ieders taak en verantwoordelijkheid, belangrijke aandeelhouders zijn in het 
ontwikkelproces van kinderen. In de benadering van ouders hanteert Arlanta het referentiekader van 
meeleven, meehelpen/meedoen, meedenken én meebeslissen. Dit zijn essentiële onderdelen van 
ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. In deze planperiode ligt het accent op educatief 
partnerschap, omdat dit het meest direct bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van het kind, 
vertrekkend vanuit gelijkwaardigheid en complementariteit. Met behulp van oudergesprekken, een 
actief ouderportaal blijven ouders op de hoogte van de ontwikkelingen en resultaten van de school 

Gerealiseerde kwaliteit van de school 

De school heeft een actief sociaal media platform waarin we ouders vertellen wat er in en om de 
school gaande is. 

• Meer invulling geven aan georganiseerde in- en tegenspraak vanuit MR/OAC.  Door structureel 
bijeen te komen met een vaste agenda. 

Ambitie van onze school 

● meeloopochtenden waarin ouders in de klas met hun kind en het team informeel kunnen 
bijpraten.                      
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6. Ondersteunende documenten & bijlagen 

6.1 Documenten in het kader van schoolontwikkelplan 

Schoolplan  

Het schoolplan wordt eens per 4 jaar opgesteld en is het richtinggevend document met betrekking 
tot de schoolontwikkeling. De door scholen in hun schoolplan vastgelegde ambitie, vormt het kader 
voor de schoolontwikkeling voor de komende 4 jaar.  

Op deze manier kent de kwaliteitszorg een cyclisch karakter. De stafmedewerker ‘Onderwijskwaliteit 
en Innovatie’ benut de daaruit gedestilleerde schoolontwikkelplannen als bron voor de jaarlijkse 
contacten met het intern ondersteuningsteam over de schoolontwikkeling. 

Schoolondersteuningsprofiel  

Alle scholen beschikken over een ‘Schoolondersteuningsprofiel’ waarin afspraken zijn vastgelegd die 
gelden m.b.t. de preventieve en licht curatieve interventies, de ondersteuningsstructuur en 
planmatig werken, zoals staat omschreven in de basisondersteuning. Er vindt registratie van 
‘thuiszitters’ plaats.  

 

6.3 Overzicht Methodes  

Groep 7/8:  
Taal: Taal op maat, leeswerkboek en werkboek. Deel A & B.  
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip & Estafette, Blink lezen. 
Technisch lezen: Estafette  
Rekenen: Pluspunt 
Spelling: Spelling op maat. Deel A & B  
Geschiedenis/Aardrijkunde/Natuur en Techniek: Blink  
Engels: Groove.me  
Frysk: Spoar 8 
Verkeer: Veilig verkeer Nederland  
levensbeschouwelijk: Trefwoord  
Gymnastiek: Smartmovingkids,  Fit en vaardig 
Sociaal emotioneel: Kanjertraining, TIR 
Muziek: Leerlijn Opus 3 
 
 Groep 5/6:  
Taal: Taal op maat 
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL-versie, Nieuwsbegrip papier, Estafette, Junior Einstein, 
Blink lezen  
Technisch lezen: Estafette  
Rekenen: Pluspunt  
Spelling: Spelling op maat, Taalblobs, Junior Einstein  
Geschiedenis/Aardrijkunde/Natuur en Techniek: Blink  
Engels: Groove me 
Frysk: Spoar 8   
Levensbeschouwelijk: Trefwoord 
Muziek: Leerlijn Opus 3 
Gymnastiek: smart moving kids, Fit en vaardig  
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Sociaal emotioneel: Kanjertraining, TIR 
 
Groep 3/4  
Taal: Taal op maat  
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip, Blink lezen  
Technisch lezen: Estafette 
Rekenen: Pluspunt 
Spelling: Spelling op maat  
Geschiedenis/Aardrijkunde/Natuur en Techniek: Blink  
Frysk: Witwat 
Schrijven: Schrijven leer je zo 
Muziek: Leerlijn Opus 3 
Levensbeschouwelijk: Trefwoord 
Gymnastiek: smart moving kids, Fit en vaardig 
Sociaal emotioneel: Kanjertraining, TIR 
 
 
Groep 1/2 
Methodeoverzicht van Het Muizenhuis 1-2:  
Kleuterplein: 3-4 thema's per jaar, verder inbreng van kinderen en ons d.m.v. "vrije" the-
ma's.  
Cijfers en letters: Gynzy 
Fonemisch bewustzijn; Map  
Frysk: Tomke (school TV)  en het boek van "IKKE" & Speelmaterialen.  
Levensbeschouwelijk: Trefwoord 
Gymnastiek: smart moving kids, Fit en vaardig 
Muziek: Leerlijn Opus 3 
Schrijven: Schrijven leer je zo 
Sociaal emotioneel: Kanjer training Max en het dorpje, TIR (waar mogelijk) 
 
6.4 Onderwijstijd  

groepen uren per week  weken 
pj  

groep 1 21 
 

groep2 23 
 

groep 3 25 
 

groep 4 26,5 
 

groep 5 26,5 
 

groep 6 26,5 
 

groep 7 26,5 
 

groep 8  26,5 39  
201,5 7858,5 

minus 2 studiedagen 88   
7770,5    
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