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Inleiding 
 

Per schooljaar wordt op basis van een evaluatie van het afgelopen schooljaar en de ambities 

van ons schoolplan concreet uitgewerkt in het schooljaarplan. Hiermee heeft de school 

enerzijds een instrument in handen om de schoolontwikkeling vorm te geven. Anderzijds kan 

de school zich met het schooljaarplan verantwoorden aan medezeggenschapsraad, 

schoolbestuur en onderwijsinspectie. 

 

Het schooljaarplan is voor ons een belangrijk document. Hierin staan de stappen beschreven 

die we gaan zetten in de ontwikkeling van de kwaliteit op onze school. Het jaarplan 2020-2021 

is opgesteld op basis van de evaluatie van het afgelopen schooljaar en op basis van de audit 

(september 2020). In het schooljaarverslag staat beschreven welke stappen al gezet zijn, waar 

we nu staan en waar de prioriteiten moeten liggen voor het komende schooljaar.  

 

De scholen van Ambion werken met een uniform format schooljaarplan. Belangrijke 

uitgangspunten hierbij zijn: 

- Integraliteit; een sterke samenhang creëren tussen beleid, formatie en financiën. 

- Een duidelijke rol in de kwaliteitscyclus van de school (plan, do, check, act). 

- Een duidelijke rol in de kwaliteitscyclus van Ambion (monitor onderwijskwaliteit en 

schoolontwikkeling). 

- Transparantie naar andere scholen vanuit het doel om van en met elkaar te leren en 

te verbeteren. 

- Transparantie; verantwoording naar medezeggenschapsraad, raad van toezicht en 

onderwijsinspectie. 

 

Het schooljaarplan is opgesteld door de directie van de school in samenspraak met het team. 

Vervolgens is het schooljaarplan ter informatie voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. 

Tenslotte is het schooljaarplan vastgesteld door de voorzitter van het College van Bestuur van 

Ambion. 

 
Het eerste deel van het schooljaarplan bestaat uit een terugblik op het afgelopen schooljaar 
(het schooljaarverslag). Om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren gebruiken we 
verschillende instrumenten: 
- Eind- en tussenopbrengsten  
- Sociale opbrengsten  
- Tevredenheidsonderzoeken (twee jaarlijks) 
- Audit (twee tot vier jaarlijks) 
- Evaluatie van de doelen en acties van het schooljaarplan  
 
Het tweede deel van het schooljaarplan beschrijft de doelen en acties voor het komende 
schooljaar.  
 

In bijlage I staat het jaarplan van 2019-2020 met een korte evaluatie van de resultaten. In 

bijlage II is de rapportage van de audit (september 2020) opgenomen.  



 

 

 

Mede namens het team, 

 

Jolanda Luchies, directeur obs de Twa Fjilden 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Terugblik op het schooljaar 2019-2020  
 

1.1 Algemeen 
 

Schooljaar 2019-2020 in vogelvlucht: 

 

Het afgelopen schooljaar hebben we op de Twa Fjilden hard gewerkt om het opbrengstgericht 

werken te versterken. Bij de start van het schooljaar werkten wij met twee parttime 

directeuren. Vanaf 1 januari 2020 heeft een van de directeuren de leiding volledig 

overgenomen. Daarnaast heeft halverwege het schooljaar een wisseling plaatsgevonden in de 

interne begeleiding.  

 

De doelen van het schooljaarplan hebben we deels kunnen realiseren. Door de 
personeelswisselingen en door de Corona-crisis, hebben we echter een ander deel van de 
doelen niet behaald. Tijdens de Corona-crisis hebben wij ons gericht op het goed vormgeven 
van thuis-onderwijs en het bieden van (online) extra ondersteuning aan leerlingen. Samen 
met onze zorgpartners hebben we gezorgd voor opvang van leerlingen in kwetsbare 
thuissituaties. We kunnen hier met tevredenheid naar terug kijken.  
 

Tijdens de tweede helft van het schooljaar hebben we met het team gesprekken gevoerd 
over toekomst van de Twa Fjilden en een nieuwe stip op de horizon gezet. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat wij het schooljaar 2020-2021 starten met een onderbouw en een bovenbouw 
vanuit een duidelijke pedagogische visie en een didactische aanpak. De gekozen aanpak 
moet leiden tot rust, duidelijkheid in de zin van “zo doen wij het op Twa Fjilden”. 
 

We hebben in overleg met het College van Bestuur van Ambion, aan de start van het 

schooljaar (september 2020) een audit laten doen door een externe deskundige in 

samenwerking met twee auditteamleden van Ambion. De bevindingen vanuit deze audit 

hebben we meegenomen in het schooljaarplan 2020-2021. De rapportage van de audit is als 

bijlage toegevoegd.  

 

1.2 Personele inzet en ontwikkeling 

 

In het schooljaar 2019-2020 is er een wisseling geweest in het management. Een nieuwe IB-

er en directeur zijn vanaf januari 2020 samen werkzaam op Twa Fjilden. In de eerste helft van 

het jaar zijn in het kader van de gesprekkencyclus en kwaliteitsverbetering intensieve 

gesprekken gevoerd met de leerkrachten. Daar waar nodig is extra ondersteuning geboden.  

 

In de korte periode tot de zomervakantie heeft de corona- periode laten zien dat het team 

flexibel en veerkrachtig is. Het thuisonderwijs en de zicht op de toekomst van Twa Fjilden 

heeft gemaakt dat het team de neuzen dezelfde kant op heeft. Het is voor eenieder duidelijk 

wat van haar verwacht wordt (in de eigen ontwikkeling) om de onderwijskwaliteit op de Twa 

Fjilden te verbeteren (en de opbrengsten te verhogen). 

 



 

 

1.3 Eind- en tussenopbrengsten 

   
Gedurende het schooljaar 2019-2020 zaten er 15 leerlingen in groep 8. Door de periode 
omtrent corona is de eindtoets komen te vervallen. Om die reden kunnen we over afgelopen 
jaar geen eindopbrengsten weergeven. Op basis van de uitstroom en de resultaten van de 
laatste toets van het leerlingvolgsysteem kunnen we wel aangeven hoe de groep zich 
ontwikkeld heeft.  1 leerling blijft op school komend schooljaar, wegens langdurig ziekte zal 
hij groep 8 nogmaals doorlopen. 
   
Gegevens schooladviezen juni 2020    
  

Niveau    Adviezen groep 8    

VWO    0,07% (1 leerling)  

HAVO    10 % (2 leerlingen)    

VMBO 
Theoretisch    

20% (3 leerlingen)    

VMBO 
kader    

40% (6 leerlingen)    

VMBO basis    10% (2 leerlingen)    

  
Behaalde referentieniveaus 
 
Het leerlinggewicht van de Twa Fjilden is hoog: 35,8. De signaalwaarde van de onderwijs-
inspectie voor een school met een dergelijk gewicht is:  
85 % van de leerlingen behaalt het 1 F niveau 
37,5 % van de leerlingen behaalt het 2F/1S niveau 
Ons doel is dat we het landelijke gemiddelde percentage 2F/1S niveau halen. Dat is voor een 
school met ons gewicht: 49,8 %. Wij streven ernaar dat alle leerlingen het 1F niveau halen. 
Als dit niet mogelijk is, dan is de onderbouwing hiervoor goed. In onderstaande tabellen 
hebben we gewerkt met kleuren om inzichtelijk te maken wat de opbrengsten betekenen. 
 
Groen = boven de signaleringswaarde 
Rood = onder de signaleringswaarde 
Blauw = op of boven het landelijke gemiddelde 
 
Opbrengsten groep 8 januari 2020 
 

Begrijpend Lezen M8 14 leerlingen    

1F niveau  7+5 = 12 leerlingen 86% 
2 F niveau  5 leerlingen  36% 

  
Rekenen M8 14 leerlingen    

1F niveau  3+3= 6 leerlingen 43% 

2 F niveau  3 leerlingen  21% 
  



 

 

Totaal aantal leerlingen: 15, waarvan 1 leerling langdurig ziek is geweest dit schooljaar en 
niet meegedaan heeft met de toetsen. Zowel voor rekenen als begrijpend lezen heeft de 
groep onder de signaleringswaarde van de onderwijsinspectie gescoord.  
  
Opbrengsten groep 7 september 2020 
 
Vanaf groep 6 peilen we de ontwikkeling van de leerling aan de hand van de verwachte 
referentieniveaus. Dit is enkel een indicatie gezien na de eindtoets hier een officiële uitslag 
over gegeven kan worden. De indicatie bepalen we aan de hand van de niveauwaarde 
binnen ParnasSys. ParnasSys geeft hierover het volgende aan:    

• Op het gebied van rekenen zullen leerlingen met een niveauwaarde van een 3,5 of 
hoger vermoedelijk uitstromen met een 1S niveau. Leerlingen met een niveauwaarde 
tussen de 1,3 en 3,4 zullen vermoedelijk uitstromen op een 1F niveau. De leerlingen 
die een niveauwaarde van 1,2 of lager hebben zullen het 1F niveau niet bereiken als 
de ontwikkeling zich op deze wijze vervolgt. 

• Op het gebied van begrijpend lezen zullen leerlingen met een niveauwaarde van een 
3,0 of hoger vermoedelijk uitstromen met een 1S niveau. Leerlingen met een 
niveauwaarde tussen de 0,9 en 2,9 zullen vermoedelijk uitstromen op een 1F niveau. 
De leerlingen die een niveauwaarde van 0,8 of lager hebben zullen het 1F niveau niet 
bereiken als de ontwikkeling zich op deze wijze vervolgt. 

• De score van spelling is niet te vergelijken richting de referentieniveaus. Dit omdat 
het concept taalverzorging complexer is en meer inhoud dan enkel spelling. Om die 
reden kunnen we voor de eindtoets geen reële inschatting maken op dit onderdeel.     

  
Dit brengt ons bij deze tussenmeting in september 2020 tot het volgende perspectief: 
  

Begrijpend Lezen E7 12 leerlingen    

1F niveau  7+2= 9 leerlingen 70% (op koers) 
2F niveau  2 leerlingen  17%  

  

Rekenen E7 12 leerlingen    
1F niveau  4+0=4 leerlingen 33% 

2F niveau  0 leerlingen  0 % 
 
Tweede weging waarbij de leerlingen met een OPP en NT2 achtergrond eruit gelaten zijn: 
  

Begrijpend Lezen E7 9 leerlingen    

1F niveau  7+2= 9 leerlingen 100% 

2F niveau  2 leerlingen  22 % 

  
  

Rekenen E7 9 leerlingen    

1F niveau  4+0=4 leerlingen 44 % 

2F niveau  0 leerlingen  0 % 

  
Totaal aantal leerlingen: 13, waarvan 1 leerling langdurig ziek is geweest dit schooljaar en 
niet meegedaan heeft met de toetsen. 



 

 

 
Voor de groepen 6,7 en 8 ligt er een duidelijke opdracht voor het aanbod en de begeleiding. 
Hier hebben we het afgelopen jaar sterk op ingezet en dit zal komend schooljaar worden 
vervolgd. Deze niveauwaardes zijn echter een indicatie om richting te kunnen geven aan de 
lijn binnen de referentieniveaus. Dit is geen vaststaand gegeven dat de leerlingen ook op die 
manier blijven ontwikkelen. Door de verbeteringen binnen ons onderwijs en aanbod 
verwachten we dat hier een stijgende lijn, ook binnen deze groepen, zichtbaar zal worden.  
  
Vaardigheidsgroei groepen 3 t/m 8  
  
Vanwege de Coronacrisis zijn de Eindtoetsen LOVS van het schooljaar 2019-2020 niet 
gemeten in juni 2020, maar in de maand september 2020. In dit jaarverslag blikken we 
daarom terug op Midden toetsen LOVS van het schooljaar 2018-2019 en zetten die af tegen 
de Midden toetsen van schooljaar 2019-2020. In het document ‘trendanalyse 2019-2020', is 
een uitgebreide analyse beschreven. 
  
Doelstellingen op groepsniveau per vakgebied (M 2019 – M 2020) 
  
Rekenen: 

Scores M 2019 + doel 
verwachte groei v.s. 

Doel M 2020   
  

Scores M 2020 + 
behaald/niet behaalde v.s. 

3 V-: 73,5 (M2) III: 112 V-: 94 (M3) 
4 V-: 68,9 (M3) V: 145 V-: 143,7 (M4) 

5 IV: 156,5 (M4) * III: 200 I: 210,4 I (M5) 
6 V-: 179,5 (M5) V: 218 V-: 213,1 (M6) 

7 V-: 210,7 (M6) V: 240 V-: 234,9 (M7) 

8 V- 227,8 (M7) * V: 260 V-: 252,1 (M8) 
  
Korte analyse rekenen:  

In een jaar tijd heeft alleen groep 5 van schooljaar 2019-2020 voldoende groei laten zien 
t.o.v. een jaar daarvoor. Het streven op groepsniveau is om in 1 jaar tijd 1 niveaugroep 
hoger uit te komen om zo voldoende groei te laten zien. De Doelstelling voor de groep 3 
van schooljaar 2019-2020 wordt ingezet op een gemiddelde III score, de score Medio 2020 
laat onvoldoende groei zien om dit te realiseren 

  
Begrijpend lezen: 

Scores M 2019 + doel 
verwachte groei v.s. 

Doel M 2020   
  

Scores M 2020 + 
behaald/niet behaalde v.s. 

3 - - -  
4 (M3) III = 131 V: 122,6 (M4) 

5 V-: 110 (M4) * V = 140 V-: 139,9 (M5) 

6 V-: 134,5 (M5) V = 160 V-: 156,9 (M6) 
7 V-: 150,9 (M6) V = 175 V-: 176,1 (M7) 

8 V-: 161,7 (M7)* V = 190 V: 192,5 (M8) 

  
  



 

 

Korte analyse Begrijpend Lezen:  

In een jaar tijd hebben groep 7 en 8 van schooljaar 2019-2020 voldoende groei laten zien 
t.o.v. een jaar daarvoor. Het streven op groepsniveau is om in 1 jaar tijd 1 niveaugroep 
hoger uit te komen om zo voldoende groei te laten zien. De begrijpend lezen toetsen 
worden afgenomen vanaf Medio groep 4, mits het technisch leesniveau op acceptabel 
niveau ligt (zowel op tekst als woordniveau op groepsniveau) 

  
Spelling: 

Scores M 2019 + doel 
verwachte groei v.s. 

Doel M 2020   
  

Scores M 2020 + 
behaald/niet behaalde v.s. 

3  III = 140 II: 153,1 (M3) 

4 V-: 100,8 (M3)  V = 220  IV: 224,8 (M4) 
5 V: 207,3 (M4)* IV = 282  V: 275,3 (M5) 

6 V-: 242,9 (M5) V = 304  V-: 293,5 (M6) 

7 V-: 271,4 (M6) V = 330  V: 323,7 (M7) 

8 V-: 300,8 (M7)* V = 345  V: 340,2 (M8) 

  
Korte analyse Spelling:  

In een jaar tijd hebben groep 3 en 4 van schooljaar 2019-2020 voldoende groei laten zien 
t.o.v. een jaar daarvoor. Het streven op groepsniveau is om in 1 jaar tijd 1 niveaugroep 
hoger uit te komen om zo voldoende groei te laten zien. De Doelstelling voor de groep 3 
van schooljaar 2019-2020 wordt ingezet op een gemiddelde van een III score, de score 
Medio 2020 laat voldoende groei zien om dit te realiseren 

  
Technisch lezen: 

Scores M 2019 + doel 
verwachte groei v.s. 

Doel M 2020   
  

Scores M 2020 + 
behaald/niet behaalde v.s. 

3 (M2) III: 17 V-: 11,7 (M3) 

4 V-: 10,5 (M3) V: 39 V: 40,0 (M4) 

5 V-: 36,6 (M4) * V: 57 III: 62,6 (M5) 

6 V-: 48,6 (M5) V: 71 V-: 73,3 (M6) 

7 V-: 61,6 (M6) V: 80 II: 89,1 (M7) 

8 V-: 75,7 (M7) * V: 93 V-: 91,4 (M8) 

  
Korte analyse Technisch Lezen:  

In een jaar tijd hebben groep 4 t/m 7 van schooljaar 2019-2020 voldoende groei laten zien  
t.o.v. een jaar daarvoor. Het streven op groepsniveau is om in 1 jaar tijd 1 niveaugroep 
hoger uit te komen om zo voldoende groei te laten zien. De Doelstelling voor de groep 3 
van schooljaar 2019-2020 wordt ingezet op een gemiddelde van een III score, de score 
Medio 2020 laat onvoldoende groei zien om dit te realiseren 

 

  

  



 

 

1.4 Sociale Veiligheid 

 
Resultaten 
 
De schoolgemiddelden voor de schalen welbevinden, pestbeleving en veiligheidsbeleving 
zijn: 
 

 
 
Keuze voor ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat als monitoringsinstrument 
 
Als school maken we gebruik van ZIEN! voor het observeren van het welbevinden, de 
betrokkenheid en de sociale vaardigheden.  
We willen graag de leerlingen (die dat kunnen) op vergelijkbare schalen bevragen, omdat we 
het belangrijk vinden dat de resultaten ook daadwerkelijk gebruikt worden voor het 
verbeteren van de veiligheidsbeleving als dat nodig blijkt te zijn. Door op vergelijkbare 
schalen te observeren/te bevragen, kun je resultaten goed vergelijken en inschatten of 
leerlingen een goed beeld hebben van hoe het gaat en of leerkrachten goed observeren.  
 
Een tweede belangrijke voordeel van ZIEN! vinden we dat de resultaten per leerling bekend 
zijn. Hierdoor kunnen we snel bepalen met welke leerlingen we in gesprek gaan of die we 
beter gaan observeren.  
  
Bovendien zitten alle resultaten dan in één systeem en kan er bekeken worden of er per 
leerling/groep (als de groep redelijk hetzelfde blijft) trends waarneembaar zijn.  
  
Privacy gewaarborgd 
 
De vragenlijst is als volgt afgenomen, om te bevorderen dat de leerlingen zo eerlijk mogelijk 
antwoord geven: 

− Vooraf en achteraf is duidelijk verteld wat het doel is van de vragenlijst en wat er met 
de uitkomsten gebeurt: 
‘Ik ben heel benieuwd hoe jullie over jezelf denken. Daar is deze vragenlijst voor. Het 
gaat dus over jezelf, er is daarom geen goed of fout antwoord. Je vult in wat jij denkt, 
voelt of doet. Daarom is het belangrijk dat je de vragenlijst eerlijk invult, ook als je 
denkt dat het niet zo’n leuk antwoord is. Alle antwoorden zijn goed, als het maar is 



 

 

wat jij denkt, voelt of doet. Je krijgt er ook geen cijfer voor. De antwoorden ga ik 
gebruiken om je beter te kunnen begrijpen en om je te kunnen helpen als dat nodig 
is.’ 

 
Representativiteit 
  
Hoe de keus gemaakt is wie we de vragenlijst hebben laten invullen: 

• Alle leerlingen vanaf leerjaar 5 hebben we ZIEN! laten invullen. 
• Voor lagere leerroutes en voor jongere kinderen zullen de antwoorden weinig 

informatie geven, is de verwachting, omdat die leerlingen nog nauwelijks/niet 
kunnen reflecteren op hun eigen gedrag/hun taalniveau en -begrip is te laag/hun 
beleving heel erg wordt bepaald door wat er nu of zojuist gebeurt/is gebeurd. 

 
Voor de leerlingen die niet zijn bevraagd met een vragenlijst, zijn we als school wel bewust 
en planmatig bezig met het in kaart brengen van de veiligheidsbeleving en het zoeken naar 
verbetering ervan als het nodig is: 

• Twee keer per jaar vult iedere leerkracht ZIEN! in. Daarin is expliciet aandacht voor 
het welbevinden van de leerling. Als er minder signalen van welbevinden zichtbaar 
zijn, wordt altijd in overleg met de overige betrokkenen rond de leerling (in ieder 
geval ouders) gezocht naar mogelijke oorzaken en oplossingen 

• In de oudertevredenheidspeiling en medewerkerstevredenheidspeiling komt het 
thema veiligheidsbeleving van de leerlingen terug.  

 
Analyse van de gegevens 
 
Gezien onze schoolpopulatie hechten wij veel waarde aan een veilig leer- en leefklimaat, en 
zetten daarom ook preventieve interventies in. Opvallend zijn de uitspraken: andere 
kinderen doen mij vaak pijn, andere kinderen schelden mij vaak uit en andere kinderen 
lachen mij uit. Deze zijn alle drie als boven het landelijk gemiddelde genormeerd en hierdoor 
bedden wij de lessen van de Vreedzame school nog beter in door alle groepen elke dag 
tijdens het pedagogische blok de gelegenheid te bieden hiermee te oefenen in 
groepsverband. Vooral in de vrije situaties zal er meer begeleiding zijn om dit te coachen. 
Groep 8 zal als mediatoren fungeren om medeleerlingen uit overige groepen, naast de 
leerkrachten, te coachen in gedrag wat passend is bij een veilige speel-leeromgeving. 
 
(Vervolg)acties 

 
De volgende acties worden in het nieuwe schooljaar gestart: 

• Rots en Water alle groepen. We vinden het belangrijk dat alle groepen deze training 
hebben gevolgd om de doorgaande lijn te kunnen waarborgen. 

• Borgen en volgen van de Vreedzame School. Komend schooljaar zullen de 
mediatoren een duidelijk rol binnen de school krijgen 

• Buurtpreventie team ondersteunt bij de training rots en water en het opleiden en 
begeleiden van de mediatoren tijdens bijv. de pauzemomenten. 

 

1.5 Tevredenheidsonderzoek  

 

In het schooljaar 2020-2021 wordt er, volgens de afgesproken cyclus binnen Ambion, een 

tevredenheidsonderzoek gehouden. 

 

  



 

 

1.6 Audit 

 

In september 2020 heeft een audit plaats gevonden door een externe deskundige in 

samenwerking met twee auditteamleden van Ambion. Onze school had behoefte aan een 

externe blik om de schoolontwikkeling effectief op te pakken en om de juiste prioriteiten te 

stellen. Onze hoofdvraag aan het auditteam was:  

“Wat is er nodig, zodat de school haar kwaliteit van het onderwijs (verder) kan verbeteren?” 

 
De rapportage van de audit is toegevoegd als bijlage. De belangrijkste conclusies en 
aanbevelingen zijn: 
 

Conclusie 1: De school heeft fors geïnvesteerd in de verbetering van het pedagogische 
klimaat. Dit is zichtbaar in de school en in de groepen. Er is ingezet op gedragsverbetering. 
Het is van belang hiervoor aandacht te houden. 
 

Conclusie 2: De invoering van het groepsdoorbrekend werken staat in de kinderschoenen en 
moet verder worden verfijnd. 
 
Conclusie 3: Het planmatig volgen van leerlingen kan nog diepgaander. 
 
Aanbevelingen: 
 

• Maak afspraken over de functie en gebruik van de vloerkleden. Hoe zet je deze goed 
als middel in en wanneer (en wanneer niet). 

• Leg meer focus op het positief bekrachtigen gewenst gedrag en gewenste 
werkhouding. Hier ligt een kans om klimaat, taakgerichtheid en effectiviteit verder te 
verhogen. 

• Geef aandacht voor het zelfstandig leren oplossen van problemen (op plein in ieder 
geval) zonderde leraar. Laat leerlingen elkaar helpen en coachen. 
 

• Maak een invoeringsplan groepsdoorbrekend werken met concrete doelen.  

• Wees en blijf kritisch op elkaar en op de stappen die gezet worden. 

• Maak duidelijke afspraken over lesmodel in. 

• Afstemming tussen leraren over de overdracht van de les en de voortgang van 
zorgleerlingen. 

• Differentiatie in instructies ook binnen de jaarleerlijnen. 

• Evaluatie van de les. 

• Vastleggen van de lesplanning en voortgang. 

• Ga bij elkaar kijken en organiseer collegiale consultatie. 
 

• Analyseer diepgaander vanaf de binnenkomst van leerlingen. 

• Focus nog meer op hoe leerlingen op het gewenste niveau te krijgen. Stel doelen en 
volg de realisatie daarvan. 

• Verfijn de indeling van leerlingen op de leerlijnen. 

• Verfijn het aanbod in de leerlijnen (prioriteren, inzetten op hiaten bv.). 



 

 

• ‘Schoon’ de school gegevens door NT2-leerlingen erbuiten te houden. Ga na of deze 
groep meegenomen moet worden bij de eindtoets. 

 
In het schooljaarplan zijn de aanbevelingen opgenomen.  

 

1.7 Inspectie  

In het schooljaar 2019-2020 heeft er geen inspectiebezoek plaats gevonden. 

 
 



 

 

2. Doelen en acties schooljaar 2020-2021 

 

Dit schooljaar gaan wij gebruiken om te bouwen aan een stevig fundament voor de toekomst. 

 

Het voorliggende schooljaarplan is gemaakt na een grondige analyse van de kwaliteit van het huidige onderwijs op de Twa Fjilden. Wij verwijzen 

hierbij naar de auditrapportage (september 2020) en het schooljaarverslag 2019-2020.  

 

 
 
OP 1 Aanbod 
 

Doe-
len 

1. a. De nieuwe methode Pluspunt wordt effectief gebruikt in de groepen 3 t/m 8. 
      b. De training ‘effectief rekenen in   de onderbouw’ is afgerond en de bijbehorende kwaliteitskaart 
is in gebruik in de groepen 1 t/m 3. 

 
 

2. a. In de groepen 1-2 is een beredeneerd aanbod gerealiseerd met behulp van Kleuterplein. Dit is 
zichtbaar in de inrichting van het lokaal en het leerplein, tijdens de gedifferentieerde instructie, de 
werklessen en de spelbegeleiding. En dit is zichtbaar in de weekplanning en het logboek.  

      b. De tussen- en einddoelen van de     leerlingen in de groepen 1-2 zijn duidelijk, realistisch 
(passend bij de leerlingen) en worden behaald. 

 
3. Het leesniveau van onze kinderen is aan het einde van het schooljaar in de groepen 3 t/m 8 

substantieel hoger.  
 

  

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijk Planning  Begroting Realisatie 

1.a. Pluspunt (rekenen) 
 

Team Directie/ 
Rekenspecialisten 
met Margreeth 
Mulder  

Invoeringstraject 
Malmberg *opstart 
bijeenkomst 14 sept 

  



 

De nieuwe methode ‘Pluspunt’ wordt 
vanaf de start van het schooljaar in de 
groepen 3t/m 8 ingevoerd: 
-3/4 op papier 
-5 t/m 8 digitaal 
 
Voor een effectieve start en het soepel 
laten verlopen van de implementatie  
volgt het team een invoeringstraject. 
 
 

*1e bijeenkomst 8 
december 2020 
*2e en 3e 
bijeenkomst 2021-
2022 
 
Teambijeenkomsten 
*9 sept 
*5 nov 
*2 maart 
*1 juni 

1.b De cursus ‘Effectief rekenen in de 
onderbouw’ wordt afgerond.  
Aanbevelingen worden vastgelegd en 
uitgevoerd. 
Leerkrachten worden extra ondersteund 
door klassenbezoeken.  
Toepassen MSV/ Effectief rekenen 
onderbouw 
 
 
 

Team/ 
rekenspecialisten 

 Klassenbezoek: 
Margreet Mulder 
Klassenbezoeken 
rekenspecialist 
*16 sept 
Cursus: 
*31 aug 
19 okt met ib en 
directie 
*8 april meten en 
meetkunde 1,2,3 

  

2.a Scholing van de leerkrachten groepen 1 
t/m 4 (inhoud zie offerte BMA). 
Coaching van de leerkracht bij de 
uitvoering van het beredeneerde aanbod 
van groep 1-2. 
 

Team/ 
onderbouw 

Directie + Janet de 
Vink (Bureau 
Meesterschap) 
 
 

6 bijeenkomsten + 
coaching on the job. 

  

2.b. De leerkracht stelt een jaaroverzicht op 
met het aanbod van de doelen gedurende 
het jaar.  
In de cyclus van de groepsbespreking 
worden de gestelde doelen geëvalueerd. 
De weekplanning en het logboek sluiten 
hierbij op aan.  

Durkje, Annet, 
Jitske en Janet 
de Vink (BMS) 

 Lopend hele 
schooljaar 

  



 

3. Leerkrachten zetten extra in op het 
aanbod technisch lezen (leerkrachten zijn 
zich bewust van de winst die hierin valt te 
behalen).  
 
Het aanbod aanvankelijk lezen en 
technisch lezen in kaart brengen.  
 
Met het team en een taalspecialist van 
Ambion (Betty Hofman, obs Ekke de Haan) 
bespreken hoe het aanbod verder 
aangescherpt kan worden.  

Team 
 
 
 
 

Directie/IB 
 
 
 
 
Taalspecialist 
binnen Ambion 
(Betty Hofman, 
Ekke de Haan) 
/team/dir /ib 
 
 
 
 

September-dec. 
2020 
 
 
 
Voor 1 november 
 
 
Voor kerstvakantie 

  

 
OP 2 Zicht op ontwikkeling 
 

Doe-
len 

1. De tussenopbrengsten en trends zijn tweejaarlijks zorgvuldig in kaart gebracht en geanalyseerd. De 
gevolgen voor de aanpak in klas en op school zijn in planning en uitvoering verwerkt. Dat is zichtbaar 
in de formats die de school hanteert (periode september 2020 – februari 2021 en periode februari 
2021-juli 202I). In de trendanalyses hebben we onderscheid gemaakt tussen de NT2 leerlingen en de 
niet-NT2 leerlingen.  

2. Voor leerlingen met een forse achterstand zijn na een zorgvuldige analyse, leerroutes uitgestippeld 
passend bij het uitstroomperspectief. Waar mogelijk wordt ingezet op het wegwerken van hiaten.  

3. Zorgroute is vastgelegd. 
       

 

  

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 
1. Trends en opbrengsten zijn in kaart gebracht 

passend bij de schoolpopulatie 
Team IB (Jitske/ Directie/ 

 
 

Februari definitief   

2.  -Methode gebonden toetsen van rekenen 
worden zorgvuldig geanalyseerd en de daarbij 
horende acties worden weggezet in de 
weekplanning/logboek.  

Team 
 
 
 
 

Directie en IB 
Rekenspecialisten 
Marieke en Gerrie 
 
 

Lopend schooljaar  
(Zie aanbod) 
 
 
 

  



 

-Er zijn toetsbare doelen gesteld, voor elke 
leerling is de verwachte vaardigheidsscore 
aangegeven.    
-Er zijn beredeneerde doelen gesteld voor de 
groepen en deze worden in februari en juni 
geëvalueerd/geanalyseerd door de leerkrachten 
onder begeleiding van ib en directeur.  
-Er wordt beredeneerd afgeweken van de 
leerroute waarbij gebruik wordt gemaakt van 
passende perspectieven en een onderbouwing in 
OPP 
 
 

Team Directie en IB Tijdens 
groepsbesprekingen 
en evaluaties 
worden de doelen 
gesteld of 
bijgesteld. 
Week van 19 
oktober 2020, 
medio februari 
2021, medio juni 
2021 
 

3. 
 

Zorgroute binnen de school is vastgelegd in een 
borgingsdocument  
 

Team IB/ 
Directie/Ambion 

   

 

 OP 3 Didactisch handelen 
 

Doelen 1. Met het team zijn in de periode september – januari afspraken gemaakt ten aanzien van hanteren didactische model en 
vaardigheden. Met aandacht voor: basisinstructie, verkorte instructie en verlengde instructie; de kwaliteit van de instructie; de 
taakgerichtheid van de leerlingen, de inzet van coöperatieve werkvormen; het evalueren van de les (het doel van de les).  Er is 
aan het einde van het schooljaar een borgingsdocument opgesteld ‘Zo geven wij les op de Twa Fjilden’, waarin het didactische 
model beschreven staat. Het didactische model wordt door alle leerkrachten gehanteerd.     

 

2. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop leerlingen worden gevolgd en over de planning van het gedifferentieerde 

onderwijsaanbod. Deze werkwijze wordt door alle leerkrachten gehanteerd. 

 
Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 

1. Aan de hand van de kijkwijzer van de onderbouw 
groepen 1 t/m 4 (Janet van der Vink) 
 

Team Directie Lopend 
schooljaar 

  



 

 
 

tijdens 
klassenbezoeken 
Okt/nov 
Mrt/april 

 In samenwerking met het team wordt een kijkwijzer 
opgesteld toegespitst op bovenstaande doelen. De 
directeur voert klassenbezoeken uit en geeft 
feedback.  
 

Team  Directie Lopend 
schooljaar  

  

2. Om de leerlingen goed te volgen en kritisch te 
analyseren op juiste aanbod en interventies wordt er 
schoolbreed een nieuw format gemaakt die hieraan 
tegemoetkomt 

Team  Directie  Lopend 
schooljaar  
Pilot tot aan 
februari 2021, 
daarna definitief 

  

 

O 
 

Doelen 1. De onderwijsvernieuwing onderzoeksmatig aanpakken 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 

1. De onderwijsvernieuwing (groepsdoor 
brekend werken) wordt op een 
onderzoeksmatige wijze aangepakt. Wij 
hanteren hierbij de denkkaarten 
‘onderzoekmatig werken aan de 
schoolontwikkeling’. Dit is uitgewerkt in 
het plan van aanpak ‘groep doorbrekend 
werken op de Twa Fjilden’. 

Team/ 
Directie 
Rekenspecialisten, 
leerkracht OB 

Team/ Directie Visiebijeenkomsten: 
29 oktober 2020 
Zie planning 
teamvergaderingen. 

  

 



 

 

 

Doelen 1. Doorontwikkelen van De Vreedzame school/ Vreedzame Wijk 
 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 

1 Opleiden mediatoren (groep 7/8) door de leerkracht Wijkteam 
De Kear 
Team 
Ouders 

Team/Directie 1ste overleg 
met 
wijkteam/Kear/ 
school  
15 september 

  

 
 

 
 
 

Doelen 1.De Twa Fjilden is een expertisecentrum op het gebied van NT2 onderwijs.  
2.Wij hebben een passend aanbod voor nieuwkomers binnen de stamgroepen.  
3. Versterken pedagogisch klimaat in en rond de school 

 
   
     
  

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 

1. Taalklas Joure: de leerkrachten 
van de Taalklas verzorgen op 4 
momenten workshops over NT2 

Ambion / gemeente DFM/ 
directie/ leerkracht 

Ambion & Meilân Workshops verzorgd door 
de specialistische 
leerkracht: 

  



 

onderwijs. Aan de scholen van 
Ambion en Meilân.  

10 september 
22 oktober 
7 januari 2021 
4 maart 2021 
 

2. Transitie van vier ochtenden 
extra ondersteuning van NT2 
leerlingen in de Schakelklas van 
de Twa Fjilden naar stamgroep 
onder begeleiding van 
leerkrachten.  
 

Leerkrachten /Directie 
IB 

Directie   Jan. 2021 

 
 

Inzet extra personeel om 
achterstand/ transitie 
basisgroep te realiseren (op 
teamniveau 

Team/directie/Ambion Directie Verzorgen van workshops 
Klassenbezoeken ter 
ondersteuning/observatie 
NT2 aanbod 

  

3. Rots en Water training voor alle 
kinderen in de school 
 
 
 
Ouderavond 

Team, KEAR 
 
 
 
 
Kear/buurtpreventieteam/ 
pleinwacht/ 
Ouders/ team 

Directie Start schooljaar, tijdens 
gouden weken starten 
met de trainingen rots en 
water 
 

  

 
  



 

 

 
 
 

Doelen 1. Aanbod scholing om onderwijs op Twa Fjilden op een hoger plan te krijgen. 
2. Om het welbevinden en ontwikkeling van het team goed te kunnen volgen wordt er een persoonlijk portfolio gemaakt. 
3. Goede begeleiding toekomstige collega’s 
 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 
1 School specifiek: BMS, Pluspunt, Kleuterplein 

BMS visie, 
invoering Pluspunt,  
gebruik Kleuterplein 
 
Vanuit Ambion: effectief rekenen voor het jonge kind 1 
t/m 3. 

 
individueel 
Team 
Team 
Leerkrachten1 
t/m 4  
Leerkrachten1 
t/m 4 

Directie Aug – 
dec 2020 

  

2. Naar aanleiding van klassenbezoeken en scholing wordt 
er gedocumenteerd in een persoonlijk portfolio 

Team Directie Start 
okt/nov 
2020  

  

3. Mentorentraining  Team  NHL/Team 9 febr 
13 april 

  

 
  



 

 

 
 
 

Doelen 1. Zoveel mogelijk kinderen zo thuis nabij onderwijs bieden 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 

 1. Taalklas. Nieuwkomers kunnen door de 
samenwerking met DFM, Meilân en Ambion een 
passend taalaanbod volgen. 

Ambion / 
gemeente 
DFM/ 
directie/ 
leerkracht 

Ambion & Meilân Elke 
woensdag 

  

 
 

 
 
 

Doelen 1. Vormgeven aan de samenwerking met de participanten in het gebouw. 
2. We realiseren een breed en extra aantrekkelijk aanbod tijdens de projectweken.  

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 

1. Brede school:  
Oriënteren op samenwerking met Toanhus/Skik/E.A. 
Borgerschool 

Skik 
Toanhus 
E.A.B. school 
Directie 

Directie Eerste 
gesprek 
gepland: 
augsutus2020  

 Eind 
schooljaar een 
plan m.b.t. 
samenwerking 
met externen 
in het gebouw  



 

2. Projectenweken organiseren/plannen 
Door projecten te organiseren kunnen we gebruik 
maken van ouders/ participanten (bijv. 
medewerkers Toanhus) en externen om zo de 
ondernemende school weer aan ons te binden en 
het weer zichtbaar maken voor de omgeving. 

Team/ 
omgeving/ 
externen 

Team/Directie Najaar 2020 
Voorjaar 
2021 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
        
       
 
 
 
 
 
  



 

 

2. Evaluatie schooljaar 2019 – 2020 

Doelen en acties schooljaar 2019-2020 

 

 
 
Zicht op Ontwikkeling (OP 2) 
 

Doelen 1. De basis van een cyclisch proces van doelen stellen, 
passend onderwijs bieden en evalueren en bijstellen 
is op orde. 

2. Voor groep 8 is er voor 1 oktober 2019 een 
doelgericht plan opgesteld om de eindopbrengsten 
op voldoende niveau te behalen die passen bij de 
leerling populatie.  
 

 

 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  
1. a. Er zijn afspraken, op welke wijze de resultaten 

geanalyseerd worden en hoe de verbeteracties vorm 

gegeven worden, zodat eenduidigheid ontstaat. 

(gebruik van klassenmappen/dag- en 

weekplanningen, logboek, lange termijn doelen 

stellen etc.). Het gebruik van deze instrumenten 

wordt in alle groepen op niveau uitgevoerd. Dit gaan 

we realiseren door drie werkbijeenkomsten waarin 

good practices worden uitgewisseld. Afspraken 

worden vastgelegd. Borging middels 

klassenbezoeken/controle. 

Team 
 

Karlijn en Jolanda 
bereiden de 
bijeenkomsten 
voor. 
Jolanda doet de 
klassenbezoeken 
 
 
 
 
 

Zie jaarplanning 
werkbijeenkomsten en 
groepsbezoeken 
Voor 1 oktober 2019 
Voor 1 december 2019 
 
 
 
 
 
 



 

b. Zorgroute binnen de school is vastgelegd in een 

borgingsdocument 

c. Methode gebonden toetsen van rekenen worden 

zorgvuldig geanalyseerd en de daarbij horende 

acties worden weggezet in de 

weekplanning/logboek. 

d. Er zijn toetsbare doelen gesteld, voor elke leerling is 

de verwachte vaardigheidsscore aangegeven.   

e. Er zijn beredeneerde doelen gesteld voor de 

groepen en deze worden in februari en juni 

geëvalueerd/geanalyseerd door de leerkrachten 

onder begeleiding van de intern begeleider en 

directeur.  

Gerrie en Marieke 
ondersteunen 
leerkrachten 
Karlijn 
Karlijn stelt doelen 
op 
 
Leerkrachten 
analyseren en 
worden hierbij 
begeleid door 
Karlijn.  
 
 

Planning methode 
gebonden toetsen en 
planning 
Gerrie/Marieke 
 
 
 
Zie planning 
groepsbespreking en 
planning bespreking 
tussenopbrengsten 
met individuele 
leerkrachten. 

2. a. De leerkrachten van groep 8 stellen in overleg met 

de intern begeleider een adequaat verbeterplan op 

voor groep 8. De uitvoering hiervan is terug te zien 

in de weekplanning en de uitvoering in de praktijk. 

Leerkracht groep 8 
Intern begeleider 
 

Karlijn 
ondersteunt het 
opstellen van het 
verbeterplan en de 
organisatie in de 
weekplanning.  
Jolanda 
controleert de 
uitvoering in de 
praktijk middels 
klassenbezoeken 

Voor 1 oktober is het 
verbeterplan gereed. 
Voor 1 december de 
overige stappen.  
Borging hele 
schooljaar. 

 
Evaluatie 
 

1. Tijdens bijeenkomsten Professionele cultuur, o.l.v. Anje de Vries, is het vertrekpunt geweest: De basis op orde. 
       
a. Tijdens de audit hebben we kunnen laten zien dat er een doorgaande lijn is te zien. Zo doen wij het op TF. 
b.  t/m e Door ziekte en wisseling van IB –er en de nieuwe gekozen visie op TF zal in het nieuwe schooljaar hier een duidelijke focus 
komen te liggen. 
2. Het plan is opgesteld maar door de coronaperiode moeilijk te meten of het genoeg heeft opgeleverd. 



 

 
 
Didactisch handelen (OP 3) 
 

Doelen 4. Vaststellen van de kwaliteitseisen didactisch 
handelen en borging hiervan in alle groepen.  

5. Vaststellen van de doorgaande lijn zelfstandig 
werken en borging hiervan in alle groepen.  

6. Vaststellen van de pedagogische huisstijl en 
uitvoering in alle groepen. 

7. Alle leerkrachten kunnen minimaal tien 
coöperatieve werkvormen toepassen binnen de 
instructie en/of verwerking. Dit maakt onderdeel uit 
van hun handelingsrepertoire op het gebied van 
didactisch handelen. 

 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  

1. We gaan in een tweetal teamvergaderingen bespreken, 
welk leerkracht en leerlinggedrag we willen zien, als we het 
hebben over de verschillende aspecten van didactisch 
handelen. Dit wordt voorbereid door een werkgroep.  
D.m.v. een 4-tal klassenbezoeken a.d.v. de kijkwijzer 
didactisch handelen (OP3) krijgen leerkrachten feedback op 
hun lesgeven. De feedback wordt individueel gegeven, de 
bevindingen worden op teamniveau besproken. 
Leerkrachten gaan n.a.v. deze evaluatie collegiale 
consultatie doen bij elkaar: "Wat heb jij van mij nodig".  
 
Maken van didactische huisstijl: zo doen wij het  

Team 
 

Jolanda + 
werkgroep 
Gerrie + Annet 
 

Studiedag 6 sept.2019 
24 sept. 2019 
klassenbezoek BMA 
10 okt. 2019 
Klassenbezoek 
Teambijeenkomst 30 
sept. 2019  
Overleg BMA 11 nov. 
2019 
 
 
Januari 2020 

2. We maken afspraken op welke wijze leerlingen zelfstandig 
aan het werk zijn: Uitgestelde aandacht met gebruikmaking 
van materialen, klassenafspraken, routing, indeling, gebruik 
leerplein etc. D.m.v. een 4-tal klassenbezoeken krijgen 
leerkrachten feedback.  

Team  Jolanda, Antsje, 
Karlijn 

24 sept. 2019 
klassenbezoek BMA 
10 okt. 2019 
Klassenbezoek 
Teambijeenkomst 30 
sept. 2019  
Overleg BMA 11 nov. 
2019 



 

Klassenbezoek IB/LOCA 
7 okt 2019 
11 okt. 2019 
15 okt. 2019 

3 Coöperatieve werkvormen wordt geagendeerd op onze 
teamvergaderingen (zie jaarplanning). De borging vindt 
plaats d.m.v. groepsbezoeken directie. 
 

 

Team 
 

Karlijn/Jolanda Team vergadering: 
Oktober 2019 
November 2019 
Januari 2020 
 
Groepsbezoeken: 
Oktober 2019 
Februari 2020 
Mei 2020 

4 We maken afspraken over de pedagogische huisstijl die 
aansluit bij de Vreedzame school. Iedereen hanteert de 
afspraken consequent. 

Team Jolanda, Marieke 
en Rixt 

Januari 2020 

 
Evaluatie 
 

1 t/m 3: Tijdens bijeenkomsten Professionele cultuur, o.l.v. Anje de Vries, is het vertrekpunt geweest de basis op orde. 
Door met elkaar, in een open transparante omgeving, op weg te gaan is er een begin gemaakt met een nieuwe visie. Bovengenoemde 
punten zijn besproken en krijgen grotendeels het nieuwe schooljaar weer de nodige aandacht om het onderwijs/ aanbod op hoger niveau te 
krijgen. 
1.De didactisch huisstijl is terug te zien in de school (zie auditrapport ). 
2.Doordat er voor een visie is gekozen zal hier een focus komen te liggen in het nieuwe schooljaar. 
3.Alle leerkrachten lukt het om een coöperatieve werkvorm toe te passen tijdens een (instructie)les (zie ook auditrapport). 
4.Er is een pedagogisch huisstijl (concept). 

 
Aanbod (OP 1) 
 

Doelen 1. Aan het einde van het schooljaar 2019/2020 is de 
taal-spellingmethode Staal volledig geïmplemen-
teerd binnen de groepen 4 t/m 8. 

2. De leerkrachten in groep 1, 2 en 3 hebben kennis van 
de rekendoelen, inzicht in de rekenprocessen bij 

 



 

leerlingen en zijn vaardig in het begeleiden van de 
leerlingen in hun rekenontwikkeling. 

3. Leerkrachten in de onderbouw zorgen voor een 
beredeneerd aanbod in een rijke speel-
leeromgeving, waarin kleuters zich optimaal 
ontwikkelen.  

4. We hebben in een doorlopende leerlijn een 
goed/passend aanbod voor onze NT2 leerlingen met 
als doel dat deze leerlingen uitstromen op het 
niveau dat bij hun capaciteiten past. 

5. Oriëntatie op nieuwe methode Rekenen en 
Wiskunde. 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  
1. Begeleiding via TSO coaching en advies  

Stappenplan Voorafgaand aan de start van het schooljaar. 
In het stappenplan kunnen leerkrachten zien hoe zij zich 
kunnen voorbereiden op het werken met Staal. Hierbij 
gaat met name aandacht uit naar het werken met Staal 
Spelling.  
 
2. Starttraining 10 oktober   
De starttraining vindt plaats als de leerkrachten enkele 
weken met de methode hebben gewerkt.                               
 
De leerkrachten worden tijdens de starttraining 
meegenomen in het aanbod van Staal, waarbij de 
organisatie, differentiatie en werkwijze worden behandeld. 
De inhoudelijke en didactische kant worden belicht waarbij 
vaardigheden ook een plaats hebben.  De bijeenkomst is 
interactief van opzet en er wordt gebruik gemaakt van 
actieve werkvormen waarbij ‘met elkaar leren’ centraal 
staat!  
 
In november vindt er een verdiepingstraining plaats 
(datum en tijd in overleg). Er wordt ingezoomd op de 
verschillende domeinen waarbij de leerlijn, doelen en 

Jolanda/ Karlijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jolanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 okt. 
25 nov. 
11 jan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

didactiek aandacht krijgen. Leerkrachten hebben vaak 
behoefte aan het loslaten van de methode, samen wordt 
gekeken welke keuzes passend zijn en mogelijk zijn binnen 
de school.  
Daarnaast wordt gezocht naar: afstemming en vertaling 
van resultaten naar groepsplannen, handelingsgericht 
werken en opbrengstgericht werken  
  
Locatieleider, intern begeleider en Tajana Stokhof (TSO 
coaching & advies) gaan de klassenconsultaties uitvoeren.  
  
4. Klassenconsultaties (datum en tijd in overleg). In overleg 
met de leerkrachten worden twee dagdelen gepland voor 
klassenconsultaties. Er wordt gekeken naar organisatie, 
differentiatie en didactiek. De tijdsduur van een bezoek 
bedraagt maximaal 30 minuten per leerkracht en een 
nagesprek van 15 minuten waarin gerichte feedback op 
toepassing en vaardigheden centraal staat. Iedere 
leerkracht stelt zijn ontwikkelpunten op n.a.v. dit 
nagesprek. Tevens wordt op schoolniveau een 
inventarisatie gemaakt met ontwikkel- en verbeterpunten.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Team 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jolanda/ Jitske 

 
 
 
 
 
 
 
 
Groepsbezoeken: 2 
maart 
 
Teamoverleg: 
16 maart 

 Borging: Aan de hand van klassenconsultaties en 
vastlegging binnen schoolmonitor  

   

2. Aan de hand van scholingen en klassenconsultaties het 
rekenonderwijs in de groepen 1, 2 en 3 versterken via 
WIZZ scholing o.l.v. Margreeth Mulder. 
De leerkrachten van de onderbouw hebben inzicht in de 
doelen voor tellen en getalbegrip en de cruciale punten 
hierin. 
Zij kunnen de rekenontwikkeling van de leerlingen goed 
volgen, door te observeren, te kijken en te luisteren naar 
de leerlingen. 
Zij kunnen de ontwikkeling op het gebied van tellen en 
getalbegrip van leerlingen in kaart brengen met behulp van 
de zogenaamde peilingsspelletjes en de UGT-R. 
Zij kunnen de leerlingen tijdens de les begeleiden en 

Rekenspecialisten 
(Gerrie/Marieke) 
Leerkrachten groep 
1,2,3, IB en directie 

Rekenspecialisten Scholingsbijeenkomsten 
effectief 
rekenonderwijs 
9 sept. 
20 nov. 
6 feb. 
5 mrt. 
16 apr. 
20 apr. 
Klassenbezoeken  
8 jun.  
 



 

ondersteunen door het geven van gerichte feedback, het 
stellen van de juiste vragen en aanvullende interventies 
kunnen doen (bijvoorbeeld door het toevoegen of inzetten 
van materialen). 
 
  

 Borging: Kwaliteitskaart rekenen en via groepsbezoeken 
door rekenspecialisten, Margreeth Mulder en 
rekenspecialisten (Gerrie/Marieke). 

   

3. a. De hiaten in Onderbouwd aanvullen met een doelgericht 
aanbod. 
b. De onderbouwleerkrachten zorgen voor uitdagende 
hoeken. 
c. De onderbouwleerkrachten laten zich inspireren door 
onderbouw op een collega-school van Ambion. 
 

 Jolanda, Mirian, 
Durkje 

 

 Oriënteren nieuwe kleutermethode. Team Directie Maart 2020 

4. In samenspraak met de schakelklasleerlingen en Ambion 
zal er een leerlijn NT2 worden opgesteld. 

 Jolanda Maart 2020 

5. a. Bijscholing Met Sprongen Vooruit. 
b. Leerkrachten plannen tijd in de weekplanning. 
c. De rekenspecialisten ondersteunen de leerkrachten en 
hebben controlerende rol. 
Oriënteren op nieuwe rekenmethode. 

 Jolanda, Gerrie en 
Marieke 

Bijeenkomsten: 
16 dec 2019 
21 januari 2020 
17 maart 2020 

  



 

 
6. Vijf ochtenden per week twee taalklassen. In groepjes van 

gemiddeld 8 kinderen werken de NT2 leerlingen intensief 
aan de taal- en rekenontwikkeling. Zij worden hierbij 
begeleid door leerkrachten met veel expertise op het 
gebied van taalontwikkeling.  
 
Transitie Schakelklas naar moedergroep 

Leerkrachten 
schakelklas/taalklas 
Intern begeleider 
Directie  
 
 
Team/ IB/ Directie 

Jolanda/ Jitske 
 
 
 

Wekelijks overleg 
 
 
 
 
 
Start februari 2020 

 
Evaluatie 
 

1. Invoeringstraject heeft plaats gevonden. 
2. en 5. Trainingen effectief rekenen en Met Sprongen Vooruit zijn gestart maar door het coronavirus zal er een vervolg zijn in het nieuwe 
schooljaar. 
4.   Door de corona periode is dit niet gerealiseerd. 
3. en 5. Er is voor een nieuwe methode gekozen. 
6. Schakelklassen zijn afgerond en door het coronavirus is er tot januari 2021 extra ondersteuning, door overheidssubsidie, om een 

transitie naar de basisgroep soepel te laten verlopen. 
 

 
Kwaliteitscultuur (KA 2) 
 

Doelen 1.Binnen onze school willen we de professionele cultuur 
en het eigenaarschap van de leerkrachten versterken 
volgens de standaarden van Gun ho (zie toelichting onder 
wat/hoe) 
2. Oriëntatie op een nieuwe kleutermethode 
3. Opbrengsten verhogen  
4.Nav bevindingen maken van een plan van aanpak 
 
 

 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  

1.  Wij willen de professionele cultuur versterken 
door: eigenaarschap en samenwerken als rode draad. 
Scholing door een specialist met tussentijdse opdrachten 
voor de teamleden. 

Directeur 
Jolanda 
BMA Anje de Vries 

Jolanda Drie bijeenkomsten en 
klassenbezoeken 
Studiedag 6 sept.2019 



 

 
 

24 sept. 2019 
klassenbezoek BMA 
10 okt. 2019 
Klassenbezoek 
Teambijeenkomst 30 
sept. 2019  
Overleg BMA 11 nov. 
2019 

2. Aan het eind van het schooljaar hebben wij als 
team een keuze gemaakt voor een nieuwe 
kleutermethode, die in het schooljaar 2019/2020 
geïmplementeerd zal worden 

Leerkracht groep ½ 
Intern begeleider 
Locatieleider 

Jolanda Informatiemiddag 
BMA Sigrid Houtsma 
Methodes 
zichtzendingen 
Januari 2020 

3. Vervolg punt 1: Schoolontwikkeling  Team/ Anje de Vries   4 februari 2020 
10 maart 2020 

4 Plan van aanpak n.a.v. bevindingen i.o.m. Ambion  Jolanda/Jitske Januari 2020 

 
Evaluatie 
 

Door alle veranderingen (directie en IB en scholing) is er unaniem door het team gekozen voor een nieuwe visie. En zal het een vervolg 
krijgen in het nieuwe schooljaar.  

1. Het is duidelijk zichtbaar dat het eigenaarschap en samenwerken met elkaar en in de groep een plek heeft gekregen binnen de 
school.  

 

 
 

Doelen 1. De leerkrachten hebben a.h.v. scholingsbijeenkomsten achtergrondinformatie 
rondom het werken met de techniektorens.  
De leerkrachten kennen de empirische cyclus en weten hoe ze deze kunnen 
inzetten bij de lessen wetenschap en techniek met de techniektorens. Ze kennen 

 



 

de taxonomie van Bloom en weten hoe ze bij het werken met de techniektorens 
de juiste verdiepende vragen kunnen stellen. 
 
2. Aan het einde van het schooljaar hebben wij een voorziening om onze meer- en 
hoogbegaafde leerlingen in samenwerking met elkaar een verdiepend aanbod te 
bieden. 1x per week? 

 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning 

1.  
Door middel van scholingsbijeenkomsten kunnen alle leerkrachten bij de start van 
het schooljaar 2020/2021 werken met de techniektorens in het kader van 
wetenschap en techniek 
 

Team 
Locatieleider 
IB 
Piers van der 
Sluis (CEDIN) 

Bert 
Jolanda 

21 
januari 
2020 
9 juni 
2020 
 
Geagen-
deerd op 
teamverg
adering 
feb t/m 
mei 2020 
 
Borging: 
School-
monitor 
d.m.v. 
groeps-
bezoeken 
 

2.  Op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid is er ruimte voor onderzoekend 
leren die vanuit de plusklas wordt geïnitieerd en versterkt binnen de jaargroepen. 
Deze plusklas wordt aangeboden in samenwerking met de Westermarskoalle. 

HB-specialist 
Directie/IB 

HB-specialist 
Karlijn Meesters 
Jitske van Nek  

Iedere 
woensda
g-
ochtend 
Borging: 
groeps-
bezoeken 
Karlijn 



 

 

 

Evaluatie 

Deze doelen zijn niet behaald.  In het nieuwe schooljaar opnieuw meenemen. 

 

 

Doelen 1. De Vreedzame school een zichtbare plek geven binnen ons 
onderwijs, zowel richting leerlingen, het team en de ouders. 

2. Versterken PR en communicatie door middel van profilering via 
website, media en unique selling points (USP). 

 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  

1. De Vreedzame School is een compleet programma dat binnen de gehele 
schoolorganisatie wordt gehanteerd in het kader van sociale 
competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en 
de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en 
gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen 
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.  

Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de 
gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Wij 
vertalen dit ook naar leerkrachtgedrag en dragen dit uit binnen onze 
professionele cultuur. Wij dragen dit uit in het team, de school, het 
gebouw en de wijk. 

We hebben geconstateerd dat de borgingsafspraken van de Vreedzame 
school extra aandacht vragen.  

- Breed draagvlak onder het team organiseren, vasthouden. We 

doen het samen 

Team 
IB 
Locatieleider 
Ouders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directie Start Studiemiddag 
vreedzame school 
21 juni 
 
Maandelijks 
terugkerend op 
teamvergadering 
 
Borging: 
groepsbezoeken 
directie/locatieleider 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Ouders meer betrekken bij de Vreedzame School, dit realiseren 

via het ouderportaal en oudercontact momenten/open lessen.  

- Vast onderdeel van de agenda tijdens de vergaderingen van de 

leerlingenraad. 

- Studiemiddag team Vreedzame school. 

 

Maken van pedagogisch huisstijl 

Team Januari 2020 

2.  De samenwerking versterken met de CBS E.A. Borgerschool en partners 
binnen de brede school d.m.v. gezamenlijke activiteiten in de vorm van 
talentenmiddag op de vrijdag, Kinderboekenweek, gezamenlijke open 
dag en één keer in de zes weken een brede school overleg. 
 
Imago school. 
 
 

Team 
Locatieleider 
Directie 
Bestuur 

Directie Bijeenkomsten 
brede school en 
overlegmomenten 
Ambion 
 
Borging: Directie via 
tevredenheidspeiling 

 
Evaluatie 
 

1.De vreedzame school is bekend bij iedereen in de school. Pedagogische huisstijl is gemaakt, en in concept klaar. In het nieuwe schooljaar 
verdiepen en kracht bijzetten door alle kinderen de rots en water training te geven. 
2.Beide punten zullen weer in het nieuwe plan meegenomen worden. 
 

 

 
 

Doelen 1. De buurt in de school versterken d.m.v. maatschappelijke 

activiteiten meer in de school te brengen.  

2. Om de weerbaarheid van leerlingen te versterken worden Rots 

en Water trainingen aangeboden. 

   

  



 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  
1. De brede school is een wijkschool waar naast kinderen ook ouders 

elkaar kunnen ontmoeten met gerichte activiteiten. Wij gaan 
gezamenlijke kookworkshops aanbieden, scholing op het gebied van 
ICT bieden, koffiemomenten en informatieverschaffing over culturele 
activiteiten in Nederland (Kerst, Sinterklaas enz.) verzorgen. 
 

Team Directie Gezamenlijke 
workshops in nov en 
mrt 
 
Start inloop op 
school (elke 
ochtend) 
 
Vier keer per jaar 
koffiemomenten 
 
Borging: Projectplan 
PR/marketing - 
Directie 

2.  Het eerste jaar zal dit worden aangeboden door een externe partij. De 
ambitie om eigen leerkrachten binnen vier jaar op te leiden tot 
gecertificeerd Rots en water zal leiden tot een gedegen doorgaande lijn 
en een sterke borging. Op deze wijze kunnen wij een gedegen 
leeraanbod Rots en Water binnen de school implementeren. 

Team  
Bureau 
Weerbaarheid  
(Menno Tuik) 

Directie 
Locatieleider 

Rots en water 
trainingen 
 
Sept/okt groep 5 
 
Borging: 
groepsbezoeken 
locatieleider/directie 
 

 
Evaluatie 
 

1. Door de diverse andere ontwikkelingen (Wisseling directie en coronavirus) is dit een mooie uitdaging voor het nieuwe schooljaar. 
2. In het nieuwe schooljaar krijgt rots en water een mooie plek in de school voor alle kinderen van TF. 

 

 
 



 

Doelen 1.De regeldruk verlagen en effectiviteit vergroten door coöperatief te 
vergaderen 
2. Professionele cultuur versterken binnen onze organisatie 

 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  

1 
 
 
 
2. 

Binnen het team zal het overlegmodel terugkeren op de agenda om tot een 
goed werkverdelingsplan te komen zonder daarbij de focus te verleggen naar 
het basismodel. Taken worden verdeeld vanuit interesse en talenten en 
worden gekoppeld aan de intensiviteit en verantwoordelijkheid van de taak. 
Dit alles zal worden vastgelegd in een werkverdelingsplan. Een gezond leef- en 
werkklimaat op de Twa Fjilden is voor ons prioriteit.  
Bijeenkomsten Anje de Vries in kader professionele cultuur 

Team 
Directie 

Directie Zie 
jaarplanning 
Voor team-
vergaderingen. 
 
Borging: 
Directie 
schooljaarplan 

 
Evaluatie 
 

1. Het werkverdelingsplan is niet gemaakt. 
2. De bijeenkomsten professionele cultuur/ toekomst TF hebben ertoe geleid dat er een duidelijke gezamenlijke lijn in de school te zien 

is. (zo doen wij het hier op Twa Fjilden). Als team is er een duidelijk uitspraak gedaan dat we het samen, als 1 team, gaan doen. Dit 
alles gaat helpen bij een gezonde werk en leefklimaat. 

 

 
 

Doelen De Twa Fjilden streeft naar een goede afstemming tussen 
onderwijs en zorg. 

 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  

 De grenzen van de ondersteuningsmogelijkheden van de 

school vroegtijdig erkennen en hiernaar handelen. 

Hiervoor verwijzen we naar ons 
schoolondersteuningsprofiel  

Directie/bestuur/gemeente 
Leerkrachten schakelklas. 

Directie Overlegmomenten 
Directie/bestuur 
over de 
ondersteuning 
richting onze 
nieuwkomers 
 



 

Borging; Directie 
schooljaarplan  

 
Evaluatie 
 

Het contact met het Wijkteam is weer opgestart, de lijnen van de interne zorg zal het nieuwe schooljaar planmatig meer zichtbaar zijn in de 
organisatie, waarbij de nauwe samenwerking met externe zorgpartners ook een voorname rol zal krijgen in de zorgstructuur. Daarnaast 
wordt het contact met ouders en school versterkt. 

 

 
 

Doelen Samenwerking met de voorschoolse opvang versterken om de kwaliteit 
van het aanbod naar een doorgaande lijn voor het jonge kind (2,5 – 7 
jaar) te verbeteren 

 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  

  
1. Een plek bieden waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen 
2. Voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden door 

verrijken aanbod peuter-kleuters/jonge kind 2,5 -7 jaar. 
3. Versterken zorg en ondersteuning voor het jonge kind 

 
Wij willen dit bereiken door samenwerkingsactiviteiten te 
organiseren met de peuterspeelzaal. Samen buitenspel, een 
warme overdracht realiseren en versterken contacten 
leerkrachten/pedagogische medewerkers door middel van 
gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren over het jonge kind.  

 
 
 
 

Directie 
Team/onderbouw 
IB 

IB Bijeenkomsten 
met 
peuterspeelzaal 
zie planning 
 
Borging: Plan 
van aanpak 
voorschoolse 
opvang 
 
Directie 

 
 



 

 
Evaluatie 
 

In het nieuwe schooljaar zullen we gaan onderzoeken of er een samenwerking mogelijk is met de participanten in de brede school. 



 

Bijlage 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Auditrapport OBS Twa Fjilden 

 

Naam school:  OBS Twa Fjilden 

Brinnummer school: 14QR 

Adres:   Koningin Julianalaan 3 

Postcode / plaats: 8501 HL Joure 

Telefoonnummer: 0513-413632 

E-mailadres:  twafjilden@ambion.nl 

Directeur:  Jolanda Luchies 

Datum audit:  31 augustus 2020 

Auditteam:  Germaine Reekers, Patricia Kruijt, Petra Heegsma (extern) 
 
  

mailto:twafjilden@ambion.nl


 

1. INLEIDING 

 
OBS Twa Fjilden heeft behoefte aan een externe blik om de schoolontwikkeling effectief op te pakken 

en om de juiste prioriteiten te stellen. De opbrengsten zijn (te) laag en het leerlingenaantal is dalend. De 

audit is uitgevoerd door een externe deskundige in samenwerking met twee leden van het interne 

auditteam. De audit is in opdracht van het bestuur Ambion uitgevoerd ter ondersteuning van de school. 

 
Werkwijze van de audit 

 

Bij de uitvoering van de audit is waar mogelijk aangesloten bij de bestuurlijke auditaanpak. Het 

uitgangspunt voor de audit is de zelfevaluatie van de school. De zelfevaluatie bestaat uit de 

deugdelijkheidseisen van de onderwijsinspectie (onderzoekskader 2017), de eigen aspecten van 

kwaliteit van Ambion en eventuele school specifieke aspecten van kwaliteit. De volgende 

kwaliteitsgebieden zijn onderzocht: 
 

OP: Onderwijsproces SK: 
Schoolklimaat 

OR: Onderwijsresultaat 

KA: Kwaliteitszorg en Ambitie 
 
In de bijlage is de zelfevaluatie van de school opgenomen. Daarnaast heeft de commissie voor zover 
mogelijk een waardering gegeven van de indicatoren waar informatie over is verkregen. In verband 
met de focus van deze audit zijn niet alle indicatoren onderzocht door de commissie. Een 1 = 
onvoldoende, 2= in ontwikkeling, 3= voldoende, 4=goed, 5 = niet gewaardeerd. 
 
Ter voorbereiding op de audit heeft het auditteam een intakegesprek gevoerd met de directeur. Hierin 

zijn het doel en de leervraag van de school besproken. Ook zijn de volgende documenten opgestuurd 

en ter bestudering voorgelegd aan het auditteam: schoolplan, schooljaarplan, schoolgids, 

schoolondersteuningsprofiel en ter zake zijnde andere documenten. 

 
Tijdens het schoolbezoek is de onderwijspraktijk onderzocht. De auditoren hebben bij de observatie 

gebruik gemaakt van een kijkwijzer. De groepsplannen zijn bekeken in relatie tot de dag- en 

weekplanning en de daaraan gekoppelde logboekregistratie. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd 

met de directeur, de intern begeleider, de (aanwezige) leraren en met een afvaardiging van de 
leerlingen. 

 
Opbouw van het rapport 

 

In dit rapport doet het auditteam verslag van het onderzoek. De bevindingen van het auditteam 

staan beschreven in hoofdstuk 2. Het auditrapport wordt afgesloten met conclusies en 

aanbevelingen in hoofdstuk 3. 

 

  

  



 

2. BEVINDINGEN 

Het auditteam heeft de zelfevaluatie van de school, en de ontvangen documenten bestudeerd. 

Vervolgens heeft het auditteam een dag lang onderzoek gedaan in de school. Op basis van de eigen 

waardering van de school, alle overige, beschikbaar gestelde documenten en de in de praktijk 

geconstateerde feiten en gedane waarnemingen komt het auditteam tot onderstaande waarderingen 

en beeld van de school. 

 
De context van de school 

 
Contextfactoren kunnen van invloed zijn op de kwaliteit en de kwaliteitsontwikkeling van een school. 

Het gaat hierbij om factoren zoals huisvesting, kenmerken van de leerlingenpopulatie, de 

personeelssamenstelling en uitkomsten van eerdere onderzoeken naar de kwaliteit van de school. 

 
Over de context van de school merkt het auditteam het volgende op: 
Openbare basisschool ‘De Twa Fjilden’ is per 1 augustus 2014 gefuseerd en participeert met 

verschillende organisaties in de Brede school Joure Zuid (kinderopvang, cultuuraanbod Toanhus, 

speellokalen). De school heeft een leerlingaantal van ongeveer 75 leerlingen verdeeld over 4 

combinatiegroepen (1/2, 3/4, 5/6, 7/8). Het leerlingaantal is fors dalend (zie; figuur scholen op de 

kaart). 

 

 
Leerlingen en ouders 

Veel leerlingen komen uit een achterstandssituatie. Veel ouders zijn laag opgeleid. Opvallend is de 

instroom van leerlingen van ouders met een lager opleidingsniveau en statushouders. Dit levert de 

bijkomende problematieken op zoals financieel, opvoedkundig, trauma etc. Het aantal leerlingen met 

een gewicht is 23. Opvallend veel externe zorgpartners en het wijkteam zijn betrokken bij de 

gezinnen. 

 
Personeel 

Er zijn 10 leraren werkzaam op de school. De gemiddelde leeftijd is 50 jaar. Allen werken parttime. Er 

zijn twee rekenspecialisten op de school aanwezig. 

 
Kwaliteitsontwikkeling 

In 2015 was het laatste bezoek van de Inspectie van het onderwijs. De Inspectie heeft indertijd 

geconcludeerd dat de school haar kwaliteit op orde heeft en handhaafde het basisarrangement. 

 
In 2017-2018 is een interne audit uitgevoerd. Belangrijkste aanbevelingen waren 

- Bekrachtig gewenst leerlinggedrag en een gewenste werkhouding bij leerlingen. 

- Zorg voor een meer beknopte uitleg, de inzet van coöperatieve werkvormen en 

meer visuele ondersteuning. 



 

- Realiseer een doorgaande lijn in de didactische aanpak om de woordenschat te 

vergroten. 

- Borg gemaakte afspraken. 

- Voer het verbeterplan succesvol. 

- Analyseer mogelijke oorzaken van knelpunten in de tussenopbrengsten. 
 
Afgelopen jaren heeft de school te maken gehad met de nodige directiewisselingen. Er lijkt nu 

stabiliteit te zijn in de aansturing. Volgens de directeur zit het team nu in de flow en wil het aan de slag. 
Gedrag is een kernvraagstuk voor de school. De basisverwachtingen zijn volgens de school voor 

leerlingen niet helder of ze handelen er niet naar. Directie heeft het voornemen om te gaan werken 

vanuit leerlijnen/weektaken en korte instructies. Daar is ook scholing op ingekocht. Na de 

zomervakantie is hiermee gestart. Er zijn zorgen over de toekomst van de school. Vooral het imago van 

de school in het gebouw en de geringe aanwas van nieuwe leerlingen baren zorgen. 

 
  



 

3. Leskwaliteit 

 

De kernvraag in dit domein is: Krijgen de leerlingen goed les? Het domein bevat de 

kwaliteitskenmerken: aanbod en onderwijstijd, didactisch handelen en ontwikkeling en 

ondersteuning (OP1, OP2, OP3, OP4) 

 
Kwaliteitskenmerk 1: Aanbod en tijd. 

Leerlingen moeten voldoende tijd krijgen om te leren. Zij moeten zich ook voldoende vaardigheden 

eigen maken om een goede aansluiting te krijgen met het vervolgonderwijs. Dit geldt niet alleen voor 
rekenen en taal/lezen. Werken aan burgerschap en het bevorderen van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van leerlingen (waaronder anti-pestprogramma) zijn minstens zo belangrijk. Verder 

vragen vaardigheden aandacht die de kinderen in toekomst nodig hebben. 

 
In de zelfevaluatie geeft de school aan dat er een aantal ontwikkelpunten is betreffende het aanbod. Het 

aanbod voldoet in de basis aan de kerndoelen, maar op onderdelen kan en moet het nog verder worden 

ontwikkeld. Met name het beredeneerde aanbod in de onderbouw vraagt aandacht. Ook het aanbod als 
het gaat om de ‘brede ontwikkeling’ van leerlingen kan verder worden versterkt. 

 
Het auditteam merkt het volgende op; 

• Vanaf januari 2020 is het aanbod geactualiseerd door de inzet van Kleuterplein en 
Pluspunt 3-8, Groove me 5-8 en Spoar 8 in alle groepen. Daarmee is een stevig 

fundament geregeld in het aanbod. De nieuw aangeschafte methodes fungeren als 

leidraad om ook meer in te zetten op coöperatief leren en leren leren. De nieuwe 
methodes vormen grotendeels de invulling van de leerlijnen. 

• Daarnaast wordt er gewerkt met de Vreedzame school en gouden weken voor de sociaal 

emotionele ontwikkeling. Ook rots en water is ingezet. Leerlingen zijn daarover uitermate 

positief. 
• De school is zoekende wat betreft het aanbod in de groepen 1-2. Er is nu gekozen voor het 

werken met Kleuterplein. De overgang naar groep 3 is aandachtspunt aangezien leerlingen op 
onderdelen onvoldoende vaardigheden hebben bij de start in groep 3. Ook de overgang van de 
voorschool naar vroegschool vraagt aandacht. Voor komend jaar is hier expertise voor 
ingehuurd ter ondersteuning. 

• De school heeft te maken met een grote groep NT-2 leerlingen. Tot vorig jaar was hiervoor een 
taalklas ingericht. Na twee jaar dienen deze leerlingen het onderwijs te vervolgen in een 
reguliere groep. Nu is er voor deze transitie taalondersteuning voor deze leerlingen. Dit wordt 
extra gefaciliteerd om deze leerlingen goed in te laten stromen in de reguliere groepen. 

 
Kwaliteitskenmerk 2: Didactisch handelen 

Leraren doen ertoe. Zij stimuleren de leerlingen en regisseren het onderwijsleerproces. Leerlingen 

hebben meer profijt van de lessen als deze effectief en op maat worden ingericht. Hierbij worden 

toekomstgerichte vaardigheden steeds belangrijker. Het gaat dan om bijvoorbeeld het leren 

samenwerken, het leren van culturele vaardigheden, het bevorderen van creatief en kritisch denken, en 

het leren oplossen van problemen. 

 
In de zelfevaluatie is te zien dat het didactisch handelen in ontwikkeling is. Volgens de school kan het 

didactisch handelen op verschillende onderdelen sterker worden vormgegeven. De school is 

voornemens om op een andere manier te gaan werken, waarbij er meer afstemming zal zijn tussen 

de leraar en de leerlingen en dit in relatie tot een passend aanbod. Dit groepsdoorbrekend werken 

staat nog in de kinderschoenen en is formeel gestart na de zomervakantie. 



 

 
De commissie heeft 5 lessen gezien en merkt het volgende op: 

• Er wordt hard gewerkt om de basis neer te zetten. De organisatie van 
groepsdoorbrekend werken vraagt nog veel van de leraren. Dit geldt ook voor 

lesovergangen en wisselingen tussen groepen. Wellicht hiermee samenhangend zijn de 

taakgerichtheid en betrokkenheid matig tot voldoende (nogal wat wachtende leerlingen) 
• De inrichting van de lokalen is redelijk uniform. Gemaakte afspraken zijn zichtbaar. 
• De administratie (groepsmappen en formats) zien er goed en uniform uit. 
• In alle lessen zijn coöperatieve werkvormen waargenomen bij introducties van de 

instructie. Ook zijn groepsinstructies gezien en de start van de verwerking. 
• Hierbij heeft de commissie geconstateerd dat de verlengde instructie nog in het gedrang (tijd) 

komt. 
 
Kwaliteitskenmerk 3: Ontwikkeling en ondersteuning/Zicht op ontwikkeling. 

Ieder kind kent een unieke ontwikkeling. Dit vraagt van leraren dat zij de kinderen goed volgen. Dat 

kan door toetsen, observaties, maar ook door proefwerken, werkstukjes, presentaties en dergelijke. Al 

deze kennis kan worden benut om het onderwijs op maat vorm te geven. Soms is dit niet genoeg. Er 
zijn leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om zich goed te ontwikkelen. Soms hebben leraren 

extra hulp nodig. De school zorgt voor voldoende deskundigen en expertise en maakt hierover 

afspraken binnen het team. 

 
Uit de zelfevaluatie is te lezen dat er tevredenheid is over het volgen van de leerlingen betreffende de 

cognitieve vakken. Wat betreft het volgen van de leerlingen op het gebied van sociaal emotionele 
ontwikkeling kan dat beter. Het volgen van leerlingen in de motorische en creatieve vakken is een 

vraagpunt voor de school hoe dat te doen. De school scoort in de zelfevaluatie op de onderdelen van de 

extra ondersteuning een voldoende. Meeste aandacht is volgens de school nodig voor leerlingen met 

extra ondersteuning en een daarbij passend, aangepast aanbod. De focus heeft afgelopen tijd gelegen 

op de gemiddelde tot de beneden gemiddelde leerling. De bovengemiddelde leerling is nog te weinig tot 

zijn/haar recht genomen. Dit krijgt aandacht volgens de school in de nieuwe visie. 

 
De commissie merkt het volgende op: 

• De commissie heeft het beeld van de vormgeving van ‘de extra ondersteuning’ in de 

zelfevaluatie naar beneden bijgesteld naar ‘in ontwikkeling’. Er is geconstateerd dat de 

methodes de belangrijkste bron zijn van het aanbod en ook van het aangepaste aanbod 
voor zorgleerlingen. Alle leerlingen zijn aan begin van het schooljaar ingedeeld in de 

leerlijnen van de school. Dat betekent concreet dat een deel van de leerlingen de methode 

volgt van het leerjaar waarin ze zitten en een deel van de leerlingen zijn ingedeeld in een 

leerjaar lager. Voor sommige leerlingen gaat het om 1 vakgebied en voor sommige 

leerlingen geldt dat voor meerdere vakgebieden. In beperkte mate wordt er een op maat 
aanbod gemaakt voor leerlingen op basis van toets gegevens. Leraren geven aan dat deze 

indeling ervoor heeft gezorgd dat leerlingen meer op maat bediend worden en dat 

leerlingen zich prettiger voelen omdat ze niet overvraagd worden. Daarbij vraagt de 

commissie zich af of deze aanpak (in jaargroep lager plaatsen) voor al deze leerlingen 

noodzakelijk is. Wordt de lat daarbij nog wel hoog genoeg gelegd voor de leerlingen? De 

school merkt op dat leerlingen normaliter de leerroutes voor alle vakgebieden volgen tot 

aan leerroute 5, maar dat er ook beredeneerd afgeweken kan worden in eerder stadium 

(met een onderbouwing die ondersteund wordt door de orthopedagoog van het SWV). 
• De registratie en het volgen van de leerlingen in de groep 1-2 is nog niet naar tevredenheid en 

staat komend jaar centraal. Dit wordt meegenomen in de aanpak en aandacht voor de 



 

onderbouw (groep 1-2-3-4). 
• Als het gaat om het planmatig volgen van de leerlingen is de school bezig met een 

inhaalslag. Het team is blij met de komst van nieuwe Intern Begeleider. Zij ervaren nu 

veel ondersteuning. 
• Er is geen diepgaande trendanalyse aanwezig. De trends, oorzaken en verklaringen van de 

leerresultaten zijn globaal en deels gebaseerd op voorzichtige aannames. 
• Een grote groep NT-2 leerlingen bepaalt mede het niveau van de school. 

 
  



 

4. Schoolklimaat 

 

De kernvraag in dit domein is: Voelen leerlingen zich veilig? Het domein bevat het 

kwaliteitskenmerk pedagogisch klimaat en pedagogisch handelen en veiligheid (SK1 en SK2) 

 
Kwaliteitskenmerk 4: Pedagogisch klimaat en handelen. 

Kinderen leren beter als de school tegemoetkomt aan hun behoeften aan veiligheid, ondersteuning en 
stimulering. De leeromgeving in de school en de lokalen (aankleding) is voor kinderen een bron voor 

hun ontwikkeling. Dit betekent dat de omgeving veilig is, gestructureerd, actueel en uitdagend. Verder 

is het belangrijk dat kinderen met respect met elkaar omgaan. Datzelfde verwachten wij van onze 

teamleden. 

 
Uit de zelfevaluatie blijkt dat er op het gebied van veiligheid winst te behalen is. Zorg voor sociale, 

fysieke en psychische veiligheid scoren een 2 en 3. Daarnaast is het bedenken en opvolgen van de 

acties op basis van de monitoring ‘welbevinden’ een aandachtpunt voor de school. 

 
De commissie merkt verder het volgende op: 

• Gedrag is een belangrijk thema voor de school. De basisverwachtingen zijn voor leerlingen 

niet helder of ze handelen er niet naar. Hierop is al fors geïnvesteerd maar dit vraagt 
blijvende aandacht. 

o Dagelijks pedagogische blok (dag planning en pedagogische acties) positief 

o Structureel en dagelijks leerlingen voorbereiden van het gedrag in de pauze is 
noodzakelijk en werkt. 

o Groepsregels zijn met de groep opgesteld en verschillen daardoor, maar dat mag. 
Leerlingen kennen de regels. 

o Vreedzame school zichtbaar in de school 
o Inzet Rots en water 

• De lessen verlopen rustig. In de groepen heerst een positieve sfeer. Leerlingen gaan 

respectvol met elkaar om. Overigens valt het op dat leraren veel aan het woord zijn: 

“Leerlingen maken een gedweeë indruk”. Het lijkt erop dat zij vaak zoekend en afwachtend 

zijn. 

• Lokalen zijn wisselend uitdagend en taalrijk ingericht. Mooie kleden liggen op de grond als 

plek voor instructies (Overgenomen van een bezoek aan scholen in Canada). 
• De onderlinge omgang van leerlingen op het plein is een vraagteken. Leerlingen geven in het 

gesprek aan dat er op het plein veel ‘gedoetjes’ zijn. 
 
  



 

5. Resultaten 
 
De kernvraag in dit domein is: Leren de leerlingen genoeg? Het domein bevat 1 standaard (OR 1,2,3 
en OP8) 

 
Kwaliteitskenmerk 7: Onderwijsresultaten. 

De term onderwijsresultaten vatten we op in brede zin. Het gaat om leerresultaten, maar ook over 

‘andere’ opbrengsten: vooruitgang in de ontwikkeling van kinderen, beheersing van bredere 

vaardigheden en het opdoen van ervaringen. Van een school mag worden verwacht dat zij de 
kwaliteit van deze resultaten bewaakt op basis van eigen en ambitieuze normen. 

 
In de zelfevaluatie geeft de school aan dat de toetsing en afsluiting zorgvuldig verlopen. De school 

stelt de vraag hoe doelen kunnen worden geformuleerd ten aanzien van sociale en maatschappelijke 
competenties. Over de leerling resultaten vermeldt de school dat de opbrengsten voldoende zijn. De 

eindopbrengsten zijn over de afgelopen drie jaar voldoende en passen bij de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie (taal en rekenen). 

 
De commissie merkt hierover het volgende op: 

• De resultaten zijn kwetsbaar en dalend. Dit is bekend bij de school en mede aanleiding voor de 
audit. 

• In schooljaar 2019-2020 zaten er 15 leerlingen in groep 8. Door Corona is de eindtoets 2020 

vervallen. Op basis van de uitstroom en de tussenresultaten is er een beeld van deze groep 

leerlingen. Eén leerling doet groep 8 nog een keer. 

• De referentieniveaus van de groepen 6-8 zijn in het schooljaarplan opgenomen. De 

leerlingen hebben het gewenste referentieniveau (op basis van de schoolweging) niet 

gehaald. 
• De school heeft te maken met een grote groep NT-2 leerlingen. Deze leerlingen zijn 

opgenomen in de totale groepsoverzichten. Dit geeft een vertroebeld beeld. Deze leerlingen 

zijn nog niet op niveau. Het is aan te raden om deze groep leerlingen uit de overzichten te 

halen. Dan krijgt de school een scherper beeld van het niveau van de school. 

• Op alle vakgebieden scoren leerlingen zwak. Positief valt groep 6 op het onderdeel rekenen. 
Opvallend zijn verder de zwakke opbrengsten over de hele linie op het vakgebied Technisch 

lezen. Dit is een beeld van een aantal jaren. Dit vakgebied zou normaal gesproken hoger 

kunnen scoren (technisch aan te leren vaardigheden). 

• De school verwacht en hoopt een stijgende lijn voor de school op basis van de 

ontwikkelingen de komende tijd door de invoering van het groepsdoorbrekend werken. 

 
  



 

6. Kwaliteitsorganisatie 

 

De kernvraag in dit domein is: Let de school goed op de kwaliteit? Het domein bevat de 

kwaliteitskenmerken kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur (KA1,2,3) 

 
Kwaliteitskenmerk 5: Kwaliteitszorg en verantwoording. 

Van een school mag worden verwacht dat zij op de eigen kwaliteit let en deze goed bewaakt. En dit 

zonder bureaucratie en steeds om nog beter en passender onderwijs te geven. Het is belangrijk de 

kwaliteit in kaart te brengen, ervan te leren om beter te worden en te zorgen voor verantwoording 

aan het bestuur en de omgeving (ouders en partners). 

 
Kwaliteitskenmerk 6: Kwaliteitscultuur en condities. 

In scholen wordt geleerd. Dat geldt niet alleen voor leerlingen maar ook voor teamleden. Hiervoor is 
een lerend werkklimaat nodig. In zo’n klimaat durven team en teamleden te experimenteren. En is er 

ruimte voor het leren van elkaar. Leraren worden gestimuleerd om elkaar te ondersteunen. Wij hechten 

aan samenwerking binnen de school en met partners van buiten de school. 

 
Over de kwaliteitszorg merkt de school in de zelfevaluatie op dat dit op onderdelen sterker moet worden 
vormgegeven. In de zelfevaluatie van de school staat aangegeven dat er sprake is van een verwaarloosd 
team. Weging is in kaart. 

 
De commissie merkt het volgende op: 

• Vanaf januari 2020 is er 1 directeur voor vier dagen werkzaam. Sinds de komst van de 

nieuwe directeur is voortvarend een aantal zaken opgepakt. Tegelijkertijd vraagt de 

school zich af waar te beginnen en of de focus goed is. Het coronavirus heeft een aantal 

zaken vertraagd. 
• Een belangrijke stap is het maken van een schooljaarplan 2020-2021 geweest. Dit is een 

uitgebreid plan met veel ontwikkelpunten. Er moet ook veel, maar door dit 

totaaloverzicht is de focus niet altijd voldoende herkenbaar. Wat heeft prioriteit? 

• Het thema groepsdoorbrekend werken is impliciet benoemd en niet als de kern van het 

onderwijs voor de komende jaren. En hoe geven we dit stapsgewijs vorm? 
• Het invoeringstraject groepsdoorbrekend werken is gestart als pilot in de school in de bovenbouw. 

Dit is na de vakantie doorgetrokken door de hele school. Een aantal zaken aan de voorkant vraagt 
nog diepgaander overdenkingen samen en had voor de implementatie van het 
groepsdoorbrekend werken nadrukkelijker besproken kunnen worden met elkaar (over de wijze 
van differentiëren binnen het groepsdoorbrekend werken, over het te hanteren lesmodel en over 
de overdracht tussen leraren. 

• Door de vele directiewisselingen is er afgelopen jaren een beperkt aantal zaken van de grond 
gekomen. Nu is er binnen het team weer vertrouwen en enthousiasme. Men wil er samen de 
schouders eronder zetten. Het team is hierbij blij met de aansturing van de directeur. 

  



 

7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
In dit hoofdstuk geeft het auditteam antwoord op de vraag ‘Wat is er nodig, zodat de school haar 

kwaliteit van het onderwijs (verder) kan verbeteren?’ Het geeft een overzicht van de aanbevelingen. 

Het auditteam koppelt de aanbevelingen aan de conclusies die op basis van de bevindingen uit het 

vorige hoofdstuk zijn te geven. OBS Twa Fjilden heeft behoefte aan deze externe blik om de 

schoolontwikkeling effectief op te pakken en om de juiste prioriteiten te stellen. 

 
Conclusie 1: De school heeft fors geïnvesteerd in de verbetering van het pedagogische klimaat. 

Dit is zichtbaar in de school en in de groepen. Er is ingezet op gedragsverbetering. Het is van 

belang hiervoor aandacht te houden. 

 
Aanbevelingen: 

o Maak afspraken maken over de functie en gebruik van de vloerkleden. Hoe zet je deze 

goed als middel in en wanneer (en wanneer niet). 

o Leg meer focus op het positief bekrachtigen gewenst gedrag en gewenste werkhouding. 
Hier ligt een kans om klimaat, taakgerichtheid en effectiviteit verder te verhogen. 

o Geef aandacht voor het zelfstandig leren oplossen van problemen (op plein in ieder geval) 

zonder de leraar. Laat leerlingen elkaar helpen en coachen. 
 
Conclusie 2: De invoering van het groepsdoorbrekend werken staat in de kinderschoenen en 

moet verder worden verfijnd. 

 

De nieuwe koers van de school is het groepsdoorbrekend werken, met als stip op de horizon het 

coöperatief onderwijs (leerroutes/leerlijnen). Dit moet de ruggengraat van de school worden met als 
doel de opbrengsten te verhogen. De pilot is vertaald naar een aanpak voor de hele school. Leerlingen 

zijn op basis van de bestaande gegevens ingedeeld op de leerlijnen- leerroutes. De methoden vormen 

de basis. Een concreter invoeringsplan kan helpen om de juiste stappen te zetten. Dit vraagt met name 

aandacht voor het lesmodel en het meer op maat maken van het aanbod passend bij de leerlingen. 

 
Aanbevelingen: 

o Maak een invoeringsplan groepsdoorbrekend werken met concrete doelen. 
o Wees en blijf kritisch op elkaar en op de stappen die gezet worden. 

o Maak duidelijke afspraken over lesmodel in ieder geval over: 
 Afstemming tussen leraren over de overdracht van de les en de voortgang van zorgleerlingen 
 Differentiatie in instructies ook binnen de jaarleerlijnen 
 Evaluatie van (het doel van) de les 
 Vastleggen van de lesplanning en voortgang 

o Ga bij elkaar kijken en organiseer collegiale consultatie. 
 
Conclusie 3: Het planmatig volgen van leerlingen kan nog diepgaander. 
De school is zichtbaar bezig met een inhaalslag op dit gebied. En er is nog winst te behalen. 

Er is een globaal beeld van de beginsituatie van de leerlingen. De grote groep NT-2 leerlingen 

vertroebelt het schoolniveau. Een scherper beeld van de leerlingen geeft informatie om leerlingen op 

het gewenste niveau te krijgen. 

 
Aanbevelingen: 

o Analyseer diepgaander vanaf de binnenkomst van leerlingen. 



 

o Focus nog meer op hoe leerlingen op het gewenste niveau te krijgen. Stel doelen 
en volg de realisatie daarvan. 

o Verfijn de indeling van leerlingen op de leerlijnen. 
o Verfijn het aanbod in de leerlijnen (prioriteren, inzetten op hiaten bv.) 

o ‘Schoon’ de schoolgegevens door NT2-leerlingen er buiten te houden. Ga na of 
deze groep meegenomen moet worden bij de eindtoets. 

 
In de bijlage is de zelfevaluatie van de school opgenomen. Daarnaast heeft de commissie voor zover 

mogelijk een waardering gegeven van de indicatoren waar informatie over verkregen is. In verband 
met de focus van deze audit zijn niet alle indicatoren onderzocht door de commissie. Dan is een 5 

aangekruist. 

  



 

BIJLAGE 

 

STANDAARD OP1: AANBOD 

het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving 

  zelfevaluatie  audit 

 
Indicatoren 1 2 3 4 

 
1 2 3 4 5 

1. Er is een aanbod sociale integratie en burgerschap.   X       X 

2. De school legt de doelen voor het onderwijs, de 
inhoud en opbouw van het aanbod vast in het 
schoolplan. 

  
X 

    
X 

  

3. Het aanbod voor de kernvakken voldoet aan de 
kerndoelen. 

 X   X  

4. Er is een aanbod sociaal emotionele ontwikkeling/ 
sociale competenties. Het aanbod bevat 
oefensituaties. 

  X     X   

5. De school geeft vorm aan het aanbod Fries zoals 
beschreven 
in het taalplan Fries. 

  X       X 

6. Er is een volledig beredeneerd aanbod voor groep 1 
en 2 voor rekenen, taal en de sociaal emotionele 
ontwikkeling. Dit aanbod wordt gevolgd. 

 
X 

    
X 

   

7. De school realiseert een aanbod voor mediawijsheid en 
ICT- vaardigheden. 

         x 

8. De school realiseert een evenwichtig aanbod 

voor vaardigheden, samenwerken en 

persoonsvorming. 

 
X 

     
X 

  

9. Er is een onderscheidend aanbod voor 
talentontwikkeling, 

 
X 

x 

       
X 

X 

waaronder een doorgaande leerlijn muziek educatie. 

10. Er is een aanbod voor het leren te leren (meta 

cognitie) en het probleemoplossend vermogen. 

 
X 

       
x 

 
  



 

STANDAARD OP2: ZICHT OP ONTWIKKELING 
De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling 
kunnen doorlopen. 

 zelfevaluatie  audit 

 Indicatoren 1 2 3 4  1 2 3 4 5 

1. De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een 

leerlingvolgsysteem, systematisch en overzichtelijk informatie 

over 
de kennis en vaardigheden van haar leerlingen. 

 
x 

   
x 

  

2. Voor taal en rekenen gebeurt dit met betrouwbare en valide 

toetsen die tevens een indicatie geven van de bereikte 
referentieniveaus. 

  
x 

   
x 

 

3. De school gebruikt de gegevens in een cyclisch proces van 
doelen stellen, passend onderwijs bieden en het evalueren 

en bijstellen 
van doelen en onderwijsaanbod. 

   
x 

    
x 

   

4. De school stelt specifieke doelen voor de tussenopbrengsten 

die passen bij de kenmerken van de leerlingpopulatie op 

cognitief vlak en op de niet cognitieve, sociaal-emotionele, 

motorische en 
creatieve gebieden. 

  
x 

    
x 

    

5. De school analyseert halfjaarlijks de opbrengsten en de trends.   x    x    

6. De analyse van de opbrengsten en trends stuurt op het beleid 
en 
handelen in de klas. 

 
x 

    
x 

   

7. De school maakt een beredeneerde keuze om de leerlingen 
door 
te laten stromen naar groep 3. 

 
x 

       
x 

 
  



 

STANDAARD OP3: DIDACTISCH HANDELEN 
Het didactisch handelen van de leraren stelt de leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen. 

  zelfevaluatie  audit 

 Indicatoren 1 2 3 4  1 2 3 4 5 

1. Met duidelijke uitleg en geschikte opdrachten structureert 
de leraar het onderwijsaanbod zodat de leerling het zich 
eigen kan maken. 

  
x 

     
x 

   

2. De leraren creëren een leerklimaat waardoor leerlingen 
actief en betrokken zijn. 

 
x 

    
x 

   

3. De leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding, 
opdrachten en onderwijstijd af op de behoefte van groepen 
en individuele leerlingen. De afstemming is zowel op 
ondersteuning als op uitdaging gericht, afhankelijk van de 
behoeften van leerlingen. 

  
 

x 

     
 

x 

   

4. De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp 
van informatie die zij over leerlingen hebben en leggen dit 
vast. 

 
x 

    
x 

   

5. De aangeboden stof is logisch opgebouwd binnen een les 
alsook binnen een reeks van lessen. 

  
x 

    
x 

  

6. De leraren zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen 
past bij het beoogde eindniveau van de leerlingen. 

 
x 

    
x 

   

7. De leraren zorgen ervoor dat de les gestructureerd verloopt.   
x 

    
x 

  

8. Onderwijstijd wordt door de leraren doelmatig en 
efficiënt benut. 

 
X 

    
x 

   

9. Leerlingen krijgen feedback op de resultaten en op het 
proces. 

 
x x 

   
x 

   

10. De leraar laat in haar handelen zien, dat de leerling invloed 
heeft op zijn/ haar leerproces. 

 
x x 

    
x 

  

11. De leraren zorgen voor een didactisch rijke leeromgeving.   
x 

    
x 

  

12. De leraar spelt in op de leerbehoeften en de 
stimulerende factoren (HGW) van de leerlingen 

 
x 

    
x 

   

 
  



 

 
STANDAARD OP4: (EXTRA) ONDERSTEUNING 
Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra ondersteuning en begeleiding. Dit zijn de leerlingen 
die extra ondersteuning nodig hebben om voldoende te profiteren van het reguliere onderwijsaanbod 
(inclusief meer- en hoogbegaafde leerlingen). 

  zelfevaluatie  audit 

 Indicatoren 1 2 3 4  1 2 3 4 5 

 
1. 

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. 

  
x 

 
x 

    
x 

   

 
2. 

Het aanbod, de ondersteuning en of de begeleiding zijn 
gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de 
leerling. 

  
x 

    
x 

  

 
3. 

De school evalueert periodiek of het aanbod het 
gewenste effect heeft en stelt de interventies zo nodig 
bij (PDCA). 

  
x 

   
x 

   

 

4. 

De school heeft in het ondersteuningsprofiel vastgelegd 

wat zij aan extra ondersteuning verstaat en welke 
voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het 

door het samenwerkingsverband omschreven niveau van 
basisvoorziening. 

   

 
x 

     

 
x 

  

 
5. 

Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig 

hebben, legt de school in het ontwikkelingsperspectiefplan 

(OPP) en begeleidingsplan vast hoe het onderwijs wordt 

afgestemd op de 
behoefte van de leerlingen. 

   
x 

     
x 

  

 
6. 

Ouders (en leerlingen) worden betrokken bij het opstellen 

van een ontwikkelingsperspectief. Minimaal een keer per 

jaar wordt het OPP met de ouders (en lln.) geëvalueerd. De 

ouders kunnen gebruikmaken van hun instemmings- recht 

op het 
handelingsgerichte deel van het OPP. 

   
 

x 

     
 

x 

  

 
7. 

Het OPP bevat informatie over de begeleiding, verwachte 
uitstroom VO en de belemmerende en bevorderende 
factoren. 

  
x 

    
x 

  

 
  



 

 
STANDAARD OP6: SAMENWERKING 
De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven. 
  zelfevaluatie  audit 

 Indicatoren 1 2 3 4  1 2 3 4 5 

1. De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen en 
voorgaande scholen door informatie uit te wisselen, om 
een doorgaande leerlijn te garanderen. 

 
x 

         
x 

2. Aan het eind van de schoolperiode en bij tussentijds 

vertrek van leerlingen informeert de school de ouders 
en de 
vervolgschool over de ontwikkeling van de leerlingen. 

   
x 

       
x 

3. Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
werkt 
de school samen met het samenwerkingsverband 
en eventuele partners in de zorg. 

   
x 

     
x 

  

4. De school voert afspraken uit de Lokale Educatieve agenda 
en 
ten aanzien van vroegschoolse educatie uit. 

 
x x 

    
x 

  

5. De school zoekt actief samenwerkingspartners om 
talenten van leerlingen te ontwikkelen. 

 
x x 

      
x 

6. De school zoekt samenwerking met de omgeving 
om ondernemerschap te stimuleren. 

         
x 

 

STANDAARD OP8: TOETSING EN AFSLUITING 
De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig. 

  zelfevaluatie  audit 

 indicatoren 1 2 3 4  1 2 3 4 5 

1. Alle leerlingen (behoudens wettelijke 
uitzonderingen) in leerjaar 8 maken een eindtoets. 

 
x 

  
x 

 

2. Alle leerlingen maken toetsen van het 
leerlingvolgsysteem, waarmee in ieder geval 
Nederlandse taal en rekenen en 
wiskunde worden gemeten. 

  
x 

   
x 

 

3. Ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van 
hun kinderen. 

  
x 

    
x 

  

4. De leraren nemen de toetsen af conform de voorschriften.   x       x 

5. Alle leerlingen krijgen een advies voor het 
vervolgonderwijs. De school hanteert hierbij een 
zorgvuldige procedure. 

  
x 

      
x 

6. De school heeft de procedure voor de overgang van 
het PO naar het VO vastgelegd in de schoolgids. 

  
x 

      
x 

 
 
  



 

KWALITEITSGEBIED SK: SCHOOLKLIMAAT 
 

STANDAARD SK1: VEILIGHEID 
Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen. 
  zelfevaluatie  audit 

 Indicatoren 1 2 3 4  1 2 3 4 5 

1. De school zorgt voor de sociale, fysieke en 
psychische veiligheid in en om de school 
gedurende de schooldag. 

 
x X 

    
x 

  

2. De school heeft een functionaris die aanspreekpunt 
is bij pesten is en tevens het beleid ten aanzien van 
pesten coördineert. 

      
x 

3. De school monitort jaarlijks het welbevinden en de 
veiligheidsbeleving van een representatieve groep 
leerlingen, met een gestandaardiseerd instrument. 

   
X 

     
x 

  

4. Als de uitkomsten van monitoring daartoe aanleiding 
geven, treft de school maatregelen om de situatie te 
verbeteren. 

 
x 

       
x 

5. De school heeft een veiligheidsbeleid (beschreven in 
een document), gericht op het voorkomen, 
afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. 

   
X 

       
x 

6. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en 
geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat 
op. 

  
X 

    
x 

  

7. Leerlingen, leraren, schoolleiding en overig personeel 
gaan zichtbaar respectvol en betrokken met elkaar om. 

  
x 

    
x 

  

8. Het personeel op de school is op de hoogte van de 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 
x 

   
x 

9. De school heeft het beleid betreffende sociale 
media beschreven. 

  
x 

      
x 

 

 STANDAARD SK2: PEDAGOGISCH KLIMAAT 
De school kent een ondersteunend pedagogisch klimaat. 

  zelfevaluatie  audit 

 Indicatoren 1 2 3 4  1 2 3 4 5 

1. De school heeft een gezamenlijk gedragen visie en 
beleid (gedragsregels) over het schoolklimaat 
geformuleerd. Dit is herkenbaar in de gehele school. 

   
x 

     
x 

  

2. De leerlingen zijn betrokken bij het realiseren van een 
positief 
schoolklimaat (bijv. leerlingenraad). 

  
x 

    
x 

  

3. Leerkrachten bevorderen het zelfvertrouwen van 
leerlingen. 

  x     x   

4. Er worden in een doorgaande lijn oefensituaties ingericht 
om leerlingen te begeleiden bij de ontwikkeling van 
sociale en maatschappelijke competenties. 

  
x 

      
x 

  

 
  



 

KWALITEITSGEBIED OR: ONDERWIJSRESULTATEN 
 

STANDAARD OR1: RESULTATEN 
De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de 
gestelde norm. 
  zelfevaluatie  audit 

 Indicatoren 1 2 3 4  1 2 3 4 5 

1. De eindopbrengsten over de afgelopen 3 jaar 
zijn voldoende en passen bij de kenmerken van 
de leerlingenpopulatie. (Nederlandse taal en 
rekenen) 

  
x 

    
x 

2. De school heeft hoge, realistische doelen vastgesteld 
die 
passen bij de leerlingpopulatie. 

  
x 

   
x 

   

 
 STANDAARD OR2: SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE COMPETENTIES 
De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat tenminste in 
overeenstemmin met de gestelde doelen. 

  zelfevaluatie  audit 

 Indicatoren 1 2 3 4  1 2 3 4 5 

1. De school stelt doelen t.a.v. sociale en 
maatschappelijke competenties. 

 x x     x   

 

 STANDAARD OR3: VERVOLGSUCCES 
De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en voldoet ten 
minste aan de verwachtingen van de school. 

 

  zelfevaluatie  audit 

 Indicatoren 1 2 3 4  1 2 3 4 5 

1. De school trekt conclusies over de mate waarin 
het vervolgsucces aansluit bij de gegeven 
adviezen. 

  
x 

      
x 

2. De school monitort jaarlijks het vervolg van de loopbaan 
van schoolverlaters. 

         
x 



 

KWALITEITSGEBIED KA: KWALITEITSZORG EN AMBITIE 
 

STANDAARD KA1: KWALITEITSZORG 
De school heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbetert op basis daarvan het onderwijs. 
  zelfevaluatie  audit 

 Indicatoren 1 2 3 4  1 2 3 4 5 

1. De school heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Er 
zijn toetsbare doelen geformuleerd en er wordt 
regelmatig geëvalueerd of deze doelen gehaald worden. 

  
x 

 
x 

    
x 

   

2. De oorzaken van eventueel tekortschietende 
onderwijskwaliteit zijn geanalyseerd en waar nodig 
worden 
verbeteringen doelmatig doorgevoerd. 

  
x 

     
x 

   

3. De school beschrijft de ontwikkeling van de kwaliteit van 
het onderwijs en de evaluatie en bijstelling van de 
plannen in het schoolplan of schooljaarplan. 

   
x 

     
x 

  

4. De school heeft de kenmerken van haar 
leerlingenpopulatie 
in beeld. 

 
x 

  
x 

 

 

STANDAARD KA2: KWALITEITSCULTUUR 
De school kent een professionele kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer. 
  zelfevaluatie  audit 

 Indicatoren 1 2 3 4  1 2 3 4 5 

1. De schoolleiding vertoont onderwijskundig 
leiderschap en kwaliteitsbewustzijn. 

  
x 

   
x 

   

2. De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een 
voortdurende verbetering van hun professionaliteit. 

  
x 

    
x 

  

3. Leerkrachten krijgen voldoende gelegenheid om te 
professionaliseren. De wijze waarop ze dit doen staat 
helder beschreven in het schoolplan. 

   
x 

     
x 

  

4. Er is sprake van eigenaarschap van leraren bij het 
pedagogisch en didactisch concept. 

       
x 

  

 

STANDAARD KA3: VERANTWOORDING EN DIALOOG 
De school legt toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over ambities, doelen en resultaten 
en voert daarover actief een dialoog met haar omgeving. 
  zelfevaluatie  audit 

 Indicatoren 1 2 3 4  1 2 3 4 5 

1. De school heeft tegenspraak georganiseerd. Dit 
gebeurt in ieder geval door het intern toezicht en door 
de MR te betrekken bij beleids- en besluitvorming. 

   
x 

       
x 

2. De school brengt minimaal jaarlijks op toegankelijke wijze 
verslag uit over haar doelen en over de resultaten 
die zij behaalt. 

   
x 

     
x 

  

3. De school verantwoordt zich aan de overheid en 
belanghebbenden. 

  
x 
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