
 
 

 

  SCHOOLPLAN   2015 – 2019 
 

 

 



2 
 

1. INLEIDING 

Dit is het schoolplan 2015-2019 GBS Het Palet te Groningen. Het moet gezien worden als een schoolspecifieke uitwerking van het bestuurlijk 

Strategisch Beleidsplan (SBP) 2015-2019, waarin allerlei zaken beschreven zijn die voor alle scholen van NoorderBasis gelden. Het SBP en het schoolplan 

horen onlosmakelijk bij elkaar. 1 

In hoofdstuk twee van dit schoolplan beschrijven we summier de kenmerken van onze leerlingenpopulatie voor zo ver dat relevant is voor het 

onderwijsaanbod.  

In hoofdstuk drie is te lezen wat de uitkomsten zijn van de zelfevaluatie die we in het voorjaar 2015 hebben gehouden. Aan al onze medewerkers is een 

uitvoerige vragenlijst voorgelegd die alle aspecten van het onderwijsleerproces bestreek. We hebben ook onze opbrengsten van de laatste jaren 

geanalyseerd, er zijn tevredenheidsonderzoeken gehouden en er is een recent inspectierapport. Al deze instrumenten hebben informatie opgeleverd 

waar we de komende periode als school mee aan de slag kunnen. 

In hoofdstuk vier geven we een opsomming van de onderwijsmethoden die op onze school worden gebruikt. De achterliggende visie op de verschillende 

leergebieden is beschreven in bijlage 1 bij het SBP. 

Hoofdstuk vijf gaat in op de ondersteuning van de leerlingen. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs Groningen  

en is gebonden aan het geldende ondersteuningsplan. In dit schoolplan geven we weer wat we aan basiszorg kunnen bieden.  

Hoofdstuk zes gaat over de vraag op welke wijze het personeel z’n bekwaamheid onderhoudt. Op bestuursniveau wordt er veel gedaan aan 

professionalisering. Allerlei cursussen worden aangeboden waar mensen op kunnen intekenen. Los daarvan werken we ook op onze school aan 

professionalisering.  

In hoofdstuk zeven komen alle voornemens uit de vorige hoofdstukken bij elkaar. Daar zijn aan toegevoegd de ‘opdrachten’ die meegekomen zijn uit het 

bestuurlijk SBP. Elk van deze voornemens krijgt een concrete uitwerking in het jaarplan.  

Dit schoolplan is tot stand gekomen in overleg met het schoolteam en de lokale medezeggenschapsraad heeft er mee ingestemd. 

                                                           
1
 Inclusief twee bijlagen: een beschrijving van alle leer- en vormingsgebieden (1) en de Kwaliteitszorg (2) 
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Groningen, mei 2015 

Eline Heeringa, directeur 

2. ONZE SCHOOL 

Huidige situatie 

Het Palet is een gereformeerde school voor christelijke ouders. Wij zijn een onderdeel van NoorderBasis, een vereniging met 19 scholen in Groningen en 

Friesland. 

Op onze school zitten op dit moment 185 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Voor het eerst sinds een aantal jaren werken we op de Calvijnschool zonder 

combinatiegroepen. We hebben dat te danken aan een lichte groei die de komende jaren lijkt door te zetten. 

Het team bestaat uit een mix van mannen en vrouwen waarbij de vrouwen in de meerderheid zijn (3 /14). Bijna alle leerkrachten werken parttime en 

hebben een duo partner in hun groep. Er zijn vier leerkrachten die een LB-benoeming hebben. Twee van hen hebben ook daadwerkelijk een LB-functie: taal-

coördinator en onderbouw-coördinator. Er zijn drie onderwijsassistenten in dienst voor de ondersteuning van de leerkrachten in de groep. Verder zijn er 

een administratief medewerker, een IB’er en een directeur werkzaam op de school. 

Om e.e.a. goed op elkaar af te stemmen en te zorgen voor doorgaande lijnen zijn er regelmatig vergaderingen (teamvergaderingen, bouwvergaderingen, 

leerlingbesprekingen, kwaliteitsoverleg). Daarnaast is er een Teamgids samengesteld waarin alle afspraken zijn opgenomen. Deze gids wordt ieder jaar 

geactualiseerd en uitgereikt aan alle teamleden. 

Leerling- en ouderpopulatie 

GBS Het Palet ligt in de wijk Beijum, aan de noordkant van Groningen. Het Palet betrekt haar leerlingen voornamelijk uit het oostelijk deel van de stad. Van 

de leerlingen (en ouders) is 62% lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Groningen-Oost. De overige kinderen horen  bij de Christelijk-

Gereformeerde kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Protestantse Kerken in Nederland, de Baptistengemeente of de Evangelische Gemeente.  

Het opleidingsniveau van de ouders is gemiddeld hoog: ruim 90% heeft een opleiding genoten op mbo-niveau of hoger. Hierdoor is de sociaal economische 

achtergrond van de leerlingen vrij bijzonder voor de wijk Beijum. Beijum is een wijk met veel multiproblem gezinnen en Het Palet heeft door haar 

aanmeldingsbeleid geen kinderen uit deze gezinnen op school. We hebben dan ook relatief weinig leerlingen met een eigen leerlijn.  

De meeste leerlingen hebben voor aanvang van de basisschool op een peuterspeelzaal gezeten. Hierdoor hebben de kinderen al op jonge leeftijd geleerd 

om binnen een groep samen te spelen. Als we de informatie van de voorschoolse educatie en die van de ouders van de laatste jaren op een rijtje zetten zien 

we geen opvallende dingen waar we in het onderwijs in de aanvangsgroepen rekening mee moeten houden. 
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De omgeving van de school 

De school staat midden in een woonwijk. We doen met de andere scholen van de wijk Beijum mee met de Vensterwijk activiteiten. Een aantal keren per jaar 

wordt de Vensterwijkladder uitgedeeld. De kinderen kunnen zich dan opgeven voor sport, dans, drama etc. De activiteiten van de Vensterwijkladder sluiten 

aan bij de activiteiten en/of thema’s van de scholen in de wijk. 

We doen mee met de gezamenlijke schoonmaakactie Lentekriebels en met Leesvirus, een programma dat georganiseerd wordt door de bibliotheek in 

Beijum. 

Wij besteden regelmatig aandacht aan het thema ‘duurzaamheid’. Het past bij de identiteit van de school om ook hier verantwoordelijkheid  voor te nemen. 

Op het dak van de school liggen zonnepanelen en we leren de kinderen bewust omgaan met materialen en energie. Daarnaast vinden we het belangrijk dat 

de kinderen zich – op een speelse manier – bewust worden van de invloed die ons consumptiegedrag heeft op mensen in arme landen. De school heeft in 

mei 2012 de titel 'Fairtrade' school gekregen en is daarmee de eerste basisschool in de provincie Groningen met deze titel.  

Het Palet heeft een eigen BSO. De opvang vindt plaatst in een ruimte van de school. BSO Het Palet is een christelijke BSO, bij aanname van kinderen en 

personeel wordt hier rekening mee gehouden.  BSO Het Palet maakt onderdeel uit van Stichting Prokino. Stichting Prokino is een landelijke organisatie.  

Verder is er met de SKSG (Stichting Kinderopvang Stad Groningen) een convenant gesloten voor buitenschoolse opvang.  

De IB’er van de school heeft regelmatig overleg  met een sociaal verpleegkundige en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Met ingang van 1 januari 2015 

heeft het CJG een nieuwe rol in de wijk. Alle zorgmeldingen die een school wil doen met betrekking tot een leerling lopen dan via het CJG. Zij hebben een 

sociaal wijkteam dat ingeschakeld kan worden. 

Ouders met opvoedings- of ondersteuningsvragen kunnen elke dag binnenlopen bij het CJG. Zij wijzen ouders de weg naar professionals en instanties.  

Op GBS Het Palet willen we Passend Onderwijs geven aan alle kinderen.  Af en toe hebben we expertise nodig van andere professionals en in dat kader 

werken we samen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 20.01. Regelmatig is er overleg met de diverse betrokken partijen.  
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3.  NULMETING 

In dit hoofdstuk beschrijven we de uitkomsten van de onlangs gehouden zelfevaluatie, de tevredenheidsonderzoeken onder ouders, medewerkers en 

leerlingen van groep 6 t/m 8 en, indien aan de orde, het oordeel van de inspectie. Al deze informatie levert input van verbeteringen die we de komende vier 

jaar willen realiseren. In het laatste hoofdstuk van dit schoolplan zijn ze opgenoemd, naast de voornemens die in het bestuurlijk strategisch beleidsplan zijn 

opgenomen en op schoolniveau om uitwerking vragen. We beginnen echter met een analyse van onze opbrengsten. 

Opbrengsten 

Als we onze eindopbrengsten van de laatste drie jaar zien dan concluderen we dat blijkt dat de leerlingen het nu al jaren meer dan goed doen. Als we kijken 

naar de resultaten van taal, rekenen en studievaardigheden kunnen we zeggen dat onze school het op alle gebieden goed doet.  

Ook wat betreft de tussentijdse toetsen hebben we teruggekeken naar de laatste drie jaar. Wat ons dan opvalt is, dat er bij alle groep en vakken over het 

algemeen sprake is van groei. De resultaten liggen meestal boven het landelijk gemiddelde. Af en toe zijn er verklaarbare afwijkingen, het gaat dan om één 

vak in één groep.  

Uit deze analyses blijkt dat om op dit hoge niveau te blijven de opbrengsten op onze school voortdurend de aandacht blijven vragen. De komende jaren 

willen we extra aandacht besteden aan taal. Daarnaast willen we in alle groepen extra aandacht het automatiseren van rekenen besteden. 

Zelfevaluatie 

In maart 2015 hebben alle scholen van NoorderBasis onder hun medewerkers een brede zelfevaluatie gehouden. Daarvoor is gebruikt gemaakt van de 

vragenlijsten van Integraal, het kwaliteitszorginstrument dat geïntegreerd is binnen ParnasSys. Aan alle medewerkers werden vragen voorgelegd over 

diverse onderwerpen. Van de 15 medewerkers hebben 10 de vragenlijst ingevuld.  

Hieronder  een globaal beeld van de resultaten: 
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(BB = bovenbouw, Dir = directie, IB = intern begeleider, OB = onderbouw, MB = middenbouw) 

 

Er zijn een aantal zaken die opvallen in dit overzicht : Onderwijstijd, Planmatig handelen  en Leefklimaat op school. Deze onderdelen gaan we verder 

uitsplitsen. 

 

Onderwijstijd:  

                                                                                         BB                 DIR                                        OB                 MB 
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We zien een duidelijk verschil in de vragen die aan de diverse medewerkers (leerkracht of directeur) zijn gesteld. De directeur heeft vragen beantwoord over 

de wettelijke verplichtingen. De vraag voor de leerkrachten ging over de praktische  invulling van de lestijd  in de klas. Dit verklaart het verschil in de score. 

 

Planmatig handelen: 

                                                                                                                          BB                                                                                       OB                         MB 

 
 

De scores van de leerkrachten van de onderbouw zeggen iets over hun eigen reflectie, ze zijn kritisch op hun eigen handelen. De inspecteur gaf aan in zijn 

rapportage dat de uitvoering van de zorg een aandachtspunt is voor het hele team, ook dit zien we in de scores terug. In onze beleidsvoornemens komt dit 

punt terug. 

 

Als we verder inzoomen op het onderdeel ‘Leefklimaat in de school’ dan zien we dat de leerkrachten 1 vraag beantwoord hebben ‘Onze school is een 

christelijke school’. Het is mooi om te zien dat iedereen dit de hoogste score geeft. De directeur heeft meerdere vragen beantwoord, dit verklaart het 

verschil in de scores. 
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                                                                                                          BB                     DIR                   IB                         OB                   MB 

 
 

Tevredenheidsonderzoeken 

In het voorjaar van 2013 hebben we een tevredenheidsonderzoek onder de ouders gehouden.  

In onderstaand schema staan de uitkomsten daarvan. 

 

Onze conclusies is: De ouders zijn matig tevreden over de school en geven de school 

een 7. 

De sterke kanten die genoemd worden zijn: onderwijs, identiteit, directie en de extra 

activiteiten die georganiseerd worden. De aanbevelingen uit het onderzoek richten zich 

op die (hoofd/deel)aspecten die in het onderzoek als relatief zwak naar voren komen. 

Dit zijn: voorzieningen, geledingen, sociaal-emotioneel en sfeer, algemene ontwikkeling 

en begeleiding, omgeving van de school. 
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Op een ouderavond in september 2013, zijn de resultaten met een aantal ouders besproken. Belangrijkste punt dat naar voren kwam is dat de ouders graag 

een methode willen voor de sociaal emotionele ontwikkeling van hun kinderen. Het is belangrijk dat leerlingen leren hoe ze op een goede manier 

(fysiek)contact kunnen maken met hun klasgenootjes. Er wordt uitgezocht welke methode het beste is voor onze school. 

In februari 2014 zijn er tevredenheidsonderzoeken onder onze medewerkers en onder onze leerlingen van groep 6 t/m 8 uitgevoerd.  

 In onderstaand schema staan de uitkomsten van het medewerkersonderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

De medewerkers van de Calvijnschool zijn tevreden met hun 

werk en met de school waar ze werken. Zij zijn zeer tevreden 

over volgende hoofdaspecten: directeur/locatieleider en 

gesprekscyclus. 

Als relatief zwak komen de volgende vijf punten naar voren: bovenschools management, werkdruk, arbeidsvoorwaarden, kantoor in Noordhorn, 

persoonlijke ontwikkeling. 

Vier van deze punten zijn zaken waar we op school niet direct invloed op hebben. M.b.t. het punt persoonlijke ontwikkeling is afgesproken dat er intervisie 

groepjes gemaakt worden en dat er meer geïnvesteerd gaat worden in teamactiviteiten. 

 De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met het team, de medezeggenschapsraad, de afdelingsraad en de ouders.  
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In onderstaand schema staan de uitkomsten van het leerlingtevredenheidsonderzoek. 

 
Onze conclusie is: Dat de leerlingen van Het Palet redelijk tevreden zijn met hun school (gemiddeld rapportcijfer een 8.0). 

Zij zijn zeer tevreden over het onderwijs en de toetsen, de leerkracht, de extra activiteiten, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de identiteit. Als relatief 

zwak komen de volgenden twee punten naar voren: sfeer en voorzieningen. De voorzieningen m.b.t. de computers is in het afgelopen jaar verbeterd, er zijn 

nieuwe computers aangeschaft. Het aandachtspunt sfeer had vooral te maken met het feit dat de kinderen vinden dat ze slecht naar elkaar luisteren. We 

hebben afspraken gemaakt om hier voortdurend in de lessen aandacht aan te geven. 

Inspectie 

In 2014 bezocht de onderwijsinspectie onze school voor het laatst. Uit het rapport blijkt dat de inspectie tevreden was over de resultaten, zorg en 

begeleiding en dat de kwaliteitszorg op orde is. Verbeteringen zijn volgens de inspectie nodig op het gebied van kwaliteit van analyse van de resultaten. Ze 

kunnen aan scherpte en diepte winnen. Bij het evalueren kunnen de leerkrachten nog kritischer naar hun eigen rol kijken. De uitvoering van de zorg is ook 

een verbeterpunt voor het hele team. Daarnaast is een verbinding van alle gegevens en analyses gewenst om meer uit de gegevens te halen. In het laatste 

hoofdstuk van dit schoolplan komen ze terug.  
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4. ONDERWIJSMETHODEN 
 

Leergebied Methode Aangeschaft Opmerkingen/knelpunten Wanneer 

Thematisch kleuters Kleuterplein 2014 Het is een nieuwe methode die goed bevalt. M.b.t. de 
registratie zijn er nog een aantal aandachtspunten.  

Juni 2015: 
evaluatie en 
eventuele 
aanpassing van 
het registratie 
systeem 

Bijbelonderwijs Levend Water (groep 6-8) 
 
 

2009 Iedere dag wordt er een bijbelverhaal verteld; het werkboek 
wordt gebruikt voor thuisopdrachten en huiswerk.  

2015: 
Oude boeken 
vervangen 

 De Bijbel voor jou (groep 1–5)  Er is gekozen om in deze groepen weer meer de 
bijbelverhalen te gaan vertellen. In de methode LW sneeuwen 
ze onder.  
 

 

 Kerkelijkjaar (alle groepen)  In alle groepen wordt aan de hand van het kerkelijk jaar 
aandacht gegeven aan de verschillende vieringen. 
 

 

Rekenen en Wiskunde Wizwijs (groep 1-8) 
 
 
 
 
 

2013 
 
 
 
 

Dit is een relatief nieuwe methode en het toepassen van de 
juiste didactiek heeft met name de eerste jaren alle aandacht. 
 

2015: 
Meer 
automatiseren. 
Onderzoeken of 
software hierbij 
kan helpen 

 Kleuterplein (groep 1-2) 
 

2014 
 

Zie Thematisch kleuters 
 

 

 Met sprongen vooruit  
(alle groepen) 

2012 Alle leerkrachten hebben de cursus gevolgd en gebruiken de 
methode. 
 

 

Nederlandse taal Taal op maat (groep 1, 2, 4-8) 
versie 1 
 

2007 
 
 

Methode is verouderd en komt tekort op gebied van stellen 
en woordenschat. 
 

2015-2016: 
Nieuwe methode 
invoeren  
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Kleuterplein (groep 1-2) 

 
2014 

 
zie Thematisch kleuters 

 

Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen (groep 3) 2009   

Begrijpend en studerend 
lezen  

Leeshuis (groep 4-8) 
 
 
 
 
 

2008 
 
 
 
 
 

We gebruiken deze methode naast ‘Nieuwsbegrip’; de 
methode is redelijk verouderd. We willen kijken of ‘Taal in 
beeld’ (een nieuwe methode die we waarschijnlijk voor taal 
en spelling gaan aanschaffen) een aanvulling of verbetering 
zou kunnen zijn. 
 

2015-2016 

 Nieuwsbegrip (groep 4-8) jaarlijks We gebruiken deze methode als leidraad voor ‘modellen’ en 
zijn met name gespitst op de woordenschat. 
 

 

Studievaardigheden ZIP (groep 8) 
 

2012 
 

Dit zijn werkboeken en worden jaarlijks aangeschaft.   

 Informatieverwerking of Blits  
(groep 7) 

2013 We zijn hiermee gestart toen we ook de CITO toetsen van dit 
onderdeel gingen afnemen en we dit onderdeel ook wilden 
inoefenen. 
 

 

Spelling Veilig Leren lezen (groep 3) 
 

2006 
 

Zie taal.  

 Taal op maat (groep 4-8) 2007 Zie taal. 
 

 

Schrijven Pennenstreken 2000 Een oude methode die nog wel voldoet aan wat we willen 
aanleren. 
 

2015: 
Er is een digibord 
versie voor groep 
3. We willen gaan 
onderzoeken of 
die moderner is. 

Engels My name is Tom (groep 1 – 3) 
 
 
 
 

2013 Deze methode groeit mee met de groep die in groep 1 ermee 
begonnen is. 
 
 
 

2015: 
Het is een pittige 
methode, 
onderzoeken hoe 
we hier mee 
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verder gaan 

 Hello world! Versie 1  
(groep 7-8) 

1998 Is erg verouderd en ondertussen in groep 7 en 8 al vervangen 
door ‘Schoolyard’, maar ook dit voldoet niet echt. 

2016: 
Nieuwe methode: 
‘My name is Tom’ 
aanschaffen 
 

Aardrijkskunde Hier en daar versie 1 
(groep 5-8) 
 
 
 
 
 
 

1999 
 
 
 
 
 

De methode is erg verouderd. De methode is eigenlijk alleen 
te gebruiken voor algemene onderwerpen als waterkringloop, 
vulkanen ed.  
 
 

2017: 
Onderzoeken of 
er een nieuwe 
methode voor 
Aardrijkskunden 
en Geschiedenis 
is die aansluit bij 
Topondernemers 

 Topondernemers (groep 5-8) 
 
 

2012 
 

Dit is een nieuwe methode die we zien als aanvulling op de 
methode voor Aardrijkskunde. Het nadeel van 
‘Topondernemers’ is dat niet alle kerndoelen aan bod komen 
omdat de kinderen zelf leerkaarten uitzoeken en niet alle 
kaarten aan bod komen. 
 

 

 De junior Bosatlas topotaken 
(groep 6-8) 
 

2013 Topografie wordt apart gegeven.  

Geschiedenis incl 
staatsinrichting en  
geestelijke stromingen 

Bij de tijd versie 2 
(groep 5-8) 

2000 De methode is erg verouderd; omdat het geschiedenis is zal 
de inhoud minder verouderen, behalve dat de nieuwste 
geschiedenis niet aan bod komt. 

2017: 
Zie 
Aardrijkskunde 

 Topondernemers (groep 5-8) 2012 Zie Aardrijkskunde 
 

 

Natuur incl techniek en 
gezond gedrag 
 

Leefwereld 1e druk 
 
 

2003 
 

De methode is erg verouderd maar voor veel onderwerpen 
nog wel bruikbaar. We maken hiernaast veel gebruik van 
lessen en lesmaterialen van de Kinderwerktuin in Beijum. 

 

 Topondernemers (groep 5-8) 2012 Zie Aardrijkskunde 
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Bevordering sociale 
redzaamheid, incl 
verkeer 
 

Kleuterplein (groep 1-2) 
Pluk een roos (groep 1-2) 
 

2014 Zie Thematisch kleuters  

 VVN:  
- Stap vooruit (groep 4) 
- Op voeten en fietsen  
   (groep 5-6) 
- Oefenexamens 7 

2014 
 

In groep 7 doen de leerlingen verkeersexamen; het 
leerstofaanbod van VVN sluit hierbij aan. 

 

Burgerschap en sociale 
integratie 

   2015-2016:  
In de loop van het 
schooljaar 
ontstaat een 
leerstofoverzicht 

Zintuiglijke en 
lichamelijke oefening 

Kleuterplein (groep 1-2) 
Bewegingsonderwijs in het 
speellokaal (groep 1-2) 
 

2014 
 
 

Zie Thematisch kleuters  

 Grip op de groep (groep 8) 
 

   

Beeldende vorming 
(tekenen, 
handvaardigheid, 
kunstzininge vorming)   
 

Moet je doen tekenen 
Moet je doen handvaardigheid 
Moet je doen drama 
Moet je doen dans 

2003 Met Moet je doen.. is nog goed te werken, hoewel er wel een 
vernieuwde mooiere versie is.  

2017: 
Onderzoek doen 
naar een nieuwe 
methode 

Muziek Moet je doen muziek 2003 Zie boven.  
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5.    DE ONDERSTEUNING VAN DE LEERLINGEN 

De ondersteuning van leerlingen kenmerkt zich op onze school door handelingsgericht arrangeren. Daarvoor hebben we één route uitgezet van 

basisondersteuning naar extra ondersteuning. Deze beide termen definiëren wij conform de afspraken die daarover gemaakt zijn in het 

samenwerkingsverband passend onderwijs waar onze school deel van uit maakt: Groningen 20.01. 

Onder basisondersteuning verstaan wij ‘ Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die de 

school  binnen haar onderwijsstructuur planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel met samenwerkende ketenpartners, uitvoert.’  

Basisondersteuning is op onze school structureel beschikbaar. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) is dit concreter uitgewerkt. Hieronder geven we 

daarvan een samenvatting.  

Uitwerking basisondersteuning 

 Onze school biedt basiskwaliteit: de leerprestaties (primair onderwijs) zijn tenminste voldoende en het onderwijsleerproces en de ondersteuning en 

begeleiding voldoen aan de  kernindicatoren.  

 Wij hebben  diagnostische expertise in de persoon van orthopedagoog / schoolpsycholoog van de schoolvereniging NoorderBasis; 

 Wij bieden een veilig schoolklimaat; 

 Wij hebben afspraken over het aanbod voor leerlingen met dyslexie. We hanteren het protocol “Leesproblemen en Dyslexie” van het 

expertisecentrum Nederland. Leerlingen met dyslexie of ernstige vermoedens van dyslexie krijgen de aangepaste Cito-toetsen aangeboden volgens de 

afspraken zoals beschreven in de Cito handleiding. 

 We gebruiken voor dyscalculie het protocol “Ernstige Reken Wiskunde problemen en Dyscalculie”. Leerlingen bij wie dyscalculie is vastgesteld mogen 

de bij de Citotoetsengebruik maken van aanpassingen die voorgesteld worden bij de vaststelling van dyscalculie. 

 We hebben afspraken over onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde 

intelligentie; voor leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie hebben wij het interne protocol hoogbegaafdheid.  

 Aan de hand van de methode toetsen wordt het werk van de leerlingen geëvalueerd. Daarna wordt er zo nodig herhaling- of verrijkingswerk 

aangeboden. We willen leerlingen zo lang mogelijk mee laten doen met het reguliere lesprogramma. Als een leerling drie keer een lage (V) Citoscore 

haalt op een  vak  en er is binnen de V geen ontwikkeling wordt er in overleg met de orthopedagoog/schoolpsycholoog van Noorderbasis gekeken of 

het wenselijk is voor deze leerling en voor dit vak over te stappen op een eigen leerlijn. 
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 We hebben afspraken over fysiek fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes en de beschikbaarheid voor 

leerlingen die hierop zijn aangewezen. In voorkomende gevallen gaan we dit verder bekijken. De basisvoorwaarden, een lokaal met dubbele deuren, 

zijn aanwezig. 

 Wij hebben afspraken over (ortho)pedagogische en/ of orthodidactische programma’ s en methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het 

voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen.  Met ingang van het cursusjaar 2015-2016 wordt ZIEN ingevoerd.  In september 2015 krijgt het 

team een cursus om zo een goede invoering te hebben. 

 Wij hebben een protocol  risicovolle en voorbehouden handelingen (medisch protocol). 

 Wij hebben afspraken over de curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners kan bieden. De GGD komt een keer per jaar 

om de leerlingen van groep 2 en 7 te meten en te wegen. Daarnaast kan er door school en ouders  contact op genomen worden met de sociaal-

verpleegkundige. 

 

Planmatig werken 

Het domein  ‘Zorg en begeleiding’ dat is uitgewerkt in de kwaliteitsaspecten 7 en 8 van het toezichtkader van de Inspectie en de HGW- cyclus zijn 

uitgangspunt voor een kwalitatief goede basisondersteuning. De ontwikkeling van alle leerlingen wordt gevolgd d.m.v. observaties, methode gebonden en 

methode onafhankelijke toetsen (Cito). Deze laatste worden als regel twee keer per jaar afgenomen. Op bestuursniveau is hiervoor een systeem van 

vroegtijdige signalering afgesproken, inclusief een normeringstabel. 

De toetsgegevens worden  vastgelegd in het leerlingvolgsysteem  en vormen de basis voor afstemming op de specifieke pedagogische of didactische 

behoeften van groepen en van individuele leerlingen. Het effect van deze afstemming wordt structureel geëvalueerd in een cyclisch proces van observeren, 

signaleren, analyseren, plannen en evalueren. We bieden leerlingen zorg op maat. Leerlingen die onvoldoende scoren op de LOVS toets (rood volgens de 

normering in Parnassys) krijgen een actieplan.  Mocht een leerling voor meerdere vakken een rode score hebben gehaald, maken we een keuze. Een leerling 

heeft maximaal twee actieplannen. 

Twee keer per jaar worden naar aanleiding van de Citotoetsen de analyseformulieren ingevuld en de leerlingen besproken. Twee keer per jaar wordt over 

de voortgang van het onderwijs gerapporteerd aan het bestuur. 

Extra ondersteuning 

Extra ondersteuning wordt gedefinieerd als  ‘alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen’  
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Extra ondersteuning moet maatwerk zijn, toegesneden op vragen als: Wat heeft deze leerling nodig, wat heeft de leerkracht nodig, wat heeft de school 

nodig, welke ondersteuning hebben de ouders nodig? Soms gaat het om ondersteuning in een andere onderwijssetting, bijvoorbeeld SBO, SO of VSO. 

Hiervoor is wettelijk gezien een toelaatbaarheidsverklaring  (TLV) voor nodig.  Alle overige arrangementen in de reguliere basisschool of in een (tijdelijke) 

tussenvoorziening die bekostigd worden uit de middelen van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, vallen ook onder de extra ondersteuning. 

Scholen van NoorderBasis hanteren een procesgang Handelingsgericht Arrangeren, incl. een checklist Leerlingbegeleiding. Hierin wordt beschreven hoe op 

hoofdlijnen de ondersteuning van de leerlingen op bestuursniveau is georganiseerd.  Op onze school werken wij conform die procedure. Kortheidshalve 

verwijzen we hier naar dit document 
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6. PROFESSIONALISERING 

Alle medewerkers van Het Palet maken deel uit van een lerende organisatie. Het is belangrijk dat ze zijn competent en bekwaam zijn. Om die reden blijven 

ze werken aan verdergaande professionalisering. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de kinderen. 

Regelmatig wordt er op bestuursniveau scholing aangeboden. Veel teamleden volgen deze scholing en dat willen we ook de komende jaren blijven doen. De 

opgedane kennis delen we binnen het team tijdens een studiemiddag.  

We willen de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen beter in kaart brengen. We gaan de methode ‘ZIEN’ invoeren en om die reden hebben we 

een studiemiddag gepland m.b.t. het invoeren van deze methode. 

Tijdens de jaarlijkse POP gesprekken worden met alle medewerkers nog individuele afspraken gemaakt over scholing. 
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7. BELEIDSVOORNEMENS 

Nr Doel Bron 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

later 

1 De directeur voldoet aan de 
competenties van het 
Schoolleidersregister (zie functieboek), zij 
heeft zich ge(her)registreerd en werkt 
aantoonbaar aan haar verdere 
professionalisering. 

 

SBP 2015-2019, 
punt 1.1 

x x x x  

2 We hebben een actueel 
ondersteuningsprofiel. 

 

SBP 2015-2019, 
punt 2.2 

x  x   

3 Elk personeelslid op onze school 
onderhoudt een bekwaamheidsdossier 
dat voldoet aan de eisen van de wet BIO 
en de afspraken in het 
personeelsbeleidsplan (o.a. registratie in 
het lerarenregister) 

 

SBP 2015-2019, 
punt 3.5 

x x 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 

 

4 Onze school heeft voldoende 
medewerkers die geschoold zijn in het 
omgaan met kinderen met 
gedragsproblemen. 

 

SBP 2015-2019, 
punt 3.10 

x x x x  

5 Op de eindtoets scoort onze school  
minstens op het landelijke gemiddelde; 
dat geldt ook voor rekenen en taal 
afzonderlijk. 
 

SBP 2015-2019, 
punt 5.2; 
SP hoofdstuk 4 

x x x x  

6 Op de tussentijdse toetsen scoort onze 
school op alle gebieden voldoende. 

SBP 2015-2019, 
punt 5.3; SP 

x x x x  
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 hoofdstuk 4 

7 Op onze school wordt volgens het directe 
instructie model  gewerkt. 
 

SBP 2015-2019, 
punt 5.4 

x x x x  

8 Op onze school wordt de zorg planmatig 
uitgevoerd, geëvalueerd en indien nodig 
bijgesteld; dit conform het 
toezichtskader van de inspectie 
 

SBP 2015-2019, 
punt 5.9 

x x x x  

9 Onze school heeft beleid voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen. 

 

SBP 2015-2019, 
punt 5.10 

x x x x  

10 We besteden extra aandacht aan taal en 
de nieuwe methode is goed ingevoerd. 
 

SP, Hfst 3 en 4 x x x x x 

11 We besteden in alle groepen extra 
aandacht het automatiseren van 
rekenen. 
 

SP, Hfst 3 en 4 x x x x x 

12 ZIEN: leerlingvolgsysteem voor sociaal 
emotionele ontwikkeling  is ingevoerd. 
 

SP, Hfst 3 x     

13 We werken met intervisie groepen en 
deze worden opgenomen in de 
jaarplanning. 

SP, Hfst 3 x x x x x 

14 Investeren  in gezamenlijke activiteiten 
om zo bewust bezig te zijn met team 
vorming. 

SP, Hfst 3 x x x x x 

15 Kwaliteit van analyse van de resultaten 
verbeteren:  leerkrachten reflecteren op 
hun eigen handelen en nemen dit mee in 
de analyse. 

SP, Hfst 3 x x x x x 

16 De zorg op onze school voldoet aan de SP, Hfst 3 x x x x x 
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criteria die de inspectie daar voor heeft 
gesteld.  

17 Evaluatie en eventuele aanpassing van 
het registratie systeem van Kleuterplein. 
 

SP, Hfst 4 x     

18 Levend water, oude boeken vervangen. 
 

SP, Hfst 4 x     

19 Schrijven, ‘Pennenstreken’: Er is een 
digibord versie voor groep 3. We hebben 
een besluit genomen over de aanschaf. 
 

SP, Hfst 4 x     

20 We hebben een besluit genomen over de 
vraag hoe wij Engels geven in onze 
school. 
 

SP, Hfst 4 x x    

21 We hebben een nieuwe methode 
Aardrijkskunden en Geschiedenis die 
aansluit bij Topondernemers. 
 

SP, Hfst 4   x   

22 Burgerschap en sociale integratie: we 
hebben een leerstof overzicht. 
 

SP, Hfst 4 x     

23 Beeldende vorming: we hebben een 
besluit genomen over een nieuwe 
methode 
 

SP, Hfst 4   x   

 

 

 

 


