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Leeswijzer 

Het schoolplan is in nauwe samenhang met het strategisch beleidsplan TABIJN: DE BESTE BASIS! 

Leren op hoog niveau ontwikkeld.  Zie www.tabijn.nl voor het volledige strategisch beleidsplan 2014-

2018. 

In de hoofdstukken 3 en 4 beschrijft de school  de visie en de organisatie van de school en  het 

systeem van zorg en begeleiding. 

In hoofdstuk 5 worden de doelen die op Tabijnniveau zijn vastgesteld, vertaald naar concretisering 

op schoolniveau. 
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1 Inleiding 
 

1.1 Werkwijze om te komen tot een schoolplan 

Net als bij het vorige strategisch beleidsplan 2010-2014 is het nieuwe strategische beleidsplan 2014 -

2018 Tabijn: DE BESTE BASIS. Leren op hoog niveau  juist één jaar voor de nieuwe schoolplanperiode 

geformuleerd. In de eerste plaats omdat de gezamenlijk geformuleerde strategie de tijd heeft om te 

bezinken en zijn weg te vinden naar de leerkrachten en ander personeel op de scholen, en in de 

tweede plaats, omdat het formuleren van strategisch beleid op stichtingsniveau én op schoolniveau 

tegelijkertijd een te grote druk op de agenda’s van het bestuur en directeuren zou geven. 

Gezamenlijk is besloten dat het strategisch beleidsplan Tabijn: DE BESTE BASIS. Leren op hoog 

niveau  de bouwstenen bevatten voor het  schoolplan 2015 -2018 en daarvan afgeleide jaarplannen 

op organisatie- en schoolniveau.  

1.2 Doelen en functie van het schoolplan 

De doelen van dit schoolplan zijn: 

a)  als school (bevoegd gezag, directie, team en medezeggenschapsraad) vaststellen wat voor de 

periode van 1 augustus 2015  t/m 31 juli 2019  voor onze school het onderwijskundig beleid, 

personeelsbeleid, financieel en materieel beleid, relationeel beleid en het beleid ten aanzien 

van kwaliteitszorg is en er een samenhangend geheel van maken;  

b)          dit beleid zo vast te stellen dat het gebruikt kan worden voor planmatige schoolontwikkeling 

met  formulering van beleidsvoornemens en prioriteiten;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

c) voldoen aan de wettelijke verplichting te beschikken over een schoolplan; 

d) het plan te baseren op een gemeenschappelijke visie vanuit een gedragen schoolconcept. 

Dit schoolplan dient als  basis voor richtinggevende ontwikkeling van onze school,  fungeert  als  

uitgangspunt voor de onderwijskundige beleidsplanning per schooljaar en als  

verantwoordingsdocument in de richting van het bevoegd gezag en de landelijke  overheid. 

1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan 

Dit schoolplan is opgesteld door de directie van de school met inbreng van teamleden en de 

oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Hun inbreng is vooral van belang bij de beschrijving 

van de school, de onderwijskundige vormgeving van de school en bij het formuleren van de 

beleidsvoornemens (hoofdstukken 6 tot en met 9). 

Bij beschrijving van inzet en ontwikkeling van ons personeel en het financieel/materieel beleid kan 

veelal verwezen worden naar het beleid van het bevoegd gezag m.b.t. deze zaken. Op deze terreinen 

worden uitsluitend schoolspecifieke aanvullingen vermeld voor zover relevant. 

1.4 Status 

De medezeggenschapsraad heeft met dit  schoolplan ingestemd en het  bevoegd gezag heeft het  

vastgesteld het (zie bijlagen 1 en 2). 
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1.5 Evaluatie 

Bij het evalueren van de jaarplanning zal telkens het jaarplan van het desbetreffend schooljaar  (zie 

bijlage 3 en 4  voor de globale planning van de schooljaren 2015 – 2019 en het jaarplan 2015-2016) 

worden  bijgesteld met instemming van het bevoegd gezag en de MR.  Deze evaluatiegegevens 

worden gebruikt bij het opstellen van een volgend jaarplan. 

2 Missie en visie van Stichting Tabijn 

Missie  
Tabijn als organisatie voor primair onderwijs staat voor hoge kwaliteit. Het bestuur en de scholen van 
Tabijn staan garant voor uitstekend, modern onderwijs in een inspirerende leeromgeving. Vanuit de 
kernwaarden verbinding, inspiratie, vertrouwen en ambitie worden medewerkers en leerlingen 
voortdurend gestimuleerd te leren van elkaar en te werken aan hun eigen ontwikkeling en 
resultaten. Tabijn ziet ouders  in dit verband als educatieve partners.  

 
Visie  
De Tabijn-scholen realiseren in de periode 2014-2018 leren op hoog niveau en gaan behoren tot de 
beste scholen in de regio. Onder leren op hoog niveau verstaan wij onderwijs waarbij er sprake is 
van: leerlingen die zich maximaal ontwikkelen, betrokken ouders, professionele leraren en teams, 
effectieve en inspirerende leiders en innovatie met behulp van ICT.  
 
1. Leerlingen ontwikkelen zich maximaal  
 
Leerlingen ontwikkelen hun talenten en leren (naar hun mogelijkheden) op hoog niveau. Leerlingen 
worden daarbij goed voorbereid op hetgeen de samenleving van de 21e eeuw van hen vraagt.  
 
2. Betrokken ouders  
 
Ouders zijn betrokken bij het leerproces van de leerling. Wij zien de school en ouders als educatieve 
partners.  
 
3. Professionele leraren en teams  
 
Leraren leren van elkaar en professionaliseren zich continu. Leraren werken in teamverband nauw 
samen aan het realiseren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs.  

 
4. Effectieve en inspirerende leiders  
 
Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het realiseren van hechte, lerende teams. Effectieve 
en inspirerende leiders zijn nodig om de talenten van leraren te ontwikkelen en optimaal te 
benutten.  
 
5. Innovatie met behulp van ICT  
 
In het kader van 21e -eeuwse  vaardigheden is de inzet van ICT in het onderwijsproces onmisbaar. 
Leraren maken in hun didactisch handelen en bij de organisatie van hun onderwijs optimaal gebruik 
van de modernste ICT-middelen. 
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3 Visie en organisatie  van Christelijke Basisschool Het Baken 
 

3.1  Schoolbeschrijving 

 

Situering  

Het Baken staat in de oude kern van Sint Pancras  tussen woonhuizen, die in een lintbebouwing 

staan, en een praktijk voor fysiotherapie. Het gebouw heeft nog de uitstraling van een basisschool uit 

de jaren waarin de school werd gesticht  en verbouwd. De school is voor het eerst geopend op 1 

oktober 1898. Na een renovatie en verbouwing is de school opnieuw geopend in 1921. Het gebouw 

is in de zomer van 2015 aangepast aan de huidige eisen die het onderwijs stelt: ruimtes voor externe 

instanties waaronder BSO en peuterschool, ruime personeelskamer en een centrale ruimte en een 

ruime speelzaal. Daarnaast is het gebouw voorzien van een modern luchtbehandelingssysteem. 

In principe zijn er 8 vaste groepen, waaronder 2 heterogene kleutergroepen. Op 1 oktober 2014 

telde de school 207 leerlingen. Het leerlingenaantal is stabiel, ligt groeiend. Er zijn veel kleuters 

aangemeld in het schooljaar 2014-2015. In maart is er een derde kleutergroep gestart; deze wordt na 

de herfstvakantie opnieuw opgestart. Op de grens tussen Alkmaar en Sint Pancras wordt een nieuwe 

wijk gebouwd.  Deze wijk grenst aan de plek waar de school staat. Ook tegenover de school vindt 

renovatie van oude woningen en nieuwbouw plaats. Dit is een kans voor de school. 

Het schoolteam bestaat uit 16 leerkrachten en heeft een stabiele kern; jaarlijks zijn er kleine 

wijzigingen. De meeste leerkrachten hebben veel ervaring. Er werken ook jonge leerkrachten op “Het 

Baken”.  In het schooljaar 2013-2014 is er een directiewisseling geweest. Het jaar daarop is de 

directiefunctie ingevuld door twee directeuren die als interim leiding hebben gegeven aan een 

verbetertraject in samenwerking met het Centraal Pedagogisch Studiecentrum. Per 1 augustus 2015 

is er weer een vaste directeur.  

Het Christelijk karakter van de school is onder andere terug te vinden in de weekopeningen, de wijze 

waarop de christelijke feesten worden vormgegeven, en het vertellen van de Bijbelverhalen. 

 

Leerlingen en ouderpopulatie 

De gewichtenregeling levert voor Het Baken geen extra formatie op, hooguit 5% van de leerlingen 

telt voor 0.3.  

Zo’n 70% van de ouders van onze leerlingen is hoogopgeleid (HBO – universiteit). In de meeste 

gezinnen verrichten beide ouders  betaalde arbeid. Het aantal eenoudergezinnen blijft ongeveer 

gelijk en is lager dan het landelijk gemiddelde.(10%) 

De schoolbevolking is overwegend autochtoon. Een beperkt aantal leerlingen heeft ouders met een 

niet Nederlandstalige achtergrond.  

 

Gegevens (School- en klassenorganisatie) 

Het Baken is een basisschool waar met het leerstofjaarklassensysteem wordt gewerkt.  Binnen de 

jaarklassen wordt gedifferentieerd gewerkt en worden leerlingen in toenemende mate actief 

betrokken bij de les. De school werkt met twee kleutergroepen en heeft de afgelopen jaren geen 

klassen gecombineerd.  

Binnen de school is een buitenschoolse opvang gehuisvest .  

Er wordt met een continu rooster gewerkt .  
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Over de afgelopen drie schooljaren was het verwijzingspercentage naar de verschillende vormen van 

vervolgonderwijs als volgt: 

Praktijkonderwijs:                                   2 %  VMBO basis kader / beroepsgericht:   14 % 

VMBO gemengd theoretisch:                13 % VMBO theoretisch/ Havo:                    21% 

HAVO/VWO:                                        28% Atheneum/ Gymnasium:                       22 % 

 

Toelaten en verwijzen van een leerling 

Wanneer een  leerling door de ouders wordt aangemeld,  zullen wij een aantal onderwijskundige 

vragen betreffende het kind doornemen aan de hand van de onderwerpen die hieronder in een 

schema zijn gezet.  

 

Overzicht: aandachtspunten bij toelating 

De vraag naar de onderwijsbehoefte van het kind en of de school optimaal hierop kan inspelen is 
leidend. 
Pedagogisch klimaat: 

 Geborgenheid 

 Veiligheid 

 Bevorderen van zelfstandigheid / 
verantwoordelijkheid 

 Pedagogisch differentiëren 

 Acceptatie 
 

Didactisch klimaat: 

 Leerstofaanbod 

 Adaptief onderwijs 

 Leerdoelen 

 Werkwijzen 

 Organisatie 
 

Leerlingenzorg: 

 Leerlingenvolgsysteem 

 Potentieel aan middelen 

 Inzet van middelen 

 Basiszorgprofiel 

 Plus zorgprofiel 
 

Professionalisering: 

 Aantal leerkrachten dat kan worden ingezet 

 Kennis- en vaardigheidsniveau 

 Nascholingsplan 

 Interne communicatie 

 Externe communicatie 
 

Ondersteuning: 

 Contacten met schoolbegeleidingsdienst 

 Samenwerkingsverband 

 Contact met 2/3-scholen 
 

Contacten met ouders: 

 Communicatieniveau met 
ouder(s)/verzorgers 

 Ouderraad 

 Medezeggenschapsraad 
 

gebouwelijke  omstandigheden  

 

Het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind 

te ondersteunen staan centraal in die beantwoording. 

Bij het besluit (uiteindelijk zal het bevoegd gezag van onze school dit besluit nemen) tot toelating is 

er altijd sprake van een teambesluit. We gaan er immers van uit dat - bij toelating - de leerling de 

gehele basisschoolperiode op onze school welkom zal zijn. 

Indien de school tot de conclusie komt dat zij niet in staat is goed in te spelen op de 

onderwijsbehoefte van de leerling , hebben  de school en Tabijn de plicht om samen met de ouders 

te zoeken naar een passend onderwijsarrangement voor de leerling, zoveel mogelijk in de omgeving 

van de leerling. Hiertoe zal de school in overleg met Tabijn bij eigen Tabijnscholen of andere scholen 

in de buurt of bij een voorziening van het samenwerkingsverband of anderszins contacten leggen. 
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Voor “het Baken” geldt, dat ouders die hun kind inschrijven hiermee ook de grondslag van de school 

respecteren en dus instemmen met activiteiten die uiting geven aan het Protestant Christelijk 

karakter van de school.  Op “Het Baken” kunnen kinderen met dyslexie goed geholpen worden. Voor 

kinderen die meer of hoogbegaafd zijn is er een eigen aanpak gekozen .  (zie verder bijlage 8)  

3.2  Sterkte/Zwakte analyse, Kansen en bedreigingen, Sterke en minder sterke punten 

 

Voor de sterkte / zwakte analyse hebben we gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

- Data uit www.scholenopdekaart.nl 

- Driehoeksmeting (ouder-, leerling- en leerkrachtenquête), maart 2014 

- O-meting intensief verbetertraject CPS 2015 

- Jaarrekening 2014 en begroting 2015 

- Early Warning Systeem (EWS) 

- Kwaliteitszorgsysteem Tabijn  

 

  Sterk:  dorpsschool  

Het Baken is een dorpsschool  waar bijna iedereen elkaar kent. Het is een school met een duidelijke 

levensbeschouwelijke identiteit . Een deel van de ouders kiest hier bewust voor. Een ander deel kiest 

voor de school vanwege het dorpse karakter of vanwege de sfeer op school die als prettig wordt 

ervaren. Veel mensen komen vanuit Alkmaar naar Sint Pancras omdat het daar prettig wonen is en 

minder stads. Er wordt veel gebouwd  de laatste jaren in Sint Pancras. Dit biedt een goede kans voor 

de school om nieuwe leerlingen te werven. 

 

Zwak: communicatie 

Uit de driehoeksmeting van 2014 blijkt dat ouders niet altijd tevreden waren  over de wijze van 

communiceren en waarop conflicten worden opgelost. Communicatie in zijn algemeenheid is een 

punt van aandacht zowel in het team als met leerlingen en ouders. Het pestgedrag is benoemd als 

punt van aandacht. 

 

Sterk: Intensief nascholingstraject met het Centraal Pedagogisch Studiecentrum 

Onder andere deze zaken zijn in een geïntegreerde aanpak aan de orde gesteld in een traject dat in 

het schooljaar 2014 -2015 gestart is en in het daaropvolgende jaar wordt afgerond. In dit traject is de 

zorgvuldigheid in afspraken naar ouders en het oplossingsgericht omgaan met conflicten aan de orde 

geweest. Daarnaast is er een protocol grensoverschrijdend gedrag vastgesteld. 

 

Uitgangspunt van het traject was verder dat wanneer kinderen kwalitatief hoogwaardig les krijgen 

waarbij gedifferentieerd wordt naar instructiebehoefte en waarbij actieve leerhouding en 

samenwerking gerealiseerd worden door het team dit een solide basis is voor een goed pedagogisch 

klimaat. Iedere leerkracht is meerdere keren bezocht door een CPS deskundige met een van de 

directieleden. In een nagesprek werd dezelfde dag teruggekomen op de observaties. Hierbij werden 

leerpunten geformuleerd die vervolgens in teambijeenkomsten terugkwamen.  Deze bijeenkomsten 

gaven niet alleen een theoretische onderbouwing van een goede aanpak, maar waren tevens 

momenten waarop nieuwe teamafspraken over leerkrachtgedrag en teamcultuur  werden gemaakt.  

Het borgen en verder uitbouwen van deze afspraken en houdingen van professionals biedt de 

mogelijkheid om de minder sterke punten uit het verleden om te buigen in sterke punten . 
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       Sterk: opbrengsten 

Uit de trendanalyses van de  schooljaren 2010-2015 valt het volgende op: rekenen en wiskunde 

scoort over alle groepen en jaren gemiddeld genomen op het niveau dat mag worden verwacht. Bij 

begrijpend lezen is dat ook zo behalve bij groep 6. Dit vak heeft de afgelopen jaren extra aandacht 

gehad middels nascholing voor het team. Spelling heeft ook de aandacht gehad in het CPS traject 

hierboven genoemd en zal ook  de komende jaren extra aandacht vragen van het team en de 

schoolleiding. Dat geldt ook voor lezen. Hier wordt al enige tijd extra aandacht gegeven door het 

invoeren van effectief gebleken leesvormen. Niettemin blijkt het tempo toch onder gemiddeld te 

liggen in een aantal groepen. De interventies zijn ingezet ter verhoging van het leestempo. Om lezen 

extra in de aandacht te stellen, is een leescoördinator aangesteld.  

Op de eindtoetsen heeft de school in de afgelopen drie schooljaren steeds iets boven het landelijk 

gemiddelde gescoord. Gekeken naar de scholengroep hebben we over drie jaar , één keer onder de 

ondergrens gescoord.   

 

Sterk: Imago 

De school staat goed bekend in het dorp en heeft een sterke positie. Het investeren in een verdere 

uitwerking van de sterke kanten de school en communiceren hiervan naar de doelgroep is nuttig en 

noodzakelijk de komende jaren. 

 

Kansen:  

Het sterke imago van de school draagt er mede toe bij dat het leerlingaantal stabiel is en de 

komende jaren ligt zal groeien. Hierdoor kan in het komende jaar een derde kleutergroep opgestart 

worden.  

Het gebouw is onlangs gemoderniseerd waardoor de school een moderne uitstraling heeft gekregen 

en biedt mogelijkheden om ook het werken in de school te moderniseren. Er is al een goede 

samenwerking met de Stichting Kinderopvang Langedijk welke kan worden uitgebouwd. Hierdoor 

kan de school zich ontwikkelen in de richting van een Integraal Kind centrum.  

 

Bedreigingen:  

Het feit dat Het Baken een dorpsschool is met een goede naam en dat de resultaten op of rond het 

gemiddelde liggen kan er toe leiden dat er geen gevoelde noodzaak is tot verbeteren. Dit brengt 

risico’s met zich mee. De samenleving is sterk aan verandering onderhevig. Kinderen groeien op in 

een samenleving waar flexibiliteit een belangrijke vaardigheid is. Communicatie met ouders en 

leerlingen verandert mee. Creativiteit en een onderzoekende houding worden nu al gevraagd in 

beroepen op alle niveaus.  Inzichten in het onderwijs over wat goed onderwijs is zijn ook aan 

verandering onderhevig. Het is belangrijk om steeds de blik naar buiten gericht te houden en te 

anticiperen op de veranderende samenleving. 

 

3.3.1 Missie en visie van de school  
 

Missie  
“Het Baken” is een christelijke basisschool met een open karakter; iedereen  die onze identiteit 
respecteert is welkom.  Vanuit de waarden uit het Christendom zijn respect, eerlijkheid, 
gelijkwaardigheid, gemeenschappelijkheid belangrijke kernwaarden voor ons handelen. “Het Baken” 
is een basisschool waar hoge verwachtingen gesteld worden aan de prestaties van het team en de 
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leerlingen. “Het Baken” is een dorpsschool met een moderne inslag:  bewust van de eigen identiteit 
met een open blik naar buiten wil de school de beste school zijn in het dorp.  
 

“naar het beste streven; samen beleven” 
 
       Visie 
Het Baken profileert zich in de periode 2015-2019 op haar identiteit vanuit de Christelijke waarden 
met een open blik naar de samenleving.  De samenwerking met de ouders wordt vormgegeven als 
een samenwerking van partners. De school wil bovengemiddeld presteren. Dat wil zeggen dat iedere 
leerling met zijn of haar mogelijkheden kan groeien naar het gewenste niveau. Het team vervult 
hierin een voorbeeldfunctie: leerkrachten en directie stellen zich lerend op . In de organisatie leren 
allen, dat betekent dat ieder zich bewust is van de eigen verantwoordelijkheid om zicht te hebben op 
het eigen leerproces en de doelen die worden nagestreefd.  
 

Onderwijsconcept en profilering 
We streven ernaar om met zoveel mogelijk leerlingen te presteren op het referentieniveau dat op 
grond van hun achtgrond en mogelijkheden van hen mag worden verwacht.  Er is gerichte aandacht 
voor activiteiten die betrekking hebben op de identiteit van de school en voor de waarden die 
daaraan ten grondslag liggen.  
Uitgangspunt is het leerstofjaarklassensysteem, waarbij vervolgens aangesloten wordt bij de 
onderwijsbehoefte van de leerling Door observatie en toetsing vormt de leerkracht een beeld van 
het ontwikkelingsniveau van het kind. Daar wordt vervolgens in de planning van lessen en 
activiteiten zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Via kind gesprekken leren we het kind zijn eigen 
leerdoelen aan te geven en de weg die daar voor nodig is.  
We creëren een veilig klassen- en schoolklimaat, een plek waar kinderen graag naar toe gaan en 
zichzelf kunnen zijn. Kinderen worden uitgedaagd en krijgen waardering, kinderen mogen fouten 
maken en krijgen steeds opnieuw kansen. 
Het Baken wil de creatieve vakken op het zelfde hoge niveau geven als de cognitieve vakken.  
Het Baken heeft veel aandacht voor leerlingenzorg.  
Speciaal voor kinderen die meer aankunnen gebruiken we de Pittige Plustorens. 
Daarnaast hebben gebruiken we ook de Techniek Torens voor alle kinderen (10 lessen per groep) 
Het Baken staat midden in Sint Pancras, wij voelen ons verbonden met het dorp en doen mee aan 
verschillende dorpse activiteiten. We vinden het van belang dat kinderen bekend zijn met het 
cultureel erfgoed van het dorp. Daarom zijn wij deelnemer van de werkgroep die op gemeentelijk 
niveau leerlijnen ontwikkelt die op de scholen uitgevoerd kunnen worden. In de komende jaren zal 
een contactpersoon namens de school meewerken aan de leerlijn muziek.  
 

Pedagogisch klimaat en didactisch handelen  
Ons pedagogisch klimaat is positief, we gaan uit van hetgeen de kinderen wel kunnen. Daarbij dagen 
we de kinderen uit steeds verder te gaan. Je mag fouten maken. Het pedagogisch handelen sluit aan 
bij de ontwikkeling van de leerling. 
We stellen eisen aan de kinderen en leren ze samenwerken. We benoemen gewenst gedrag concreet 
en uitvoerbaar voor kinderen. 
We gebruiken coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen van elkaar leren. 
De lessen zijn doel gericht. De leerkracht maakt het leerdoel bekend aan de kinderen en evalueert  
samen met de kinderen of het doel gehaald is.  
De lessen verlopen volgens het I.G.D.I. -model. Er wordt gedifferentieerd naar instructiebehoefte. 
Door er voor te zorgen dat de lessen een hoge kwaliteit hebben is in de basis het  pedagogisch 
klimaat goed. 
Onze gezamenlijke regels en routines hebben we gebundeld; leerkrachten zorgen voor een 
doorgaande lijn in alle groepen.  
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We zijn alert op pesten en nemen signalen van kinderen en ouders serieus. In de klas bespreekt de 
leerkracht het onderwerp regelmatig en gaat hij/zij in op manieren om met pesten om te gaan. 
Het pestprotocol is toegankelijk voor ouders via de website van de school. 
Leerkrachten en ouders zijn partners, elk met hun eigen kennis en specifieke verantwoordelijkheid. 
Het protocol “hoe te handelen met grensoverschrijdend gedrag” treedt in werking als er 
grensoverschrijdend gedrag aan de orde is en is richtinggevend voor het handelen van alle partijen. 
  

Leertijd 
Alle leerlingen ontvangen in acht jaar 7520 uur onderwijs.  De leerlingen van de onderbouw (1 t/m 4) 
maken gemiddeld per jaar minder uren dan de leerlingen van de bovenbouw. Op termijn is het 
mogelijk om toe te werken naar een gelijk verdeeld gemiddelde voor alle groepen.  Voor nadere 
informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar de schoolgids.  
 
 Leerstofaanbod 
De leerstof wordt volgens het jaarklassensysteem aangeboden. Om het leerproces te waarborgen 
maakt de school gebruik van methoden en aanvullende materialen. In bijlage 7 is per vak- en 
vormingsgebied aangegeven welke methoden en aanvullende materialen in gebruik zijn en of ze 
beantwoorden aan de kerndoelen (voor zover bekend). Tenslotte wordt aangegeven, of het 
betreffende gebied verandering/verbetering behoeft en als zodanig wordt meegenomen in de 
beleidsvoornemens. 
 
3.3.2 Informatie en Communicatie Technologie 

 

Onderwijs in de 21e eeuw: 

"Een nieuwe tijd vraagt om nieuwe vaardigheden." 

Op gebied van ICT wordt er voor de komende 4 jaar een 

nieuw beleidsplan geschreven. Met dit beleidsplan 

wordt inzicht gegeven in de manier waarop Het Baken 

deze komende jaren gestalte geeft aan de 

ontwikkelingen op het gebied van ICT, op welke manier 

ICT in de dagelijkse reguliere onderwijspraktijk ingezet 

wordt als hulpmiddel (verrijking, tekstverwerking, 

inoefenen en herhaling) en ter ondersteuning bij verschillende leergebieden. Wij refereren naar het 

onderwijs in de 21e eeuw (21st century skills). De competenties samenwerken, creativiteit, ICT-

geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele 

vaardigheden zijn daar van belang.  

De volgende speerpunten zullen terugkomen in het Beleidsplan voor Het Baken: 
- schoolbreed inzetten van aanwezige hardware: laptops, pc's, digitale schoolborden en 8 ipads en in 
de toekomst komen er tablets bij. 
- het aanleggen van een digitaal portfolio  
- het aanleggen van een digitaal schoolrapport 

- invoeren van digitaal toetsen van rekenen 
- sociale media: de website wordt gebruikt voor externe communicatie. Voor school brede 
communicatie naar ouders maken we gebruik van digiduif, facebook. Nieuwtjes uit de groepen 
worden geplaatst op ‘Klasbord’.  

http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/samenwerken/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/creativiteit/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/ict-geletterdheid/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/ict-geletterdheid/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/communiceren/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/probleemoplossend-vermogen/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/kritisch-denken/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/sociale-en-culturele-vaardigheden/
http://www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/vaardigheden/sociale-en-culturele-vaardigheden/
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- professionalisering van het team op ICT-gebied, d.m.v. werkvergaderingen en/of (individuele) 
nascholing.  

 

4 Systeem van zorg en ondersteuning 

In het schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage 8) leest u welke mogelijkheden onze school heeft voor 

de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. 

De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord-Kennemerland. 

Binnen dit samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van passend onderwijs 

op de verschillende scholen. Deze afspraken zijn vastgelegd en terug te vinden in het 

ondersteuningsplan 2014-2016 en in de notitie basisondersteuning (mei 2014), beiden van het SWV 

PO Noord-Kennemerland. 

In dit profiel wordt de visie van de school op passend onderwijs beschreven. Daarnaast vormt het 

een school specifieke uitwerking van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn 

gemaakt. Er valt te lezen welke ondersteuning wordt geboden aan onze leerlingen en op welke wijze 

deze ondersteuning binnen de school is georganiseerd. Daarmee worden ook de grenzen van de 

mogelijkheden op school aangegeven.  

Tot slot vindt u in dit schoolondersteuningsprofiel een ‘checklist op één A4’. Hier is in één oogopslag 

terug te vinden welke ondersteuning de school biedt. Profielen zijn globaal vergelijkbaar op de site 

www.passendonderwijsijmond.nl. Zo ontstaat er een overzicht van de ondersteuning die binnen het 

samenwerkingsverband PO IJmond geboden wordt. 

5 Doelen voor 2015-2019 

Zoals afgesproken met de scholen bevat het strategisch beleidsplan Tabijn: DE BESTE BASIS. Leren op 

hoog niveau de bouwstenen voor het schoolplan 2015 - 2019. (Zie de website van Tabijn voor de 

volledige tekst en uitwerking van het strategisch beleidsplan). In dit plan zijn doelen geformuleerd 

binnen zes thema’s: Leerling, Leerkracht, ICT, Teams, Ouders en Directies. Om het strategisch 

beleidsplan Tabijn te verbinden met het schoolplan van de school wordt dezelfde indeling gehanteerd 

als die van het strategisch beleidsplan. Bij elke omkaderd doel op Tabijnniveau geeft de school aan 

welke invulling de school geeft aan dit doel. 

5.1 Hoofddoel 1: alle leerlingen leren op hoog niveau 

Alle leerlingen kunnen binnen de scholen van Tabijn vanuit nieuwsgierigheid en verwondering hun 

talenten ontwikkelen en op hoog niveau leren. Het resultaat van dit doel is dat de leerrendementen 

bij Tabijn-scholen hoog zijn. Dat wil zeggen dat we kijken naar hoge (eind)cijfers op de kernvakken, 

maar ook naar vaardigheden die zich niet of lastig in cijfers laten uitdrukken, zoals sociale 

(burgerschap)vaardigheden, leren te leren (metacognitie) en (sommige) 21e -eeuwse vaardigheden. 

We benadrukken dat het gaat om alle leerlingen. 

Dit hoofddoel – alle leerlingen leren op hoog niveau – hebben we geconcretiseerd in vier doelen: 

1 Alle scholen van Tabijn hebben het basisarrangement van de onderwijsinspectie. 
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2 Uiterlijk in 2018 kunnen onze leerlingen - met hulp van onze leraren - aangeven hoe zij het 

 beste leren, zijn zij zoveel mogelijk zelf in staat om op basis van deze zelfkennis leerstof tot 

 zich te  nemen, hebben daarbij plezier en weten aan te geven hoe ver zij van hun eigen 

 leerdoelen verwijderd zijn.  

3 Om het leren op hoog niveau te stimuleren wordt een onderzoekende houding bij leerlingen 

 gestimuleerd (leerlingen leren o.a. samen te vatten, aantekeningen te maken, gebruik te 

 maken van schema’s en mind maps, kritisch te denken, creatief en innovatief te zijn en 

 hypothesen te ontwikkelen en te toetsen).  

4 In het werk van leerlingen zijn onder meer de volgende (21e eeuwse) vaardigheden terug te 

 zien: (intercultureel) kunnen samenwerken en in staat zijn om verantwoord om te gaan met 

 digitale middelen en media. 

Op Tabijn niveau worden de volgende zaken hiervoor georganiseerd: 

Activiteit Periode  

Ad 1: Versterken van de opbrengsten middels scholing via 

Tabijnacademie door het CPS 

Ad 2: Scholing kind gesprekken van leerkrachten via 

Tabijnacademie 

Ad 2: Format/leidraad voor inhoud en werkwijze van portfolio 

is ontwikkeld 

Ad 3: Leerlijn onderzoekende houding groep 1 tot en met 8 

 

Ad 3: Competenties onderzoekende houding leerkrachten in 

kaart gebracht 

Ad 3: Beleidsplan Plusleerlingen en Digitaal 

informatiepunt/orthotheek met diagnostisch instrument 

Ad 3: Aanbod Onderzoekende houding in Tabijnacademie 

Ad 4: Scholingsaanbod coöperatieve werkvormen en 21e 

vaardigheden in tabijnacademie 

Ad 4: Gedragsprotocol internetgebruik 

Start 2015-2016 met doorloop 

2016-2017 

Start 2015-2016 met doorloop 

2016-2018 

afgerond begin schooljaar 2015-

2016 

Start 2015-2016 met doorloop 

2016-2017 

Afgerond 2015-2016 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

Start 2016-17 met doorloop 2017-

2018 

 afgerond januari 2017 
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Dit betekent op schoolniveau: 

Ad 1)  

In 2011 heeft de inspectie voor het laatst een bezoek afgelegd op onze school. De cito eindtoetsen 

waren voor de school twee jaar achtereen onder de norm. In 2011 is er een verbeterplan opgesteld 

waarin concrete acties werden voorgesteld om de resultaten te verbeteren. Omdat de school een 

verbeterplan had gemaakt voorafgaand aan het inspectiebezoek en zichzelf scherp in beeld had kreeg 

de school een basisarrangement. Het gevoel voor urgentie was bij de directie en de intern begeleider 

hoog, bij het team minder.  In het schooljaar 2014-2015 is er een directiewisseling geweest. Met hulp 

van het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum is er een intensief en integraal traject ingezet waarbij 

acht klasse consultaties en studiemiddagen benut zijn om het professioneel klimaat en pedagogisch / 

didactisch handelen te verbeteren. De school zou de komende jaren in staat moeten zijn het 

basisarrangement te behouden en zelfs boven de norm te gaan scoren. 

Ad 3)  

De school werkt met de “pittige plustorens”.  Kinderen zijn hier enthousiast over en werken volgens 

een vast stappenplan. Eén leerkracht is belast met de begeleiding van deze leerlingen; hiervoor is 

formatie vrijgemaakt. Daarnaast draagt deze leerkracht informatie en kennis over aan de leerkrachten 

van deze leerlingen. Tevens participeert deze leerkracht in de interne werkgroep ‘meerbegaafden’.   

Ad 4)  

Het team heeft zich het afgelopen jaar verdiept in het gebruik maken van  coöperatieve werkvormen. 

5.2 Hoofddoel 2: leraren leren van elkaar en professionaliseren zich continu  

De voorgaande strategische doelen van Tabijn die zijn gericht op leerlingen, gelden óók voor onze 

leraren. Immers: ook leraren versterken hun effectiviteit wanneer zij leren te leren en 21e eeuwse 

vaardigheden ontwikkelen. Tabijn ontwikkelt de komende jaren opvattingen over de gewenste 

professionaliteit van onze leraren om de doelen van ons strategisch beleid waar te kunnen maken.  

Om deze professionaliteitskenmerken van leraren te ontwikkelen, stelt Tabijn zich voor de komende 

vier jaren de volgende doelen: 

1 Leraren van Tabijn nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen professionele ontwikkeling. 

 Tabijn versterkt en ondersteunt de professionaliteit van leraren door hen intensief te 

 begeleiden en te faciliteren om competenties te versterken en talenten te ontwikkelen. 

 Tabijn gebruikt hiertoe een instrument waarmee de kwaliteiten en talenten van leraren in 

 beeld wordt gebracht.  

2 Tabijn investeert in proactieve en inspirerende netwerken waarin leraren kennis, 

 vaardigheden, talenten en specialismen delen en ontwikkelen. Alle teamleden van elke 

 school maken actief deel uit van deze netwerken in de lerende organisatie van Tabijn en 

 delen kennis en ontwikkelen kennis met elkaar. Voor een deel zijn deze netwerken al 

 gerealiseerd.  
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3 Leraren hebben structureel voldoende tijd om leerlingen te volgen, collegiale consultaties te 

 plegen en zich te scholen. De scholen maken hierover met leraren afspraken.  

Op Tabijn niveau worden de volgende zaken hiervoor georganiseerd: 

Activiteit Periode  

Ad 1) resultaatgerichte gesprekkencyclus 

Ad 2) instrument om leerkracht competenties in kaart te brengen 

Ad 3) Vertaling cao naar tabijnafspraken over professionalisering 

en collegiale consultatie 

Ad 1) Talentenbank 

2014-2015 

2015-2016 

2015-2016 

 

2016-2017 

 

Dit betekent op schoolniveau: 

De directeur voert jaarlijks gesprekken conform de gesprekkencyclus van Tabijn. Eén van de 

belangrijkste vragen tijdens deze gesprekken is de professionalisering van de leerkracht. Het verschil 

in ambitie is hierin groot. Hoge ambities worden passend gefacilieerd in tijd en/of geld (LB-functie). Bij 

lage ambities volgen meerdere gesprekken om uiteindelijk tot een passende nascholingstraject te 

komen. In het nascholingsplan doet de directeur hiervan verslag aan MR en bestuur. 

Het belang van collegiale consultatie wordt zeker gezien; in de praktijk van alledag is het lastig om dit 

systeem structureel in te zetten. Een aantal pogingen daartoe zijn gedeeltelijk geslaagd. Over het 

algemeen vinden de leerkrachten het leerzaam om bij elkaar ‘in de keuken’ te kijken. Om te komen tot 

directe feedback, vindt men moeilijk. Hiervoor is nascholing noodzakelijk.  

Om collegiale consultatie structureel in te zetten, zal gezocht moeten worden naar praktische en 

creatieve oplossingen. Om de meerwaarde van collegiale consultatie te benutten is het van belang dat 

de leerkrachten elkaar de ‘echte vragen’ durven te stellen. De feedbacktraining kan daarbij zeker van 

pas komen. 

In het traject dat afgelopen jaar gevolgd is werd de afspraak gemaakt om regelmatig samen lessen 

voor te bereiden. Het belang hiervan wordt door het team onderkend. Het vinden van voldoende tijd 

maakt ons ervan bewust dat er keuzes gemaakt moeten worden.  Bij het samenstellen van het jaarplan 

wordt bewust tijd vrijgemaakt voor de leerkracht om groepsplannen voor te bereiden en samen te 

stellen.  

5.3 Hoofddoel 3: Tabijn versterkt de kwaliteit en het gebruik van ICT  

Tabijn heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het gebruik van informatie- en 

communicatietechnologie (ICT), zowel in het onderwijsproces als in de ondersteunende processen. 

Onze ambities maken duidelijk dat doorontwikkeling van de kwaliteit en het gebruik van ICT hoognodig 

is, op drie gebieden: 
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1 Onderwijs: in het kader van 21e eeuwse vaardigheden zal de rol van ICT in het onderwijsproces 

steeds belangrijker worden. Leraren bij Tabijn maken in hun didactisch handelen optimaal 

gebruik van de beschikbare ICT-hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen worden ook ingezet om het 

werk te organiseren en te verantwoorden, leerlingen te volgen en met ouders te 

communiceren. Leraren bij Tabijn zetten ICT ook in om de eigen vakbekwaamheid te 

ontwikkelen en onderhouden. Er wordt geïnvesteerd in de ICT-vaardigheden van leraren, of 

dit nu onderwijskundige toepassingen betreft of toepassingen in de bedrijfsvoering 

(bijvoorbeeld leerlingvolgsystemen, digitale portfoliosystemen enzovoorts).  

2 Bedrijfsvoering: (a) Tabijn investeert in de uitbreiding van het bestaande geïntegreerde ICT-

systeem, waarin de leerlingen cognitief en sociaal-emotioneel optimaal kunnen worden 

gevolgd; (b) Tabijn investeert in een passende ondersteuning voor ICT-gebruikers. 

3 Communicatie met ouders: naast de huidige vormen van informatievoorziening realiseert 

Tabijn een ICT-platform voor ouders waar actuele leerinhouden en resultaten van de kinderen 

geraadpleegd kunnen worden. 

Activiteit Periode 

Ad 1) ICT vaardigheden van leerkrachten zijn in kaart gebracht 

Ad 1) Digitaal portfolio (met input van leerdoel Leren op hoog 

niveau) 

Ad 1) Aanbod scholing ICT vaardigheden in Tabijnacademie 

Ad 3) Communicatie platform met ouders  

2014-2016 

2015-2017 

 

Vanaf 2016-2017 

2016-2018 

 

Dit betekent op schoolniveau: 

Ad 1) 

Onze ICT-er  vervult een belangrijke rol in het uitzetten van nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied. Zij 

organiseert waar nodig en gewenst bijeenkomsten waarin nieuwe mogelijkheden worden getoond en 

ingeoefend. Het afgelopen jaar heeft de ICT-er een opleiding gevolgd tot ICT-coach. 

We onderkennen dat de leerlingen in veel gevallen voorlopen op de ontwikkeling van de gemiddelde 

leerkracht. Het is belangrijk om de komende jaren de ICT-competenties van de leerkrachten te blijven 

ontwikkelen.  

Ad 3) 

Het afgelopen jaar zijn de mogelijkheden die “DigiDuif” biedt uitgebreid. De school heeft van deze 

mogelijkheid gebruik gemaakt door de informatie over de resultaten van de leerlingen voorafgaand 

aan de gespreksavonden open te zetten voor de ouders. Verder wordt er gebruik gemaakt van 

Klasbord, communicatiesysteem tussen school en ouders. 
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5.4  Hoofddoel 4: Tabijn werkt met teams als basis voor uitstekend en innovatief onderwijs 

Uitstekend en innovatief onderwijs is niet het resultaat van enkele bevlogen en zeer goed presterende 

leraren. Uitstekend en innovatief onderwijs vindt plaats dáár waar de leerling te maken heeft met een 

serie aan zeer goed presterende leraren, die gezamenlijk werken in een professioneel 

samenwerkingsverband: het team.  

5.4.1  Tabijnscholen realiseren professionele teams met een veilig en professioneel klimaat, waarin 

leraren met elkaar reflecteren op de kwaliteit van het onderwijs, leerprestaties van leerlingen en hun 

eigen functioneren. Zij stellen de juiste vragen en geven professionele feedback. Binnen de scholen 

worden mogelijkheden gecreëerd voor leraren om te participeren in collegiale consultaties en 

intervisie, klasbezoeken bij elkaar en het samen voorbereiden van verschillende activiteiten. 

5.4.2 Elk team van een Tabijn-school erkent, herkent en versterkt de kwaliteiten van de teamleden 

en benut deze om uitstekend en innovatief onderwijs te geven en te borgen. Om tot een optimale mix 

van kwaliteiten te komen stimuleert Tabijn vrijwillige mobiliteit tussen scholen.  

Activiteit Periode 

Ad 1) feedbacktraining; op schoolniveau (gezamenlijke inkoop) 

Ad 2) Format met specialismen en kwaliteiten van medewerkers 

op SharePoint (zie ook 5.2 talentenbank en competenties) 

2015-2016 

2015-2016 

 

Dit betekent op schoolniveau: 

Ad1) 

In het C.P.S. traject is intensief geoefend in het geven en ontvangen van feedback. De opgedane 

ervaringen moeten geborgd worden en verder uitgebouwd . De cultuur was: vernieuwingen en 

verbeteringen werden wel besproken en er werd nascholing georganiseerd, maar ieder bepaalde 

vervolgens zelf in welke mate het in de eigen klas werd toegepast. Dit is als het goed is verleden tijd . 

Men spreekt elkaar aan op afspraken en komt die ook na.  

5.5 Hoofddoel 5: Tabijn versterkt de rol van ouders en andere partners 

Om het uitstekende en innovatieve onderwijs te bieden dat in dit meerjarenbeleidsplan centraal staat, 

staan scholen er niet alleen voor. Er zijn vele andere maatschappelijke partners rondom de school – 

zoals ouders, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, voortgezet en hoger onderwijs, welzijn- en 

zorginstellingen, Centra voor Jeugd en Gezin, sportinstellingen, gemeentelijke organisaties, 

woningbouwcorporaties, bibliotheken, musea en overige educatieve organisaties. Onderzoek en 

ervaring laat zien dat samenwerken in een keten van werken, wonen/ recreëren, leren en zorg, kansen 

creëert voor kinderen. Daarom is soms intensieve samenwerking met ouders en andere partners 

(stakeholders) van groot belang. Ook geven deze stakeholders in hun feedback aan in welke mate de 

Tabijn-scholen uitstekend en innovatief onderwijs bieden en legitimeren daarmee (naast bijvoorbeeld 

de inspectie van het onderwijs) de inspanningen van de scholen. 
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De uitdaging waar we voor staan is samenwerkingsrelaties te organiseren die onze leerlingen verder 

helpen (of dat nu op het gebied van de kerndoelen is, of in een bredere maatschappelijke context). In 

de komende beleidsperiode stelt Tabijn zich de volgende doelen: 

5.5.1 Tabijn zet zich in om het educatief partnerschap met ouders te versterken. In 2018 hebben alle 

scholen een school-ouderovereenkomst met ouders afgesloten. In een school-ouderovereenkomst 

worden de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van scholen en ouders vastgelegd. Deze 

overeenkomst schept duidelijkheid, bevordert een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel 

en voorkomt dat de betrokkenheid van ouders (te) vrijblijvend is.  

5.5.2 Uiterlijk in 2018 zijn op school- en stichtingsniveau afspraken vastgelegd over doorgaande 

leerlijnen van de peuterspeelzaal tot en met VO, waarin (mede) verantwoordelijkheden zijn 

omschreven van ouders, Tabijn-scholen en andere partners. Door samen te werken worden 

(bestaande) hobbels in de doorgaande ontwikkelingslijnen van leerlingen voorkomen. Ook de 

ontwikkeling van passend onderwijs speelt hierin een rol. Activiteiten waaraan gedacht kan worden 

zijn bijvoorbeeld bijeenkomsten met regionale partners, het gezamenlijk ontwikkelen van 

overdrachtsprotocollen, wederzijdse uitwisseling van personeel enz. Tabijn zal zich inspannen om dit 

te realiseren. 

Activiteit Periode 

Ad 2) Afspraken over ‘startbekwaamheid’ vierjarigen 

Ad 1) Model school-ouderovereenkomst 

Ad 2) Procedure overdracht PO-VO 

2015-2016 

2017-2018 

2017-2018 

 

Dit betekent op schoolniveau: 

Ad2) 

De school werkt samen met een organisatie voor kinderopvang. Deze samenwerking zou kunnen 

worden uitgebreid door een goede overdracht te organiseren. Nu de school in 2015 een grondige 

verbouwing heeft ondergaan wordt het interessant om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor het 

vormen van een Integraal Kind Centrum. De nieuwe directeur heeft hier reeds een aanvang mee 

gemaakt. De mogelijkheden voor een interne peuterschool worden onderzocht.  

5.6 Hoofddoel 6: bij Tabijn werken effectieve en inspirerende leiders 

Uit onderzoek blijkt dat leiders een grote invloed hebben op leerling prestaties, zoals in onderstaande 

figuur is verduidelijkt: 

Leerprestaties 
van leerlingen

Leerkracht
gedrag 

Teampresteren
Leiderschaps-

kwaliteiten
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Wij werken gezamenlijk aan het vormgeven van effectief en inspirerend leiderschap binnen Tabijn, 

opdat onze leidinggevenden met vertrouwen en gevoel van eigenwaarde leiding geven. Tabijn zal zich 

ervoor inspannen om de randvoorwaarden te creëren waarbinnen het leren op hoog niveau en van 

elkaar plaats kan vinden. Op die manier kunnen leidinggevenden zich vanuit hun intrinsieke motivatie 

en verantwoordelijkheidsbesef verder professionaliseren met als belangrijkste doel: de leerprestaties 

van leerlingen blijvend te verhogen. 

De doelen op het gebied van leiderschap zijn: 

5.6.1 Transparantie in het leiderschapsprofiel: de doelen die gesteld zijn op het gebied van het 

onderwijs, professionaliteit van leraren, teampresteren, het vormgeven van samenwerkingsrelaties 

met ouders en andere partners en het versterken van de kwaliteit en gebruik van ICT vragen effectief 

en inspirerend leiderschap. Om het leiderschap in de komende beleidsperiode een kwaliteitsimpuls te 

geven, zal Tabijn de eisen aan leiderschap inzichtelijk en concreet maken en leiders ondersteunen aan 

deze eisen te voldoen.  

5.6.2 Zicht op leiderschapstalent en -kwaliteit: Tabijn investeert in het creëren van inzicht in de eigen 

talenten en kwaliteiten van de leider (persoonlijk leiderschap), de kwaliteiten van collega’s en het 

eigen team. Het doel daarvan is een optimale mix te kunnen maken, waarbij de school het leiderschap 

verkrijgt waar zij op dat moment gezien haar ontwikkeling behoefte aan heeft.  

5.6.3 Uit onderzoek blijkt dat de leidinggevenden van scholen die excellent presteren een cultuur 

realiseren van leren met en van elkaar. Dit betekent dat zij een cultuur stimuleren in hun team waarin 

van en met elkaar wordt geleerd en dat zij zelf hierin het voorbeeld geven. Binnen Tabijn begeleiden 

de leidinggevenden hun teamleden op een stimulerende, constructieve manier. Daarnaast leren de 

leidinggevenden binnen Tabijn van en met elkaar. Dit wordt meegenomen in het leiderschapsprofiel 

en het zicht krijgen op leiderschapstalenten en  

-kwaliteiten. 

 

Activiteit Periode 

Ad 3) Leren van en met elkaar en afspraken over PLG 

Ad 1) Tabijn leiderschapsprofiel 

Ad 2) Instrument 360 graden feedback  

2015-2016 

2016-2017 

2016-2017 

 

Dit betekent op schoolniveau: 

Ad1) 

De directeur neemt deel aan het bovenschool MD-traject. 

In het directeurenberaad ‘nieuwe stijl’ is met de invoer van de PLG’s ruimte voor leren van en met 

elkaar. 
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Voor meer informatie over de relatie Tabijn doelen versus schooldoelen verwijzen wij u naar bijlagen 

3 en 4. 

De directeur heeft in de afgelopen jaren scholing genoten op het gebied van bevlogenheid. Vanuit die 

scholing is het onderwerp: “ondernemerschap” in het onderwijs bij de directeur in de focus gekomen. 

Dit is onderdeel van de leiderschapsvisie van de huidige directeur. Dit domein zal in de school de 

komende jaren verder uitgewerkt worden.  
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Bijlage 1 : FORMULIER 'INSTEMMING MR MET SCHOOLPLAN' 

 

FORMULIER "Instemming met schoolplan" 

 School: CBS Het Baken 

 Adres: Bovenweg 68 

 Postcode/plaats: 1834 CG Sint Pancras 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

VERKLARING 

 Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te  

             stemmen met het    schoolplan 2015 – 2019  

 van deze school. 

     Namens de MR, 

     Sint Pancras   plaats 

     ________________________ datum 

     ________________________ handtekening 

     ________________________ naam 

     ________________________ functie    
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Bijlage 2: FORMULIER 'VASTSTELLING VAN SCHOOLPLAN' 

 

FORMULIER "Vaststelling van schoolplan" 

 

 School: CBS Het Baken 

 Adres: Bovenweg 68 

 Postcode/plaats: 1834 CG Sint Pancras 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het schoolplan 2015 – 2019 

van deze school vastgesteld. 

      Namens het bevoegd gezag, 

      ________________________ plaats 

     ________________________ datum 

     ________________________ handtekening 

     ________________________ naam 

      ________________________  functie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 
 

Bijlage 3: Planning Doelen  2015-2019   

Doelen Schooljaar 
2015-2016 

Schooljaar 
2016-2017 

Schooljaar 
2017-2018 

Schooljaar 
2018-2019 

1.  Alle leerlingen 
leren op hoog 
niveau 

 
1.1. Vasthouden aan 

het 
basissarrangemen
t 

 

Vervolg omgaan met 
verschillen via 
automatiseren IGDI-
model en bewuste 
ik-wij-jullie-jij fases. 
 
Analyseren toetsen 
en inzetten van 
goede interventies 

Implementatie 
 
 
 
 
 
 
 
Scholing en 
voortgang 

Implementatie 
 
 
 
 
 
 
 
Implementatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
Implementatie 

1.2.  Leerlingen geven 
aan hoe zij het 
beste leren en 
geven hun doelen 
aan 

 
 
 
 

Oriëntatie op 
kindgesprekken, 
waarbij het doel en 
de weg ernaar toe  
wordt verwoord 
 

Invoeren 
kindgesprekken 
aan het begin van 
het jaar en het 
opslaan in een 
portfolio 

Invoeren drie 
kindgesprekken 
per jaar met 
evaluatie van de 
doelen 

evaluatie 

1.3.  Stimuleren van 
een 
onderzoekende 
houding en  
werken met 
schema’s 

 
 
 
 

Implementeren van 
onderzoeksvraag bij 
Pittige Plustorens; 
 

Werken met 
schema’s via 
Marzano of…..in 
alle groepen 

Invoeren van het  
werken met 
schema’s in een 
leerlijn  

Evaluatie 

1.4. Samenwerken  
 
 
 
 

Verder uitbouwen 
van coöperatieve 
werkvormen op de 
juiste momenten 

Implementeren Implementeren  

1.5. Verantwoord 
omgaan met digitale 
middelen 
 
 
 

 Er wordt een 
leerlijn ontworpen 
wat en hoe we  
kinderen digitaal 
vaardigheid leren 

Uitvoering Implementatie 
en evaluatie 
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Doelen Schooljaar 
2015-2016 

Schooljaar 
2016-2017 

Schooljaar 
2017-2018 

Schooljaar 
2018-2019 

2. Leraren leren van 
elkaar en 
professionalisere
n zich continu 
 

2.1.  Leraren nemen 
verantwoordelijk
heid voor eigen 
professionaliseri
ng 

Leerkrachten blijven 
hun leervraag 
regelmatig stellen aan 
collega’s via opname 
ipad. 
Daar wordt wekelijks 
tijd voor gebruikt 
 
Leraren nemen zelf 
stappen richting 
Tabijnacademie tbv 
ontwikkeling school- en 
persoonlijke doelen. 
 
Eerste aanzet aangeven 
hoe 
professionaliseringsuren 
worden besteed 
 
 

Voortgang 
 
 
 
 
 
 
 
Voortgang 
 
 
 
 
 
Voortgang 

Evaluatie en 
implementatie 
 
 
 
 
 
 
Evaluatie en 
implementatie 
 
 
 
 
Evaluatie en 
implementatie 

 

2.2.  Alle leerkrachten 
maken actief 
deel uit van de 
netwerken 

Netwerken worden 
ingeroosterd binnen 
individuele 
professionalisering 

Leerkrachten geven 
in TV aan wat ze 
hebben gehaald uit 
de netwerken 

Evaluatie en 
implementatie 

 

2.3.  Leraren hebben 
structureel 
voldoende tijd 
om lln te volgen, 
van collega’s te 
leren en zich te 
scholen 

VOC taken naar 45%. 
Ze verder 2.1 
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Doelen Schooljaar 
2015-2016 

Schooljaar 
2016-2017 

Schooljaar 
2017-2018 

Schooljaar 
2018-2019 

3. Tabijn versterkt 
de kwaliteit en 
het gebruik van 
ICT 

3.1. ICT-competenties 
zijn bij alle 
leerkrachten 
aanwezig 

Analyse van 
competenties en 
plannen om te leren. 
 
Blijvende controle op 
hardware 

Iedere leerkracht 
volgt cursussen op 
maat 

De 
school/Tabijndoelen 
zijn behaald 

Implemen
tatie 

3.2.  Esis wordt 
optimaal 
gebruikt 

Voortgang maken van 
GP en DGI’s in Esis 

Implementatie en 
evt bijscholing 

Implementatie en 
aanpassen nieuwe 
mogelijkheden 
 

Idem 

3.3. Ouders kunnen 
actuele 
leerinhouden en 
resultaten van 
kinderen 
raadplegen op 
digiduif 

Voortgang plaatsen van 
toetsresultaten op 
digiduif 

Oriëntatie op   en 
keuze van digitaal 
rapport. 
 
Doelen per periode 
op website of …. 

Invoeren van 
digitaal rapport 

Evaluatie 
en 
implemen
tatie 
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Doelen Schooljaar 
2015-2016 

Schooljaar 
2016-2017 

Schooljaar 
2017-2018 

Schooljaar 
2018-2019 

4. Tabijn werkt met 
teams als basis 
voor uitstekend 
en innovatief  
Onderwijs 
 

4.1.  Leerkrachten 
stellen elkaar de 
juiste vragen en 
geven 
professionele 
feedback 

 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse n.a.v. 
competenties  wat de 
speerpunten, 
kwaliteiten en 
prioriteiten zijn 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leren feedback 
geven d.m.v. 
training en aan de 
hand van een 
kijkwijzer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Structureel 
inplannen van 
leermomenten 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluatie 
en 
implemen
tatie 

4.2. Elk team  erkent, 
herkent en 
versterkt de 
kwaliteiten en 
benut deze 
binnen de school 
en Tabijn 

 Binnen TV  geven de 
specialisten en 
coördinatoren aan 
wat zij betekenen 
binnen de 
schooldoelstellingen 

Analyse van alle 
talenten binnen het 
team. 
Komt in een format. 

Tabijnbree
d wordt 
gebruik 
gemaakt 
van 
elkaars 
talenten. 
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Doelen Schooljaar 
2015-2016 

Schooljaar 
2016-2017 

Schooljaar 
2017-2018 

Schooljaar 
2018-2019 

5. Tabijn versterkt 
de rol van ouders 
en andere 
partners 
 

5.1. Het ontwikkelen 
van een school-
ouderovereenko
mst 

 
 
 
 
 
Oriëntatie op 
verschillende modellen 

 
 
 
 
 
Bespreken met 
team en MR.  
Ontwerpen van een 
stappenplan tot 
invoering 

 
 
 
 
 
Eerste uitvoering bij 
nieuwe leerlingen. 
 

 
 
 
 
 
Doorvoere
n door 
hele 
school 

5.2.  Ontwikkeling 
doorgaande 
lijnen met 
voorschool en VO 

Deelname aan VVE 
bijeenkomsten. 
Omschrijving 
“startbekwaamheid” 

Helderheid over 
POVO-overleg en 
omschrijving 
afspraken over de 
inhoud van een 
vorm van 
voortgangsoverleg 

Uitvoeren van beide 
afspraken 

Implemne
tern 
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Doelen Schooljaar 
2015-2016 

Schooljaar 
2016-2017 

Schooljaar 
2017-2018 

Schooljaar 
2018-2019 

6. Overige doelen 
 
6.1.  Cultuuraanbod 

en cultreel 
erfgoed 

 
 
Deelname aan 
muziekonderwijs in de 
basisschool. Aanwijzen 
taakverantwoordelijke 
 
Deelname aan 
projecten rond cultureel 
erfgoed. Aanstellen 
taakverantwoordelijke 

 
 
Implementeren 
muziek en 
deelname 
vervolgaanbod 
 
 
 
Planning, voortgang  

 
 
Implementeren en 
deelname 
vervolgaanbod 

 
 
 
 

Planning en 
voortgang 
 

 
 
Implemen
teren en 
deelname 
vervolgaa
nbod 
 
 
 
 
Evaluatie 
en 
implemen
tatie 

6.2.  Leesbevordering 
en werken aan 
goed technisch 
leesonderwijs 

Aanstellen 
leescoördinator. 
Screenen en 
vernieuwen van 
leesboeken. 
 
Aandacht voor 
leespromotie 
(kinderboekenweek, 
voorleeswedstrijd 7/8) 

Optimaal gebruik 
maken van Estafette 
 
 
 
 
Uitbreiden 
leespromotie mt de 
Kinderjury (5/6) 
 
 

Meerjarenplan 
opstellen t.a.v 
vervanging 
leesboeken 
 
 
Uitbreiden 
leespromotie met 
het voorleesontbijt 
(1/4) 

Evaluatie 
en 
implemen
tatie 

6.3.  Versterken PR 
school 

Website aantrekkelijker 
maken en werken aan 
goede benaming etc 

Groep PR formeren 
en stappenplan 
vaststellen 

Uitvoeren en 
implementeren 

Evalueren 

 



 

bijlage 4: Jaarplan 2015 – 2016 

       
Doelen:  
Wat willen we bereiken? 
Doel 1: Alle leerlingen leren op 
hoog niveau 

Acties om doel te 
bereiken 

Resultaat: 
Wat maakt ons 
tevreden? 

Wie is verantwoor- 
delijk? 

Doorlooptijd: 
Wanneer  
start en 
wanneer 
klaar? 

Wanneer evaluatie? Hoe  en wanneer  
vindt borging 
plaats? 

1.1.  
Vasthouden aan het 
basisarrangement 
 
 
 

Voortgang CPS-
traject: 
audits en 
teambijeenkomst 
op 10 en 15 
september en 
27 en 29 oktober 
 
Klassenbezoeken 
verder in het jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
scholing, 
zorggesprekken 
 (4 x per jaar) 

Als  de drie 
instructiegroepen  
zichtbaar zijn in het 
lesgeven; 
wanneer de geleerde 
onderdelen van 
IGDImodel (bv scherpe 
doelstelling, 
coöperatieve 
werkvormen, ik-wij-
jullie-jij fases) de juiste 
plek krijgen in het 
lesgeven 
 
Als leerkrachten 
toetsen scherp kunnen 
analyseren en goede 
interventies kunnen 
toepassen 
 

Directie en team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directie, ib-er en team 

schooljaar 
2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schooljaar 
2015-2016 

tijdens fg-gesprekken 
 
 
 
 
 
 
 
 
tijdens evaluatie van 
de Zorgperiodes 

tijdens feedback op 
klassenbezoeken en 
in fg gesprekken 
 
 
 
 
 
 
 
 
in het EWS 
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 en studiedagen op 
woensdag 
 27 januari en 22 
juni 

1.2  
Leerlingen geven hun doelen aan en 
hoe zij het beste die doelen kunnen 
bereiken 
 
 
 

 
Inventarisatie van 
en scholing 
 op het voeren van 
kindgesprekken 
Tijdens 
studiemiddagen op  
7 december en 31 
maart 

 
Als de werkgroep een 
voorstel doet hoe 
kindgesprekken vorm 
gaan krijgen en 
leerkrachten geschoold 
zijn hoe deze te voeren 

 
Werkgroep hoofddoel 
1 

 
schooljaar 
2015-2016 

 
op 31 mei 

 
In een document 

1.3 
Stimuleren van een onderzoekend 
houding en werken met schema's 
 
 
 

 
Werken en 
oefenen met de 
 onderzoeksvraag 
vanuit het 
 TASCmodel op de 
studie- 
middagen van 7 
december  
en 31 maart en via 
opnames  
op de i-pad 
 

 
Als leerkrachten de 
uitgangspunten van het 
TASC-model klassikaal 
en met de plusgroep 
kunnen toepassen 

 
Werkgroep hoofddoel 
1 

 
Schooljaar 
2015-2016 

 
Op 31 mei 

 
In een document 

1.4 
Samenwerken 
 
 
 

 
Verder uitbouwen 
van 
coöperatieve 
werkvormen 
 

 
Als leerkrachten 
coöperatieve 
werkvormen 
doelgericht inzetten 

 
Werkgroep hoofddoel 
1 

 
Schooljaar 
2015-2016 

 
feedback op audits en 
i-padopnames 

 
In verslag fg-
gesprek 
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Doelen:  
Wat willen we bereiken? 
Doel 2 : Leraren leren van elkaar en 

professionaliseren zich continu 

Acties om doel te 
bereiken 

Resultaat: 
Wat maakt ons 
tevreden? 

Wie is verantwoor 

delijk? 

Doorlooptijd: 
Wanneer  
start en 
wanneer 
klaar? 

Wanneer evaluatie? 
 

Hoe  en wanneer  
vindt borging 
plaats? 
 

2.0  
Leraren leren van elkaar 
 
 
 

Tweewekelijks tijd 
inruimen om iPad 
opnamen te 
bespreken. 

Als leerkrachten hun 
leervraag regelmatig 
stellen aan collega's via 
opname iPad 

Werkgroep 
hoofddoel 2 en 4 

2015-2016 31 maart 2016 en 
tijdens fg-gesprekken 

in tijdsplanning 
nieuw schooljaar 

2.1 
Leraren nemen 
verantwoordelijkheid voor eigen 
professionalisering 
 

 
Wijzen op aanbod 
Tabijnacademie. 

 
Als leerkrachten zelf 
stappen richting 
tabijnacademie nemen 
tbv ontwikkeling school- 
en persoonlijke doelen. 

 
Directie en team 

 
tot de 
herfstvakantie 
2015 

 
tijdens fg gesprekken 

 
in schooldocument 

en verslagen fg 
gesprekken. 
 

2.2 
Alle leerkrachten maken actief deel 
uit van de netwerken 

 
Netwerken worden 
ingeroosterd in het 
jaarrondrooster en 
taakformulier 

 
Als alle leerkrachten de 
netwerken bezoeken en 
daar een actieve 
inbreng in hebben 

 
Werkgroep hoofddoel 
2 en 4 

 
schooljaar 

2015-2016 

 
tijdens fg-gesprekken 

 
in jaarplanning 

2.3 
Leraren hebben structureel 
voldoende tijd om lln te volgen, van 
collega's te leren en zich te scholen 

 
In taakbeleid is 

45% aan VOC-
taken  
ingezet; uren 
aanpassen aan  
de weekuren. 
Blauwe, 
overlegvrije, 
periodes  
zijn vastgesteld in 
hele drukke 
periodes 

 
Leraren gebruiken hun 
tijd zo efficiënt mogelijk 

 
Werkgroep hoofddoel 
2 en 4 

 
schooljaar 
2015-2016 

 
31 mei 

 
in taakbeleid 
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Doelen:  
Wat willen we bereiken? 
Doel 3 :Tabijn versterkt de kwaliteit 

en het gebruik van ICT 

Acties om doel te 
bereiken 
 

Resultaat: 
Wat maakt ons 
tevreden? 
 

Wie is 

verantwoordelijk? 

 

Doorlooptijd: 
Wanneer  
start en 
wanneer 
klaar? 

Wanneer evaluatie? 
 
 

Hoe  en wanneer  
vindt borging 
plaats? 
 

3.1  
ICT-competenties zijn bij alle 

leerkrachten aanwezig 

 

 

Goede hardware 

Analyse van 
competenties en 
acties om te leren. 
Uitleg op TV 18 
augustus en 1 
september 
 
Tijdig vervanging 
hardware 

Als alle leerkrachten 
weten wat de analyse 
opbrengt en er 
daadwerkelijk mee aan 
de gang gaan. 
 
De apparatuur moet 
mensen in staat stellen 
goed met ict te werken 

ICT-Tabijn; directie en 
werkgroep hoofddoel 3 
 
Directie, ICT-Tabijn en 
ict-er 

augustus t/m 
mei 
 
 
 
hele jaar 

31 mei en tijdens fg 
gesprekken 
 
 
overleg ict-er 

in verslag FG 
gesprek en 
overzichtsdocument 
 
 
 
in ICT-document 

3.2 
ESIS wordt optimaal gebruikt 
 

 
Uitleg en werken 
aan verwerken van 
toetsresultaten in 
ESIS tijdens 
studiedagen en 
blauwe periodes 

 
Als alle leerkrachten  
weet hebben van de 
mogelijkheden van ESIS 
en goed kunnen werken 
aan GP en DGO' s 

 
Ib-er en werkgroep 
hoofddoel 3 

 
In januari en 
juni 

 
22 juni 

 
in ICT-document 

3.3 
Ouders kunnen actuele 
leerinhouden en resultaten van 
kinderen raadplegen op digiduif 

 
Voortgang 
plaatsing 
toetsresultaten op 
digiduif in januari 
en juni 

 
Als de toetsresultaten 
op digiduif staan en 
leerkrachten een 
duidelijk hebben van de 
ontwikkeling van de 
vaardigheidsscores en 
de consequenties 
daarvan 

 
directie en werkgroep 
hoofddoel 3 

 
van januari 
tot juli 

 
22 juni 

 
in ICT-document 
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Doelen:  
Wat willen we bereiken? 
Doel 4: Tabijn werkt met teams als 

basis voor uitstekend en innovatief 

onderwijs. 

Acties om doel te 
bereiken 
 
 

Resultaat: 
Wat maakt ons 
tevreden? 
 

Wie is 

verantwoordelijk? 

 

Doorlooptijd: 
Wanneer  
start en 
wanneer 
klaar? 

Wanneer evaluatie? 
 
 

Hoe  en wanneer  
vindt borging 
plaats? 
 

4.1 
Leerkrachten stellen elkaar de juiste 
vragen en geven professionele 
feedback 

Analyse van 
competenties, 
sterkte en zwakte 
analyse. 
Audits met 
feedback tijdens 
het cps traject en 
studiedag 7 
december 

Als het team inzicht 
heeft in de sterke en 
ontwikkelpunten van 
een ieder en daar 
doelgericht gebruik van 
maakt 

Directie en werkgroep 
hoofddoel 2 en 4 

Schooljaar 
2015-2016 

31 mei Document met 
overzicht en 
vervolgstappen 
2016-2017 
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Doelen:  
Wat willen we bereiken? 
Doel 5: Tabijn versterkt de rol van 
ouders en andere partners 

Acties om doel te 
bereiken 
 
 

Resultaat: 
Wat maakt ons 
tevreden? 
 

Wie is 

verantwoordelijk? 

 

Doorlooptijd: 
Wanneer  
start en 
wanneer 
klaar? 

Wanneer evaluatie? 
 
 

Hoe  en wanneer  
vindt borging 
plaats? 
 

5.1 
Het ontwikkelen van een school-
ouderovereenkomst 
 

Oriëntatie op 
verschillende 
modellen dmv 
informatie zoeken 
en volgen van 
workshops door 
werkgroep 

Als de werkgroep zicht 
heeft op de 
mogelijkheden en een 
plan maakt voor 
presnatie aan team en 
MR in het volgende 
schooljaar 

Werkgroep  
hoofddoel 5 

Schooljaar 
2015-2016 

Eindgesprek 
werkgroep met 
directie 

In stappenplan 
nieuw schooljaar 

5.2 
Ontwikkeling doorgaande lijnen met 
voorschool en VO 

Deelname VVE 
bijeenkomsten 
Langedijk 

Als omschreven kan 
worden wat de 
Startkwalificatie is voor 
onze school 

Onderbouw- 
coördinator 
directie 

17-9-2015 tot 
mei 2016 

Eindgesprek directie 
en 
onderbouwcoördinator 
In mei/juni 

Document 
doorgaande lijnen 
Voorschool en VO 
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Doelen:  
Wat willen we bereiken? 
Doel 6: Overige doelen 

Acties om doel te 
bereiken 
 
 

Resultaat: 
Wat maakt ons 
tevreden? 
 

Wie is 

verantwoordelijk? 

 

Doorlooptijd: 
Wanneer  
start en 
wanneer 
klaar? 

Wanneer evaluatie? 
 
 

Hoe  en wanneer  
vindt borging plaats? 
 

6.1  
Cultuuraanbod en cultureel erfgoed 

Bijwonen van 
bijeenkomsten 
muziekleerlijn 
binnen aanbod 
Langedijk 
 
Bijwonen 
bijeenkomsten 
rond cultureel 
erfgoed Langedijk 
en informatie 
binnen 
teamvergaderingen 
en memo’s 

Als binnen de school 
het aanbod van leerlijn 
muziek Langedijk vorm 
krijgt. 
 
 
Als de school aan 
minimaal een project 
deelneemt van het 
aanbod cultureel 
erfgoed 

Cultuur coördinator en 
directie. 
 
 
 
 
Taakeigenaar cultureel 
erfgoed en directie 

Heel 
schooljaar 
 
 
 
 
Heel 
schooljaar 

Eindgesprek cultuurco-
ordinator en directie in 
mei/juni. 
 
 
 
Eindgesprek 
taakeigenaar en 
directie in mei/juni 

Voortgangsplan 2016-
2017 
 
 
 
 
 
Voorgangsplan 2016-
2017 

6.2 
Leesbevordering en werken aan 
goed technisch leesonderwijs 

Screenen van 
bestaande 
leesboeken en 
aanschaf nieuwe 
leesboeken 
 
Aandacht voor 
Kinderboekenweek 
en 
voorleeswedstrijd 
7/8 
dmv informatie 
aan team 

Als de leesboeken er 
goed uitzien en met 
nieuwe leesboeken zijn 
aangevuld. 
 
 
Als beide evenementen 
een duidelijk aanleiding 
zijn voor 
leesbevordering 

Leescoördinator. 
 
 
 
 
 
Leescoördinator en 
team 

November  
 
 
 
 
 
September 
tot februari 

Evaluatie met team op 
31 mei en eindgesprek 
coördinator met 
directie 
 
 
Evaluatie met team op  
31 maart 

Meerjarenplanning 
2016-2019 
 
 
 
 
Vastleggen in 
draaiboek 

6.3 
Versterken PR school 
 

Nieuw 
promotieflmpje 
website maken en 

Als de website door 
ouders veelvuldig 

Directie 
 
 

Heel 
schooljaar 
 

Via ouderraad en MR 
en enquête onder 
ouders in april 

Document website  
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het 
nieuwsonderdeel 
actueel houden  
 
Overleg 
reclamebureau en 
presentatie op 
officiële opening 
op 6 november 

bezocht wordt om 
nieuws te zien en foto’s 
 
 
 
Aanpassing benaming 
en logo en daardoor 
imago 

 
 
 
 
Directie 

 
 
 
 
Augustus tot 
december 

 
 
 
 
7 december 

 
 
 
 
Vervolgstappen 
beschrijven rond 
imagoverbetering 



Bijlage 5: Externe  en Interne ontwikkelingen   

 
EXTERNE ONTWIKKELINGEN  
 
Ontwikkeling 1: meer druk op scholen om de onderwijsresultaten te verhogen  
 
De overheid is de laatste jaren steeds meer nadruk gaan leggen op het versterken van de prestaties 
van het (primair) onderwijs. Voor een belangrijk deel wordt dit ingegeven door de prestaties van ons 
onderwijssysteem in vergelijking met andere landen (weergegeven in de PISA-ranglijsten1). De positie 
van het Nederlandse onderwijs is relatief verslechterd. Onder Minister Van Bijsterveldt werd daarom 
het Actieplan Basis voor Presteren in 2011 gelanceerd en in hetzelfde jaar het Actieplan Leraar 2020. 
Beide beleidsplannen vormden de basis voor het tussen de PO-Raad en de Minister voor OCW gesloten 
bestuursakkoord. Het bestuursakkoord van 17 januari 2012 legde de volgende afspraken tussen de 
sector en overheid vast:  
 

Ambities gericht op opbrengstgericht werken  

 

1. Schoolbesturen hebben meetbare doelstellingen geformuleerd gericht op 
leeropbrengsten taal en rekenen;  

2. Scholen werken opbrengstgericht;  

3. Scholen werken met de opbrengsten van vroegschoolse educatie;  

4. Scholen bieden maatwerk voor excellente leerlingen, waaronder hoogbegaafde 
leerlingen;  

5. Geen onderpresterende scholen meer;  

6. Scholen stimuleren ouders om thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan 
leerprestaties;  

7. Scholen maken hun opbrengsten transparant.  
  
Ambities gericht op professionalisering  

 

8. De bekwaamheid van leraren in afstemmen van het onderwijs op verschillen binnen 
de klas is op orde;  

9. De bekwaamheid van leraren met betrekking tot opbrengstgericht werken is op orde;  

10. Alle leraren onderhouden hun bekwaamheden systematisch en worden gestimuleerd 
zich te registreren;  

11. Scholen voeren een goed en effectief HRM-beleid;  

12. Verbetering begeleiding en ondersteuning beginnende leraren;  

13. Schoolleiders in regulier en speciaal onderwijs voldoen aan geactualiseerde 
bekwaamheidseisen.   

  

 
Ontwikkeling 2: van de professionaliteit van scholen en besturen wordt meer verwacht  
 
Het bestuursakkoord van 2012 vat heel treffend samen dat de verdere professionalisering van de 
sector van het grootste belang is voor een hogere onderwijskwaliteit. De professionaliteit van 
schoolbesturen en de wijze waarop interne toezichthouders (Raad van Toezicht) daar toezicht op 
houden, staat door een aantal affaires weer sterk in de belangstelling. De laatste jaren is de autonomie 
van schoolbesturen ter discussie komen te staan en is er met de nieuwe wet op het Primair Onderwijs 
een aantal bevoegdheden voor de Minister gecreëerd om bij tegenvallende prestaties in te kunnen 
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grijpen. Als gevolg van de Amarantis-casus zijn de mogelijkheden voor de Minister om in te 
grijpen verder vergroot.   
  
Onderdeel van de professionaliteit van de wijze waarop scholen worden geleid en bestuurd, is een 
toegenomen nadruk op transparantie. In 2012 is het project Vensters PO gestart, waarbij 
schoolbesturen opbrengsten in beeld brengen. Dit dient verschillende doelen: verantwoording naar 
de omgeving, van elkaar leren en elkaar te stimuleren tot kwaliteitsverbetering. In 2015 maken alle 
schoolbesturen van basisscholen de opbrengsten van hun basisscholen openbaar in Vensters PO.   
 
Ontwikkeling 3: op naar passend onderwijs  
 
Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen worden alleen nog door speciale scholen voor 
basisonderwijs aangenomen als bestuurlijke samenwerkingsverbanden daartoe toestemming geven. 
Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit vestigingen van basisscholen, scholen voor 
speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Het 
samenwerkingsverband heeft tot doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen 
binnen en tussen de scholen te realiseren. Daarbij staat het ononderbroken ontwikkelingsproces van 
leerlingen centraal die extra ondersteuning nodig hebben. Het dossier is zeer complex en heeft 
vergaande consequenties, bijvoorbeeld voor de bekostiging, benodigde professionaliteit van leraren 
op onze scholen en het samenwerken door Tabijn in het samenwerkingsverband IJmond (PO2711) en 
samenwerkingsverband Noord-Kennemerland (PO2703).   
 
Ontwikkeling 4: krimp eerder regel dan uitzondering  
 
Tabijn heeft basisscholen in de regio Midden- en Noord-Kennemerland. In deze brede regio is over het 
algemeen sprake van krimp, dat wil zeggen dalende leerlingenaantallen. Dit heeft gevolgen voor het 
personeelsbestand, de huisvestingsituatie en de inkomsten van onze organisatie.   
 
Samenvattend: de lat komt hoger te liggen  
 
Samenvattend kunnen we concluderen dat de lat voor het primair onderwijs de laatste jaren telkens 
een beetje hoger wordt gelegd. De onderwijsprestaties van het primair onderwijs in het 
algemeen moeten beter en dat houdt in dat de professionaliteit van leraren, leidinggevenden en 
toezichthouders aandacht moet krijgen. De rijksoverheid tracht dit te bereiken door aan de ene kant 
te stimuleren met extra geld, en aan de andere kant stelt zij ook strakkere wetgeving vast.   
De Tabijnscholen  zijn– door hard werken - in de gelukkige omstandigheid dat zij al kwalitatief goed 
onderwijs bieden. Daarmee stellen we de rijksoverheid meer dan tevreden. Maar wij willen méér dan 
voldoen aan externe eisen: vanuit onze passie voor de optimale ontwikkeling van het kind de lat hoger 
gaan leggen en uitstekend en innovatief onderwijs realiseren. Dat in een situatie van krimp te 
realiseren, vergt verstandig optreden in de komende jaren.   
 
INTERNE ONTWIKKELINGEN  
 
Onderwijsprestaties zijn op orde  
 
In 2014 hebben wij al onze scholen een basisarrangement van de inspectie hebben gekregen. De gang 
van zaken is dat wanneer scholen volgens het early warning system (EWS) van Tabijn in de 
gevarenzone dreigen te komen met hun citoscores, er door directie en schooldirecteur direct 
actie ondernomen wordt. Op die manier houdt Tabijn de vinger aan de pols en zorgen wij er met elkaar 
voor, dat onze scholen ook in de toekomst het basisarrangement verkrijgen.   
Ouders, leerlingen en medewerkers zijn tevreden  
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Tabijn heeft in 2014 een zogenaamde driehoeksmeting verricht naar de leerling-, ouder- en 
personeelstevredenheid. Ouders van leerlingen van Tabijn scoren 7,6 op een tienpuntschaal. Dat sluit 
aan bij het landelijk gemiddelde rapportcijfer voor oudertevredenheid van 7,5.   
Leerlingen gaven in 2012 in Nederland gemiddeld een 8 aan hun school en de medewerkers 
waarderen hun school landelijk met gemiddeld een 7,6. Opvallend is dat leerlingen van Tabijn de 
scholen gemiddeld lager (7,8) waarderen dan het landelijk gemiddelde. Medewerkers van Tabijn zijn 
met hun 7,8 gemiddeld meer tevreden. Naar aanleiding van deze meting zijn in 2012 acties ingezet 
om de tevredenheid te verbeteren.   
 
HRM beleid: speerpunt van Tabijn  
 
Er is in de vorige beleidsperiode veel aandacht geweest voor kwalitatief hoogwaardige opleiding en 
scholing van (startende) leraren. Twee interne praktijkopleiders houden zich hier intensief mee bezig 
en er is een Tabijnbeurzenprogramma opgezet voor leraren en (adjunct-) directeuren om aan 
een masteropleiding deel te nemen. Ook management development is een speerpunt, en Tabijn 
wenst te komen tot een nog meer gezamenlijk en samenhangend MD-traject. Het is verder gewenst 
meer zicht op de kwaliteiten in de organisatie, op het niveau van leidinggevenden, maar ook op 
teamniveau te verkrijgen. Om meer samenhang te creëren in de professionalisering van de 
verschillende functiegroepen is de oprichting van de Tabijn Academie in januari 
2014 van groot belang.   
 
De ervaren werkdruk is nog steeds actueel binnen Tabijn. De werkgroep werk en gezondheid gaat hier 
de komende jaren vervolg aan geven in combinatie met het vormgeven en uitvoeren van duurzaam 
verzuimbeleid. De nadruk komt te liggen op preventie, inzetbaarheid, gedrag en eigen regie. Daarna 
kan de scope worden verbreed in de richting van duurzaam gezondheidsbeleid.   
 
De financiën: gezond maar krimp geeft zorgen  
 
Aan het eind van 2013 kon Tabijn de boeken afsluiten wetende dat de financiële positie sterk is. Tabijn 
beschikt bijvoorbeeld over voldoende reserves en liquide middelen en voldoet aan de gestelde 
financiële normen van de rijksoverheid. De krimp die Tabijn de komende jaren treft, zal van ons vergen 
dat we de zeilen goed naar de wind blijven zetten.   
 
Huisvesting: op orde, krimp heeft ook hier invloed  
 
Schoolbesturen zijn op 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het volledige onderhoud van de 
schoolgebouwen. Een organisatie als Tabijn is op huisvestingvlak verder volop in beweging: er worden 
renovaties uitgevoerd, noodvoorzieningen getroffen en nieuwbouw gepleegd. De krimp zal er in 
toenemende mate toe gaan leiden dat de huisvestingsituatie kritisch afgewogen wordt. Wanneer 
scholen bijvoorbeeld worden opgeheven of fuseren met andere scholen, heeft dat al snel forse 
financiële gevolgen. Tabijn zal daarop de komende jaren proactief inspelen.   
 
Tabijn werkt regionaal nauw samen  
 
Tabijn staat op diverse manieren in nauw contact met andere partijen in de regio. Als voorbeelden 
daarvan gelden de samenwerkingsverbanden, de samenwerking tussen de scholen in het PO en VO 
om de informatieoverdracht te verbeteren wanneer leerlingen doorstromen naar het 
vervolgonderwijs, het Bestuurlijk Netwerk Inspectietoezicht (waarin wordt samengewerkt met de 
Onderwijsinspectie), en ‘Playing for Success Alkmaar’ in samenwerking met de gemeente Alkmaar, 
voetbalclub AZ en een aantal besturen voor primair en voortgezet onderwijs.   
Tabijn heeft met het Centrum Brein & Leren van de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) in 
september 2013 een driejarige overeenkomst getekend. Het doel is het samen uitvoeren van 
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praktijkgericht onderwijsonderzoek in het primair onderwijs. Met hun samenwerking willen Tabijn en 
de VU een kwaliteitsimpuls geven aan onderwijsinnovaties in het basisonderwijs door toepassing van 
nieuwe wetenschappelijke inzichten over de ontplooiing van kinderen en de rol van biologische, 
psychosociale en culturele factoren.  
 
Onderwijs en kwaliteitszorg  
 
In 2012 heeft de werkgroep Onderwijskwaliteit een draaiboek kwaliteitszorgsysteem Tabijn op 
schoolniveau ontwikkeld. De inspectie van het onderwijs reageerde positief op het draaiboek.  In 2015 
loopt  de vierjarige cyclus af. De cyclus zal in het schooljaar 2015-2016 worden geëvalueerd en wellicht 
aangepast.   
 
Leren van elkaar in netwerken  
 
Met als doel meer van elkaar te leren binnen de organisatie, wordt sinds 2012 binnen Tabijn gewerkt 
met netwerken. In 2011 is Tabijn gestart met netwerken voor leraren van de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 
7/8. Netwerken voor intern begeleiders, (adj.)directeuren, ICT-coördinatoren, interne 
contactpersonen en rugzakbegeleiders bestaan al veel langer binnen Tabijn. Een digitale omgeving 
moet het delen van kennis en het ontwikkelen daarvan makkelijker maken.   
 
De toepassing van ICT  
 
Tabijn loopt voorop in de toepassing van ICT in het onderwijs en de bedrijfsvoering. De belangrijkste 
resultaten die we in de periode 2010-2014 op onderwijskundig gebied hebben geboekt zijn dat alle 
klassen van de Tabijn-scholen een digitaal schoolbord hebben, het gebruik van de tablets in de klassen 
sterk is uitgebreid en de intensiteit van het gebruik van de onderwijskundige pakketten sterk is 
vergroot. Leerlingen die meerbegaafd zijn, maken in de Digitale Topschool achter de computer 
opdrachten die door een virtuele leraar worden nagekeken. Ook communiceren ze op het zgn. 
Tabijnplein met leerlingen van andere Tabijnscholen. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden van sociale media.  
  
Op het gebied van de bedrijfsvoering zijn ook belangrijke resultaten geboekt in de afgelopen 
periode. Het gebruik van ESIS is uitgebreid en het gebruik van SharePoint is toegenomen om kennis en 
ervaringen met elkaar te delen. Op alle scholen wordt er op digitale wijze met ouders 
gecommuniceerd. Door deze ontwikkelingen ligt er een grote uitdaging om de capaciteit van het 
netwerk op niveau te houden en de lat zelfs hoger te leggen. Zodat alle functies onderwijskundig en 
administratief beschikbaar blijven wanneer bovengenoemde ontwikkelingen zich verder 
uitbreiden. Hierbij valt vooral te denken aan uitbreiding van het gebruik van tablets en sociale media.  
 
Samenvattend: Tabijn heeft haar zaken goed op orde  
 
Natuurlijk stemt deze conclusie tot tevredenheid. De krimp en de invoering van het passend onderwijs 
zijn echter onzekere factoren, die een groot beslag op onze exploitatie kunnen leggen. De opdracht 
die wij met elkaar stellen is om intern sterk georganiseerd en professioneel te blijven. Wij willen ons 
optimaal concentreren op onze missie om uitstekend en innovatief onderwijs te verzorgen.  

  
 

Bijlage 6: Systeem van kwaliteitszorg  

Onder kwaliteit verstaat Tabijn de mate waarin de organisatie Tabijn met de scholen erin slaagt zijn 

doelen te bereiken naar tevredenheid van zichzelf, de overheid, team en ouders en leerlingen. Om te 
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bepalen of deze doelen behaald worden, moeten de doelen helder, aanvaardbaar en aanvaard zijn. 

Daarnaast zijn normerende uitspraken nodig om vast te stellen in welke mate de doelen worden 

behaald. 

Als kwaliteit gaat over de mate waarin scholen erin slagen hun doelen te bereiken, gaat 

kwaliteitszorg om de zorg voor die kwaliteit. Hoe zorgt de school ervoor dat de gestelde doelen 

worden bereikt? Hoe lukt het om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen?  

Het Draaiboek Kwaliteitszorgsysteem Tabijn op schoolniveau dat in 2012 is ontwikkeld, beschrijft   

het systeem, de  thema’s, de  vragenlijsten van het Early warning systeem   en het jaar waarin de  9 

thema’s  die de onderwijsinspectie van belang acht, aan de orde zijn.  In het schooljaar 2014-2015 

loopt de vierjarige kwaliteitszorgcyclus af. In  2015 wordt het kwaliteitszorgcyclus geëvalueerd. 

Wellicht leidt de evaluatie tot veranderingen in het systeem.  Voor het schoolplan 2015-2019 wordt 

vooralsnog  uitgegaan van de huidige  kwaliteitszorgsysteem.  

De negen onderdelen van het onderwijsleerproces volgens het waarderingskader van de 

onderwijsinspectie zijn: 

1. Opbrengsten 
  

2. Aangeboden 
leerinhoud 
  

3. Voldoende tijd 
om 
leerstofaanbod 
eigen te maken 

4.  Schoolklimaat 
(veiligheid en 
respectvolle 
omgangsvormen) 

5. Duidelijke uitleg en 
organisatie van 
onderwijsactiviteiten, 
taakbetrokkenheid 
leerlingen 

6. Afstemming 
aanbod, 
instructie, 
verwerking en 
onderwijstijd 

7.  Systematisch 
volgen 
vorderingen  
leerlingen 

8. Extra zorg aan 
leerlingen die het 
nodig hebben 

9. Systeem van 
kwaliteitszorg 

 

Uitgangspunten voor het  kwaliteitszorg systeem op Tabijn- en schoolniveau   

 Het  systeem voor kwaliteitszorg kent een doorgaande lijn en is op meerdere niveaus van de 

organisatie toepasbaar: tussen Raad van Toezicht (RVT) en College van Bestuur (CVB), tussen 

de algemene directie namens het CVB  en schooldirecteuren. Belangrijke elementen uit de 

kwaliteitszorgcyclus worden ook gebruikt in de verantwoordingsrelatie van de (individuele) 

leerkrachten naar de schooldirecteuren. 

 Het  systeem voor kwaliteitszorg is cyclisch van aard.  

 Het  systeem voor kwaliteitszorg is geen doel op zichzelf (‘papieren tijger’) maar ondersteunt 

ontwikkeling op alle niveaus en maakt deze inzichtelijk. 

  Meetbaarheid en vergelijkbaarheid zijn kritische criteria (benchmarking). Waar  mogelijk 

worden kwantitatieve (streef-)waarden geformuleerd. 

 In het systeem voor kwaliteitszorg is er ruimte voor het verhaal achter de cijfers. Interventies 

zijn gebaseerd op kwantitatieve gegevens die betrouwbaar en zo objectief mogelijk zijn 

verkregen.  
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Op elk niveau in de organisatie (RVT – CVB, CVB – scholen, school- personeelsleden) zijn thema’s 

vastgesteld  die aan de hand van schriftelijke rapportages met een bepaalde  frequentie onderwerp 

van gesprek zijn. Deze rapportages worden zoveel mogelijk met kwantitatieve gegevens 

ondersteund, die bij voorkeur in een meerjarig perspectief worden geplaatst, zodat een trend 

zichtbaar wordt. 

a) Kwaliteitszorgcyclus tussen RVT en CVB 

Te bespreken Thema Frequentie  

Strategisch beleidsplan 4 jaar 
Externe visitatie 4 jaar 
Arbo- en veiligheidsbeleid 4 jaar 
Interne klanttevredenheid bestuursbureau 4 jaar 
Meerjarenbeleidsplan huisvesting 4 jaar 
Ouder/leerling/medewerkertevredenheid    2 jaar 
Marktaandeel/leerlingenaantallen  2 jaar 
Docent/leerlingratio 2 jaar 
Uitstroomgegevens VO 2 jaar 
Tevredenheid VO 2 jaar 
Functioneren bovenschools management 2 jaar 
Opbrengsten onderwijs 3 x per jaar 
Ziekteverzuim 1 jaar 
Rapportage Inspectie van het onderwijs 1 jaar 
Jaarplan 1 jaar 
Begroting 1 jaar 
Bestuursverslag/jaarrekening 1 jaar 
Jaargesprek RVT - CVB 1 jaar 
Financiële  rapportage Kwartaal 
Managementrapportage  Kwartaal 

 

b) Kwaliteitszorgcyclus tussen CVB / algemene directie en de scholen 

Te bespreken Thema Frequentie  

Schoolplan 4 jaar 
Visitatie 4 jaar 
Rapportage Inspectie van het onderwijs 4 jaar ( of vaker indien nodig) 
Ouder/leerling/medewerkertevredenheid    2 jaar 
Marktaandeel/leerlingenaantallen  1 jaar 
Docent/leerlingratio 2 jaar 
Uitstroomgegevens VO 2 jaar 
Tevredenheid VO 2 jaar 
Arbo- en veiligheidsbeleid 2 jaar 
Ziekteverzuim 1 jaar 
Opbrengsten onderwijs 3 x per jaar 
Jaarplan 1 jaar 
Begroting 1 jaar 
Jaarverslag 1 jaar 
Functioneren en beoordelen  1 jaar 

 

c) Kwaliteitszorgcyclus tussen de school en haar personeelsleden 

Te bespreken Thema Frequentie  

Ouder/leerling/medewerkertevredenheid    2 jaar 
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Ziekteverzuim 1 jaar 
Scholing /persoonlijk ontwikkelingsplan 2 jaar 
Opbrengsten onderwijs 2 x per  jaar 
Functioneren en beoordelen  1 jaar 
Taakbeleid 1 jaar 

 

Meerjaren Planning 

d)        CVB – RVT  

2016 2017 2018 2019 

Financiële rapportage 
(kwartaal) 3x 

Financiële rapportage 
(kwartaal) 3x 

Financiële rapportage 
(kwartaal) 3x 

Financiële rapportage 
(kwartaal) 3x 

Management rapportage 
(kwartaal) 4x 

Management  
rapportage (kwartaal) 4x 

Management rapportage 
(kwartaal) 4x 

Management rapportage 
(kwartaal) 4x 

Jaargesprek 
RVT - CVB 

Jaargesprek 
RVT - CVB 

Jaargesprek 
RVT - CVB 

Jaargesprek 
RVT - CVB 

Bestuursverslag/ 
jaarrekening 

Bestuursverslag/ 
jaarrekening 

Bestuursverslag/ 
jaarrekening 

Bestuursverslag/ 
jaarrekening 

Begroting Begroting Begroting Begroting 
Jaarplan Jaarplan Jaarplan Jaarplan 
Rapportage 
Onderwijsinspectie 

Rapportage 
Onderwijsinspectie 

Rapportage 
Onderwijsinspectie 

Rapportage 
Onderwijsinspectie 

Ziekteverzuim Ziekteverzuim Ziekteverzuim Ziekteverzuim 
Opbrengsten onderwijs Opbrengsten onderwijs Opbrengsten onderwijs Opbrengsten onderwijs 
Uitstroomgegevens VO Tevredenheid VO Uitstroomgegevens VO Tevredenheid VO 
O/L/P- tevredenheid Docent-leerling ratio O/L/P- tevredenheid Docent-leerling ratio 
Meerjarenbeleidsplan 
huisvesting 

Marktaandeel/ 
leerlingaantal 

Tevredenheid bureau Marktaandeel/ 
leerlingaantal 

 Externe visitatie Arbo- en 
veiligheidbeleid 

Strategisch beleid 
2014 – 2017  

 Functioneren 
bovenschools 
management 

 Functioneren 
bovenschools 
management 
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e)                  Scholen – CvB / algemene directie 

2016 2017 2018 2019 

Opbrengsten 2x. Opbrengsten 2x. Opbrengsten 2x. Opbrengsten 2x. 
Systematisch 
vorderingen volgen 4 x  

Systematisch 
vorderingen volgen 4 x  

Systematisch 
vorderingen volgen 4 x  

Systematisch 
vorderingen volgen 4 x  

Voldoende leertijd  Voldoende leertijd  Voldoende leertijd  Voldoende leertijd  
Afstemmen en 
organiseren 

Afstemmen en 
organiseren 

Afstemmen en 
organiseren 

Afstemmen en 
organiseren 

Cyclisch werken Cyclisch werken Cyclisch werken Cyclisch werken 
Extra zorg aan 2x 
zorgleerlingen 

Extra zorg aan 2x 
zorgleerlingen 

Extra zorg aan 2x 
zorgleerlingen 

Extra zorg aan 2x 
zorgleerlingen 

EWS vragenlijst 
Bovenschools 
management  

EWS vragenlijst 
Risicofactoren 

EWS vragenlijst Team 
functioneren en 
leidinggeven 

EWS vragenlijst 
onderwijsleerproces 

Schoolklimaat 
Onderzoek ouders, 
leerlingen en personeel 

 EWS vragenlijst 
Opbrengsten 

EWS vragenlijst 
Onderwijs en leren 

Variabel : audit, visitatie en rapportage Onderwijsinspectie (tenminste eenmaal per 4 jaar) 

 

f)           Personeelslid – school 

2016 2017 2018 2019 

Opbrengsten onderwijs Opbrengsten onderwijs Opbrengsten onderwijs Opbrengsten onderwijs 
Functioneren adhv 
gedragscompetenties 

Functioneren adhv 
gedragscompetenties 

Beoordelen adhv 
gedragscompetenties 

Functioneren adhv 
gedragscompetenties 

Taakbeleid Taakbeleid Taakbeleid Taakbeleid 
O/L/P- tevredenheid Ziekteverzuim O/L/P- tevredenheid Ziekteverzuim 
Scholing/Persoonlijk 
ontwikkelingsplan 

 Scholing/Persoonlijk 
ontwikkelingsplan 
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Bijlage 7: Overzicht van gebruikte methoden, vervangingsplan en leerstof overstijgende doelen 

(zoals nieuwe media, leerstrategieën, o.i.d.). 

Instrumenteel-cursorische vakken 
 

Methoden/Materialen Kerndoelen/Referentieniveaus 
 

Beleidsvoornemen/plannen 

Rekenen en wiskunde 

Wereld in getallen (groep 3-8) 

 

De methode voldoet aan de 

kerndoelen. 

 

In deze beleidsperiode geen 

vervanging. 

Nederlands Taal 

Lezen 

Veilig leren lezen (groep 3) 

Estafette (groep 4 t/m 7)  

Nieuwsbegrip XL (groep 5 t/m 

8) 

Bibliotheek 

 

Taal 

Kleuterplein  (groep 1/2) 

 

 

Taal Actief (groep 4 t/m 8) 

 

 

Schrijven 

Pennenstreken (groep 1 t/m 

8) 

 

 

De methoden voldoen aan de 

kerndoelen. 

 

 

Alle groepen beschikken over 

een klassenbibliotheek 

 

De methode voldoet aan de 

kerndoelen 

 

Nieuwe methode  voldoet aan 

de kerndoelen 

 

 

De methode voldoet aan de 

kerndoelen 

 

Vervangingstraject VLL starten 

in 2017-2018 

In deze beleidsperiode geen 

vervanging. 

 

Jaarlijks aankoop van nieuwe 

leesboeken. 

 

In deze beleidsperiode geen 

vervanging. 

 

In deze beleidsperiode geen 

vervanging. 

 

 

Is gefaseerd ingevoerd. In 

2016-2017 groep 8. 

Engelse taal 

Take it easy (groep 7/8) 

 

De methode voldoet aan de 

kerndoelen. 

 

 Oriëntatie op Engels vanaf 

groep 1. 

Wereldoriënterende vakken 
 

Methoden/Materialen Kerndoelen/Referentieniveaus 
 

Beleidsvoornemen/plannen 

Verkeer : Wijzer in het 
Verkeer  

Voldoet  Geen vervanging  

Aardrijkskunde 
De Blauwe Planeet  

voldoet Geen vervanging  

Geschiedenis 
Argus Clou 

Voldoet  Geen vervanging  

Sociaal emotionele 
ontwikkeling : Beter omgaan 
met Jezelf en Anderen 
Project : Week tegen het 
pesten, jaarlijkse deelname  
Mediawijsheid: project in 
november jaarlijks  

Voldoet  Geen vervanging  
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Studievaardigheden  Blitz 
5 t/m 8 
 

Voldoet Geen vervanging 

Natuur en Techniek  
Leefwereld  
Nieuws uit de Natuur / 
buitendienst  

Voldoet in beperkte mate  
 
 
Voldoet  

Vervangen voor eind 
planperiode  
 
Geen vervanging  

Muzische-expressieve  vakken 
 

Methoden/Materialen Kerndoelen/Referentieniveaus 
 

Beleidsvoornemen/plannen 

Muziek: Moet je Doen  
Leerlijnen gemeente 
Langedijk: muziek 

Voldoet  Geen vervanging  

Bewegingsonderwijs: 
vakwerkplan sport service 
punt Langedijk 

Voldoet  Geen vervanging 

Tekenen en Handenarbeid: 
moet je doen  

Voldoet  Geen vervanging  

 



Bijlage 8 
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Inleiding 
 

Dit schoolondersteuningsprofiel maakt deel uit van het schoolplan van Het Baken.  U leest hier welke 

mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende 

onderwijsbehoeften. 

De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Noord-Kennemerland. Binnen dit 

samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van passend onderwijs op de verschillende 

scholen. Deze afspraken zijn vastgelegd en terug te vinden in het Ondersteuningsplan 2014-2018 van het 

Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland. 

In dit profiel wordt de visie van de school op passend onderwijs beschreven. Daarnaast vormt het een 

schoolspecifieke uitwerking van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Er valt te 

lezen welke ondersteuning wordt geboden aan onze leerlingen en op welke wijze deze ondersteuning binnen 

de school is georganiseerd. Daarmee worden ook de grenzen van de mogelijkheden op school aangegeven.  

Tot slot vindt u in dit schoolondersteuningsprofiel een  ‘checklist op één A4’.  Hier is in één oogopslag terug te 

vinden welke ondersteuning de school biedt. Profielen zijn globaal vergelijkbaar op de site www.swvponoord-

kennemerland.nl . Zo ontstaat er een overzicht van de ondersteuning die binnen het samenwerkingsverband  

PO Noord-Kennemerland geboden wordt.  

  

http://www.swvponoord-kennemerland.nl/
http://www.swvponoord-kennemerland.nl/
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1. Passend onderwijs  
 

1.1 Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Noord-Kennemerland 
De schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat zo veel 

mogelijk thuisnabij plaatsvindt en dat is toegesneden op de behoeften en talenten van het kind, met als doel 

dat zij tot optimale ontplooiing komen en opgroeien tot evenwichtige volwassenen en burgers. Alle 

schoolbesturen gaan voor sterke scholen met sterke leerkrachten. Goede leerlingenzorg en passend onderwijs 

zijn gebaat bij een optimistische kindvisie. We richten ons dan ook op de mogelijkheden van kinderen. 

Wezenlijke instrumenten zijn daarbij het vakmanschap van de leerkracht en een goede samenwerking met de 

ouders. Wij richten ons te allen tijde op preventie met als uitgangspunt: regulier waar het kan, speciaal waar 

het moet. 

Om bovenstaande te bereiken en te kunnen komen tot een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning vindt 

het samenwerkingsverband de volgende zaken van groot belang:  

 Integrale, thuisnabije zorg voor leerlingen. 

 Een heldere, efficiënte en gedragen toewijzingsprocedure die kinderen leidt naar passende 

ondersteuningsarrangementen.  

 Een eenduidige onderwijs- en zorgroute in de regio. 

 Samenwerking en afstemming met gemeenten en relevante ketenpartners, waarbij het streven is: één 

gezin, één plan.  

 Zo veel mogelijk ontschotting van de budgetten.  

 Het werken volgens de visie en systematiek van handelingsgericht en oplossingsgericht werken.  

 Ruimte voor school en professional om binnen de gezamenlijke kaders eigen keuzes te maken. 

Randvoorwaarden hierbij zijn dat de bureaucratie tot een minimum beperkt blijft en dat lijnen helder en 

kort worden gehouden.  

(Ondersteuningsplan SWV PO Noord-Kennemerland, 2014) 

 

1.2 Passend onderwijs op Het Baken 
De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving. Uitgangspunt 

is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden.  Daarbij is het van belang de 

ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De school doet dit in 

samenwerking met ouders en kinderen, waarbij de ouders gezien worden als ervaringsdeskundige en 

pedagogische partner. 

Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar 

ook naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de 

ondersteuningsbehoeften van elk kind.  

Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat 

geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit 

extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het 

samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een 

andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het 

samenwerkingsverband en het schoolbestuur. 
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1.3 Handelingsgericht werken 
Handelingsgericht werken staat aan de basis van het realiseren van passend onderwijs op onze school.   Daarbij 

is het belangrijk vooruit te kijken en preventief,  planmatig te handelen. 

Uitgangspunten handelingsgericht werken: 

1. Ondersteuningsbehoeften van leerlingen staan centraal 

2. Afstemming en wisselwerking tussen kind, leerkracht, leerstof, ouders, klas, school 

3. Leerkracht speelt een belangrijke rol  

4. Positieve aspecten zijn van groot belang 

5. Constructieve samenwerking tussen ouders, leerkracht en leerling 

6. Doelgericht handelen 

7. Een systematische, transparante en stapsgewijze werkwijze 

Samenwerken met ouders  

Ouders en leerkrachten werken samen aan een gemeenschappelijk doel: de optimale ontwikkeling van het 

kind. Ouders zijn als ervaringsdeskundigen verantwoordelijk voor de opvoeding. Zij kennen hun kind het langst 

en het best. Leerkrachten, intern begeleider en directie zijn als onderwijsprofessionals verantwoordelijk voor 

het onderwijs op school. Ouders en school profiteren van elkaars deskundigheid en kennis als het gaat om de 

ontwikkeling van het kind.  

En wat wil de leerling zelf? 

De meeste kinderen kunnen zelf aangeven wat ze goed kunnen en wat ze moeilijk vinden. De leerkracht 

probeert het kind te betrekken bij het bepalen van eigen leerdoelen. Samen met het kind wordt bedacht wat 

nodig is om het gestelde doel te bereiken. De leerkracht of intern begeleider voert gesprekken met het kind en 

kan hierbij gebruik maken van het formulier “Hoe denk jij erover?” (bijlage). 
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2. Basisondersteuning 
“Basisondersteuning is de door het samenwerkingsverband afgesproken mate van ondersteuning die elke 

school in het samenwerkingsverband biedt. Uitgangspunt is dat alle scholen binnen het samenwerkingsverband 

deze basisondersteuning met de daartoe beschikbaar gestelde middelen zelf moeten kunnen organiseren en dat 

die basisondersteuning toereikend is voor leerlingen die kunnen functioneren zonder dat de eigen veiligheid of 

die van hun omgeving in het geding komt.  Afspraken over de basisondersteuning zijn vastgelegd in het 

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband”. (SWV PO Noord-Kennemerland, 2014) 

 

De vier aspecten van basisondersteuning zijn: 

1. Basiskwaliteit 

2. Planmatig werken 

3. Kwaliteit van de ondersteuningsstructuur  

4. Preventieve  en lichte curatieve interventies 

2.1 Basiskwaliteit. 
“De minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door de inspectie van het onderwijs met behulp van het 

toezichtkader. Scholen die onder basistoezicht van de inspectie van het onderwijs vallen, hebben hun 

basiskwaliteit op orde.“ (SWV PO-Noord-Kennemerland, 2014) 

2.2 Planmatig werken  
“De wijze waarop de school nagaat welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften leerlingen hebben, daarop 

een passend onderwijsaanbod organiseert en dat evalueert.” 

 

2.2.1 De cyclus handelingsgericht werken 

Het schooljaar is ingericht in vier planperioden van 10 weken.  

Elke planperiode verloopt volgens de vier fasen uit de cyclus handelingsgericht werken : waarnemen, 

begrijpen, plannen en uitvoeren. 
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Fase 1. Waarnemen 

Onder waarnemen verstaan we het verzamelen van gegevens door de leerkracht. Deze gegevens verkrijgt de 

leerkracht door het kind te observeren tijdens spel en werk in de klas, door  gesprekken met het kind en de 

ouders , het schriftelijk werk van de leerling en door het bijhouden van de resultaten van methodegebonden 

toetsen en de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Foutenanalyses maken hier deel van uit. De waarnemingen 

van de leerkracht worden verkort weergegeven in het didactisch groepsoverzicht.  

 

Fase 2. Begrijpen 

Het didactisch groepsoverzicht 

In het didactisch groepsoverzicht is voor elk kind per vakgebied terug te vinden: 

- Bevorderende factoren  

- Belemmerende factoren 

- Toetsresultaten leerlingvolgsysteem (3 t/m 8) 

- Toetsresultaten methodetoetsen (3 t/m 8) 

- Evaluatie voorgaande planperiode 

- Ondersteuningsbehoeften 

- Indeling in subgroepjes 

Fase 3. Plannen 

Doelen stellen 

De leerkracht stelt voor een periode van 10 weken per vakgebied inhoudelijke doelen vast. In de groepen  

3 t/m 8 worden daarnaast doelen geformuleerd in te behalen vaardigheidsscore op het Cito 

leerlingvolgsysteem voor het betreffende vakgebied en in gewenste resultaten op de methodetoetsen. 

 

Clusteren van onderwijsbehoeften 

Kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden gegroepeerd in 3 subgroepen: 

 een basisgroep/ instructie gevoelige groep;   

 een plusgroep/ instructie onafhankelijke groep;  

 een extra instructiegroep/ instructie afhankelijke groep; 

 

Groepsplannen 

Met behulp van de gegevens uit het didactisch groepsoverzicht  bepaalt de leerkracht op welke wijze de 

verschillende subgroepen de gestelde doelen kunnen behalen. De leerkracht plant het onderwijs door middel 

van groepsplannen. Aanpak, inhoud en organisatie van het onderwijs wordt concreet omschreven . Tot slot 

wordt in het groepsplan vermeld op welke wijze zal worden geëvalueerd. 

 

Fase 4. Uitvoeren 

De groepsplannen worden uitgewerkt in de dag- en weekplanning van de groep. 

In de dag- en weekplanning zijn de activiteiten van de drie subgroepen en eventueel van individuele leerlingen 

omschreven. Er wordt duidelijk aangegeven op welke manier het onderwijs in de groep georganiseerd is.  

Voor leerlingen uit de instructie afhankelijke groep wordt per les kort, het doel of activiteit van de les 

aangegeven. De leerkracht maakt tevens een korte notitie (steekwoorden) over het verloop van deze activiteit. 

 

Fase 1. Evalueren 

Aan het eind van elke planperiode wordt het groepsplan geëvalueerd. Deze fase valt samen met  fase 1 van de 

cyclus handelingsgericht werken: de fase van het waarnemen. Het is van groot belang dat de evaluatie zo 

concreet mogelijk is. Aan de hand van de evaluatie wordt het didactisch groepsoverzicht bijgesteld en 

worden er beredeneerde keuzes voor het vervolg gegeven. Dit wordt weergegeven in het groepsplan van de 

volgende planperiode.  
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Tussenevaluatie  

Halverwege een planperiode wordt voor leerlingen met een D of E score op de Citotoetsen een tussenevaluatie 

gemaakt.  
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2.3 Preventieve en licht curatieve interventies  

2.3.1 Signalering  van ondersteuningsbehoeften 
De volgende instrumenten worden gebruikt: 

 

 Cito leerlingvolgsysteem (bijlage: toetskalender en afspraken bij de toetskalender) 

 Observatie en registratiesysteem groep 1 en 2, Kleuterplein 

 Observatiesysteem sociaal emotionele ontwikkeling, SCOL 

 Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden  

2.3.2 Ondersteuning bij het leren 

Aanbod voor leerlingen met ernstige lees-spellingsproblemen of dyslexie  

 

Deskundigheid 
 

 Dyslexiespecialist (IB-er) 

 Leesspecialist (in opleiding) 

 Nascholing: via Tabijnacademie 

Aandacht en tijd 
 

 Verlengde instructie groep met Estafette: zorg op 
zorgniveau 3 (CITO D IV leerlingen) 

 1 uur extra leestijd met Connect en Ralfi lezen, zorg op 
zorgniveau 4 (OBD), voor CITO E V leerlingen(zie 
dyslexie protocol en schoolplan) 

 Dyslexiespecialist: organiseert samen met ouders 
verwijzingen voor onderzoek en begeleiding naar het 
IWAL of ONL. 

Voorziening 
 

 ICT: Kurzweil gebruik,  

 Schoolboeken orthotheek voor Kurzweil op Server Tabijn 
en het Baken. 

 Laptop 

 Stappenplan dyslexie Het Baken (zie bijlage 1) Landelijk 
Dyslexie protocol 

Gebouw 
 

 Extra werkplekken en diverse ruimtes om leerlingen 
extra te begeleiden 

Samenwerking met externe partners 
 

 IWAL,  

 ONL, 

 Onderwijsbegeleidingsdienst, 

 onderwijsexpert SWV Noord Kennemerland. 

 
Aanbod voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie 

Deskundigheid 
 

 rekenspecialist, 

 intern begeleiding didactisch onderzoek rekenen,  

 nascholing team via Tabijnacademie: dyscalculie en 
rekenproblemen van Hans van Luit 

Aandacht en tijd 
 

 rekenspecialist 

 IB-er 

 nascholing team via Tabijnacademie: dyscalculie en 
reken problemen door Hans van Luit. Door IB-er en 
rekenspecialist. 

Voorziening 
 

 Protocol dyscalculie 

 ICT materialen: Ambrasoft en softwareWereld in 
Getallen. 

 Laptops 

Gebouw 
 

 Extra werkplekken en diverse ruimtes om leerlingen 
extra te begeleiden 
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Samenwerking met externe partners 
 

 RID Alkmaar,   

 Onderwijs en Advies, 

 Onderwijsbegeleidingsdienst 

 Onderwijsexpert SWV Noord Kennemerland. 

 
 
Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie 

Deskundigheid 
 

 Werkgroep plusleerlingen: interne begeleider/ 
leerkracht bovenbouw en leerkracht onderbouw. 

 IB-er participeert in bovenschoolse werkgroep 
plusleerlingen 

Aandacht en tijd 
 

 Extra inzet en tijd door: leerkracht uit werkgroep 
plusleerlingen. 

Voorziening 
 

 Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden 

 Extra formatie (1.5 uur per week) voor 
‘plusklasleerkracht’ 

 Interne begeleiding voor plusleerlingen door leerkracht 

 Materialen:  
Pittige Plustorens en werkmappen groepen 6 -7-8 

        Levelwerk materialen:  groepen 2-3-4 
        Acadin 

 Compacten en verrijken van de leerstof. 

Gebouw 
 

 Extra werkplekken:  op de vide zijn werkplekken en 
opbergmogelijkheden 

Samenwerking met externe partners 
 

 Samenwerking met andere Tabijnscholen  

 Onderwijsexpert SWV Noord Kennemerland. 

 Gebruik maken van de Plusklas van de Willem 
Alexander. 

 

 

Aanbod voor leerlingen met minder dan gemiddelde intelligentie 

Deskundigheid 
 

 intern begeleider, 

 Onderwijsexpert SWV 

Aandacht en tijd  IB 

Voorziening 
 

 Groepsplannen, werken in één ster(minimum doelen) 

 Groeidocument met OPP 

 Werken in: ‘Op weg naar 1F’ 

Gebouw  N.v.t. 

Samenwerking met externe partners 
 

 samenwerking met andere Tabijnscholen in netwerken  

 Onderwijsexpert SWV 

 ZAT 

 Onderwijs en Advies. 

 

Procedure voor het werken met een eigen leerlijn en ontwikkelingsperspectief 
Een leerling kan overgaan op een eigen leerlijn met OPP indien er sprake is van: 

 Minstens driemaal een E-score op de toets van het LOVS voor het betreffende vakgebied; 

 Deze resultaten zijn ontstaan door kindkenmerken; 

 De didactische en pedagogische resistentie is aangetoond d.m.v. het uitvoeren en evalueren van 
planmatig onderwijs over een langere periode; 

 Er is aanvullend onderzoek geweest in de vorm van een PDO (of eventueel ander onderzoek) 

 Het ondersteuningsteam en de ouders zijn betrokken geweest bij het opstellen van het OPP; 
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 Het ontwikkelingsperspectief bevat een reële inschatting van het uitstroomniveau van de leerling 
naar het voortgezet onderwijs en van de didactische tussen- en einddoelen voor de vakken 
waarvoor een eigen leerlijn wordt aangeboden; 

 Deze doelen worden per vakgebied uitgedrukt in een individuele vaardigheidsscore op de 
betreffende toets van het LOVS; 

 De tussendoelen worden minimaal tweemaal per jaar samen met ouders geëvalueerd en het 
ontwikkelingsperspectief wordt, indien nodig bijgesteld; 
 

NB. Voor leerlingen die extra ondersteuning ontvangen via een arrangement wordt altijd een groeidocument 

met OPP opgesteld. Zie paragraaf 2.4.3  

 

 

2.3.3 Ondersteuning bij sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag 
 

Preventief handelen 

Door handelingsgericht vooruit te kijken en duidelijke verwachtingen te scheppen kunnen gedragsproblemen 

worden voorkomen. Een positief pedagogisch klimaat is daarbij een voorwaarde. 

 

Programma of methode voor sociale veiligheid  

De school gebruikt als leidraad sociale veiligheid een aantal regels & routines uit ‘Teach like a champion’. 

Daarnaast beschikt de school beschikt over een pestprotocol (zie bijlage). De gedragsspecialist is tevens 

aanspreekpunt bij pestgedrag. Jaarlijks doet de school mee aan de activiteiten van de Week tegen pesten. 

 

Aanbod voor leerlingen met lichte sociaal emotionele problematiek  

Deskundigheid 
 

 intern begeleider 

 nascholing team: autisme in de klas. (Mary de Ronde). 

 gedragsspecialist LB: in opleiding 

Aandacht en tijd 
 

 gedragsspecialist 

 MDO met alle betrokkenen 

Voorziening  groeidocument 

Gebouw 
 

 prikkelarme werkruimte 

 time- out plek. 

Samenwerking met externe 
partners 
 

 Onderwijsexpert van het SWV,  

 Ambulante begeleiding van het gedragspunt 

 Verwijsindex 

 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Op bestuursniveau is een protocol kindermishandeling vastgesteld. 

 

2.3.4 Ondersteuning bij motorische ontwikkeling 

 

Aanbod voor leerlingen met (lichte) motorische ondersteuningsbehoeften 

Deskundigheid 
 

 intern begeleider, 

 Samenwerking met kinderfysiotherapeut en ergotherapeut 

Aandacht en tijd  Ondersteuningsteam 

Voorziening  Niet aanwezig 

Gebouw 
 

 Het gehele gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.  

 In één toilet zijn voorzieningen voor minder validen 

aangebracht.  

Samenwerking met externe 
partners 

 Onderwijsexpert van SWV 

 Kinderfysiotherapeut en ergotherapeut 
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  Heliomare 

 

Medische handelingen 

Binnen het bestuur is een protocol voor medische handelingen vastgelegd. 
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2.4 Ondersteuningsstructuur 
De ondersteuningsstructuur is de wijze waarop de school de ondersteuning aantoonbaar heeft georganiseerd, 

ernaar handelt en met andere organisaties en specialisten samenwerkt.  

 

2.4.1  Ondersteuningsroute binnen school  

School en leerkrachten                                                       Interactie met ouders  

Stap1 
Leerkracht in de groep observeert, 
signaleert, voert kindgesprek en werkt 
handelingsgericht m.b.v. de groepsplannen. 
 

1.Leerkracht gaat in gesprek met ouders, delen 
zorgen, uitwisselen ervaringen, afstemmen van de 
aanpak. 
 

 
2.Leerkracht informeert ouders en wisselt 
ervaringen uit (maak gebruik van expertise 
ouders). 
 
 
3.Leerkracht informeert de ouders. 

Stap 2 
Leerkracht overlegt met intern begeleider op 
afspraak 
 

Stap 3 
Leerkracht overlegt periodiek met IB-er; 
Januari/juni in aanwezigheid van de directeur over 
de opbrengsten. 
Oktober/april naar aanleiding van observaties en 
SCOL. 

Stap 4 
a. IB-er /leerkracht hebben consultatief overleg 
b. Ondersteuningsteam (ZAT) door: leerkracht/ IB-er 
directeur/onderwijsexpert SWV en ouders.  
c. (eventueel) Start groeidocument. 
 

4.Ouders zijn zo mogelijk bij het 
Ondersteuningsteam aanwezig en denken mee als 
partners. 
Zo niet geven zij mondeling toestemming voor deze 
bespreking. 
De ouders ontvangen na het OT via de leerkracht 
een notulen van het OT met de gemaakte afspraken. 

Stap 5  
Na het beslissen van het opstellen van een 
Groeidocument binnen het Ondersteuningsteam: 
Multi Disciplinair Overleg door:  onderwijsexpert 
(voorzitter)/ leerkracht/ ouders/ IB-er / directeur in 
overleg en zo nodig externe partners. 

5.Ouders zijn aanwezig en krijgen na ieder MDO het 
groeidocument toegestuurd met de aangevulde 
afspraken. 
De ouders tekenen na ieder MDO het 
Groeidocument voor gezien. 

Stap 6 
a. Indien basisondersteuning: afspraken intern 
b. Indien extra ondersteuning of verwijzing SBO/ SO:   
    besluit arrangement nemen 
 

 
6.Toelichting aan ouders over de route SBO/SO. 
 

Stap 7 
Arrangeergesprek met relevante partners 
betrokkenen (groeidocument) 

 
7.Ouders uitnodigen bij bespreking. 
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2.4.2 Ondersteuningsteam  

Het ondersteuningsteam bestaat uit onderwijs- en zorgexperts die vanuit een meer generalistische blik een 

consulterende functie voor de scholen hebben. Iedere groep scholen krijgt een onderwijsexpert en een 

zorgexpert toegewezen. De expert bedient een groep scholen en is daarmee het schakelpunt tussen:  

 De school en het expertise cluster met de ketenpartners voor het inzetten van passende ondersteunings- 

of onderwijsarrangementen.  

 De school en de toewijzingscommissie die de toelaatbaarheid tot het speciaal (basis) onderwijs bepaalt.  

 Scholen in hetzelfde werkgebied om met elkaar een goede afstemming te waarborgen.  

Het ondersteuningsteam opereert als een netwerkorganisatie: de experts zijn (gedeeltelijk) afkomstig van 

ketenpartners verbonden aan een eigen organisatie en discipline en zijn vanuit hun eigen werkplek op afroep 

beschikbaar. Tevens beschikt het ondersteuningsteam over een budget per werkgebied van waaruit de 

onderwijsexpert in goed overleg met alle betrokkenen een ondersteuningsarrangement kan toewijzen. Het 

team wordt aangestuurd door een coördinator van het samenwerkingsverband.  

 

De onderwijs- en zorgexperts:  

 dragen zorg voor een integrale onderwijs- en zorgondersteuning gericht op de leerling, leerkracht, school 

en ouders.  

 hebben de mogelijkheid om vanuit het budget wat bestemd is voor desbetreffend werkgebied een 

ondersteuningsarrangement toe te kennen.  

 werken vanuit het denkkader handelingsgericht werken, het educatief partnerschap en het principe één 

gezin, één plan.  

 vormen de structurele verbinding naar het expertise cluster, van waaruit de ketenpartners de 

noodzakelijke verbreding en verdieping van de ondersteuning kunnen bieden.  

 signaleren de ondersteuningsvragen die op de scholen aanwezig zijn. Met het bundelen van deze vragen 

binnen het samenwerkingsverband kan, naast de professionalisering op schoolniveau, ook de 

professionalisering op het niveau van het samenwerkingsverband worden opgepakt.  

 zijn flexibel inzetbaar en werken vanuit de vraag van de scholen.  

 

Wat biedt het ondersteuningsteam de scholen?  

 Multidisciplinaire bespreking met ketenpartners.  

 Het in kaart brengen van ondersteuningsbehoeften van leerlingen en/of leerkracht. 

 Het toekennen van ondersteuningsarrangement.  

 Het geven van handelingsgericht advies.  

 Consulentenrol voor ouders en scholen.  

 Zorgen voor de koppeling met jeugd gerelateerde zorgtaken.  

 Formuleren en het toewijzen van de benodigde extra ondersteuning (ondersteunings-, zorg- of 

onderwijsarrangement).  

 Adequaat kunnen inspelen op nieuwe trends en ontwikkelingen. 

(Ondersteuningsplan SWV PO Noord-Kennemerland, 2014) 

 

2.4.3 Het groeidocument 

Het groeidocument is een hulpmiddel om de ondersteuningsbehoeften van een leerling in kaart te brengen.  

Relevante gegevens, bevorderende en belemmerende factoren worden samen met ouders en de leden van het 

ondersteuningsteam beschreven. Het groeidocument dient tevens als voorbereiding op en verslaglegging van 

de bespreking in het ondersteuningsteam. Als een leerling voor het eerst wordt aangemeld bij het 

ondersteuningsteam van de school dient minimaal deel A en B van het groeidocument  te zijn ingevuld. De 

intern begeleider coördineert het invullen en archiveren van de groeidocumenten.  
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2.4.4 Onderwijsexpert SWV  

Aan de school is een onderwijsexpert vanuit het samenwerkingsverband verbonden.  Deze onderwijsexpert kan 

worden ingeschakeld als er vragen zijn rondom de ondersteuning op individueel- groeps- en schoolniveau. De 

onderwijsondersteuner heeft een adviserende en coachende rol. De onderwijsondersteuner heeft zitting in het 

ondersteuningsteam. 

 

2.4.5 Samenwerking met CJG/ schoolmaatschappelijk werk 

De CJG coach is per oproep beschikbaar. De coaches van het CJG zijn er om naast het gezin te staan en duidelijk 

te krijgen wat de hulpvraag is. Vervolgens kijken zij wat daarvoor nodig is en waar de benodigde hulp kan 

worden gehaald. Waar mogelijk wordt kortdurende hulp geboden (3 maanden). Dit betreft dan lichte en 

enkelvoudige opvoedvragen. Wanneer er meer nodig is wordt doorgezet naar een achterliggende 

voorzieningen. Daarnaast adviseert de CJG coach de scholen.  

 

Verwijsindex 

Bij ernstige zorgen om leerlingen met een complexe of zorgelijke thuissituatie kan worden overwogen een 

leerling aan te melden voor de verwijsindex. Binnen de school is één intern begeleider  aangewezen als 

contactpersoon. Hij/zij is als enige bevoegd een  melding bij de verwijsindex  te doen. Melding geschiedt alleen 

na overleg met de directeur en met medeweten van de ouders.  

Doel van een melding is zicht te krijgen op de in het gezin aanwezige hulpverlening en om duidelijk te krijgen 

welke instantie de coördinatie van de hulpverlening op zich neemt. Bij een `match` nemen hulpverlenende 

instanties en school  contact met elkaar op. De instantie met de meeste bevoegdheden is verplicht de zorg 

rond het gezin te coördineren. Dit is nooit de school. 

 

2.4.6  Overige externe deskundigen (indien van toepassing) 

 

2.4.7 Deskundigheid en taakverdeling in de ondersteuningsstructuur binnen de school 

Functie/ 
deskundigheid 

Fte  Taak 
(Voorbeeld) 

Leerkracht 
 

 Verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep. Voert de basisondersteuning in 
de groep uit.  
Heeft basiskennis en vaardigheden op het gebied van (lichte) 
ondersteuningsbehoeften  bij leren en gedrag.  
Onderhoudt contact met ouders en kind. Draagt  zorg voor het invullen, 
analyseren  van de toets gegevens en het maken en evalueren van de 
groepsplannen. 
Draagt bij aan het invullen en uitvoeren van het groeidocument. 
Noteert gemaakte afspraken in het leerlingvolgsysteem. 

Intern begeleider  
 

 Levert  bijdrage aan de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van 
basisondersteuning in de school, waar onder het opbrengstgericht werken. 
Ondersteunt leraren bij het bieden van passend onderwijs en houdt 
groepsbesprekingen. Ondersteunt gesprekken met leerkrachten, ouders, 
kinderen,  en externe en bewaakt de gemaakte afspraken.  
Noteert afspraken in het leerlingvolgsysteem. 
Verzorgt agenda/ notulen van het ondersteuningsteam. Coördineert en levert 
een inhoudelijke bijdrage aan het invullen  van groeidocumenten  
 Doet pedagogisch-didactisch onderzoek.  
Rapporteert aan en overlegt met directie. 
 

Directeur 
 

 Eindverantwoordelijk voor het gehele schoolbeleid, waaronder de uitvoering van 
passend onderwijs en het opbrengstgericht werken. Faciliteert en ondersteunt 
leerkracht en IB waar nodig. Voorzitter van het ondersteuningsteam. 
Onderhoudt contacten met ouders, kinderen, leerkrachten , IB, bestuur, externen. 
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Dyslexiespecialist 
 

 Adviseert en informeert leerkrachten en ouders op het gebied van lezen, spelling 
en dyslexie. Bewaakt de afspraken over het lezen op zorgniveau 2 en 3 (zie 
dyslexieprotocol). 
Kent de verwijzingsprocedure naar externen voor onderzoek en begeleiding bij 
dyslexie. Ondersteunt de ouders bij de aanvraag voor het onderzoek en stelt 
samen met de leerkracht het OKR samen voor deze aanvraag. 
Onderhoudt samen met de leerkracht contact met de externe onderzoeker en/ of 
begeleider. 
Is op de hoogte van de afspraken rond compensatie/ dispensatie op school. 

Gedragsspecialist 
 

 Ondersteunt leerkrachten en de intern begeleiders bij vragen rondom 
gedragsproblematiek. Organiseert teamvergaderingen waarin vooral de 
preventie van probleemgedrag centraal staat.  

Leescoördinator 
 

 Ondersteunt leerkrachten en de intern begeleiders bij vragen rondom 
leesproblemen. Organiseert teamvergaderingen waarin vooral de leesmotivatie 
centraal staat. 
Adviseert leerkrachten en IB-er bij het gebruik van de leesmaterialen en – 
activiteiten.. 

Rekencoördinator 
 

 Ondersteunt leerkrachten en de intern begeleiders bij vragen rondom 
rekenproblemen. Organiseert teamvergaderingen waarin vooral de preventie van 
rekenproblemen centraal staat. 
Adviseert leerkrachten en IB-er bij het gebruik van de rekenmethode. 

 

 

2.4.8 Leerling-dossier 

Voor elke leerling is er een leerling-dossier. Hierin is opgenomen:  

 de leerlingenadministratie  

 uitslagen van toetsresultaten  

 gegevens uit het leerlingvolgsysteem  

 verslagen van gesprekken met ouders  

 afspraken die er over de leerling zijn gemaakt (esis registraties) 

 eventueel het onderwijskundig rapport. 

 groepsplannen 
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3. Extra ondersteuning 
‘Uiteraard blijven er leerlingen voor wie de geboden basisondersteuning niet voldoende is en waarbij er sprake 

is van complexe en/of gecombineerde ondersteuningsbehoeften. Op dat moment kan er door de scholen een 

beroep worden gedaan op de extra ondersteuning van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband 

heeft de extra ondersteuning op verschillende manieren georganiseerd.’(SWV PO Noord-Kennemerland) 

 

3.1 Procedure toewijzen naar extra ondersteuning 
In het volgende stroomdiagram staan de routes beschreven die er binnen het samenwerkingsverband zijn 

vanaf de signalering dat een leerling wellicht extra ondersteuning behoeft tot aan het eventueel vinden en 

toekennen van een arrangement, waarmee een passend onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. 

 

 

(ondersteuningsplan SWV PO Noord-Kennemerland, 2014) 

 

Voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft gaan alle betrokkenen met elkaar in gesprek. Wat zijn de 

onderwijsbehoeften van deze leerling? Wat is er nodig aan ondersteuning? Met de antwoorden op deze en 

andere vragen wordt met elkaar een arrangement op maat gemaakt. De uiteindelijke aanvraag voor extra 
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ondersteuning  loopt via het samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland. Bij de toekenning van een 

arrangement is de school verplicht voor de leerling een ontwikkelingsperspectief op te stellen. 

 

3.2 Bovenschoolse onderwijsarrangementen 
Ook de komende jaren zullen sommige kinderen het beste geholpen kunnen worden met een tijdelijke plaats 

op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Het is ook mogelijk zogeheten tussenvoorzieningen in te richten, 

waar leerlingen bijvoorbeeld gedurende een crisis, onderwijs en ondersteuning kunnen krijgen. Binnen het 

samenwerkingsverband beschikken we over een expertise cluster, van waaruit specifieke 

onderwijsarrangementen aangeboden worden. Bij deze zogenaamde bovenschoolse onderwijsarrangementen 

wordt een leerling ingeschreven op een andere school. Bij het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor 

het speciaal (basis)onderwijs is doorslaggevend dat de huidige basisschool of een andere basisschool uit het 

buurtnetwerk niet in staat is aan de onderwijsondersteuningsbehoeften van het kind te voldoen. Er is zeer 

specifieke expertise en een specifieke schoolomgeving noodzakelijk om de leerling te kunnen bieden wat hij 

nodig heeft. De scholen voor speciaal (basis)onderwijs werken dagelijks met leerlingen met een grote 

diversiteit aan specifieke onderwijsondersteuningsbehoeften. De toelaatbaarheid tot deze bovenschoolse 

onderwijsarrangementen wordt door de toewijzingscommissie bepaald. 

Het speciaal basisonderwijs  

Het speciaal basisonderwijs is voor leerlingen die extra begeleiding en voorzieningen nodig hebben, maar niet 

zozeer de onderwijsbehoeften voor het speciaal onderwijs hebben. En voor moeilijk lerende leerlingen en 

leerlingen met gedragsproblemen die (tijdelijk) niet in het regulier basisonderwijs naar school kunnen. Deze 

scholen bieden onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 13 jaar. Scholen voor speciaal basisonderwijs 

beschikken over een bredere basisondersteuning dan de reguliere basisscholen. Zo beschikken zij veelal over 

kleinere klassen, zijn de leerkrachten extra geschoold en is er interne ondersteuning van een orthopedagoog of 

psycholoog. Daarnaast hebben de scholen voor speciaal basisonderwijs ook vaak de beschikking over andere 

specialisten zoals een logopedist, kinderfysiotherapeut en speltherapeut. Hierdoor zijn onze scholen voor 

speciaal basisonderwijs in staat het onderwijs verder af te stemmen op de ondersteuningsbehoefte van de 

leerling.  

Het speciaal onderwijs  

Het speciaal onderwijs is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze onderwijs-

ondersteuningsbehoeften zijn gericht op een of meerdere van de volgende ontwikkelingsgebieden: cognitie, 

lichamelijke ontwikkeling, werkhouding of gedrag. Voor de toeleiding naar arrangementen worden de 

komende periode nieuwe criteria ontwikkeld. 

3.3 Toewijzingscommissie 
De toewijzingscommissie heeft als taak het toewijzen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal 

(basis)onderwijs. Voor het toekennen van zo’n bovenschools onderwijsarrangement is ten eerste het opstellen 

van een ontwikkelingsperspectief verplicht. Ten tweede dient het samenwerkingsverband zicht te laten 

adviseren door een orthopedagoog en door een tweede deskundige, afhankelijk van de ondersteuningsvraag 

van de leerling (zoals blijkt uit de gegevens van de ouders of de school). Dit kan bijvoorbeeld een kinder- of 

jeugdpsycholoog, een pedagoog, een maatschappelijk werker, een arts of een kinderpsychiater zijn. Hierdoor is 

geborgd dat het samenwerkingsverband relevante deskundigheid betrekt bij de beslissing over het wel of niet 

verwijzen van leerlingen naar speciale voorzieningen binnen het samenwerkingsverband. Het ondersteunings-

team formuleert samen met de school en de ouders de aanvraag voor het bovenschools onderwijsarrangement 

en legt deze voor aan de toewijzingscommissie. Deze aanvragen zijn bij het voorleggen al voorzien van een 

deskundigenadvies. De toewijzingscommissie stelt uiteindelijk vast, verwijst, registreert en monitort. De 

toewijzingscommissie bestaat uit de directeur van het samenwerkingsverband, een orthopedagoog (op afroep) 

en de betrokken onderwijs- en/of zorgexpert van het ondersteuningsteam. 
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3.4 Rechtstreekse instroom vanuit voorschoolse voorzieningen 
Voor een kleine groep leerlingen is bij de geboorte al duidelijk - of wordt op de voorschoolse voorziening al 

duidelijk - dat zij aangewezen zullen zijn op het speciaal onderwijs. Deze leerlingen volgen daarom niet de 

reguliere route van ondersteuningstoewijzing.  

Het samenwerkingsverband gaat over tot de vaststelling van een vereenvoudigde procedure voor het 

vaststellen van de toelaatbaarheid van ernstig meervoudig beperkte leerlingen (EMB-leerlingen):  

A. een laag ontwikkelingsperspectief ten gevolge van een ernstige verstandelijke beperking (IQ < 35), vaak 

met moeilijk te ‘lezen’ gedrag en ernstige sensomotorische problematiek (zoals ontbreken van spraak, 

bijna niet kunnen zitten/staan), of 

B. een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) en een grote zorgvraag ten gevolge van 

ernstige en complexe lichamelijke beperkingen, of  

C. een matig tot lichte verstandelijke beperking (IQ tussen 35 en 70) in combinatie met moeilijk te reguleren 

gedragsproblematiek als gevolg van ernstige psychiatrische stoornissen. 

Dit houdt in dat:  

 Toelaatbaarheidsverklaringen voor EMB-leerlingen als beschreven onder A, B en C eenmalig worden 

afgegeven en vervolgens geldig zijn gedurende het hele verblijf op het speciaal onderwijs. Veel leerlingen 

maken de overstap naar het voortgezet (speciaal) onderwijs op de leeftijd van 12 jaar, maar in elk geval 

verlaten de leerlingen het speciaal onderwijs aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van 14 

jaar hebben bereikt.  

 Bij de overstap van speciaal onderwijs naar voortgezet speciaal onderwijs een nieuwe 

toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband voortgezet 

onderwijs. 

 

3.5 Extra leer en ontwikkelingsondersteuning  
Soms kan een school meer dan de binnen het samenwerkingsverband afgesproken basisondersteuning bieden. 

Een school heeft dan bijvoorbeeld een specifieke aanpak ontwikkeld , extra voorzieningen of speciale expertise 

in de school.  

Onze school heeft ervaring met het uitvoeren van de volgende ondersteuningsarrangementen: 

Arrangement Invulling 

De school heeft een aanpak voor leerlingen met Taal 

Ontwikkelingsstoornis 

 

Deskundigheid: RT via Wonderwijs 
Aandacht en tijd: 2 uur per week 
Voorziening: 2 uur tbv administratieve 
ondersteuning en overleg 
Gebouw: aparte werkruimte 
Samenwerking:  met ambulant begeleider 
cluster 2 

Arrangement Invulling 

De school heeft een aanpak voor leerlingen met  

Jeugdreuma/ ADHD/ dyslexie. 

Deskundigheid: IB-er en onderwijsexpert SWV 
Aandacht en tijd: MDO  
Voorziening: Flexibele Schil SWV 
Gebouw: in de groep 
Samenwerking: Heliomare/ Reade Amsterdam. 

Arrangement Invulling 
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De school heeft een aanpak voor een leerling met 

ADHD en hoogbegaafdheid. 
Deskundigheid: IB-er en onderwijsexpert 
Aandacht en tijd: MDO 
Voorziening: Flexibele schil SWV 
Gebouw: groep 
Samewerking met:  
ab-er Gedragpunt 
de Praktijk 
Sylvia Broosens. 
Plusklas: Willem Alexander 

  

4. Exclusie 
Wij kunnen niet aan de ondersteuningsbehoefte voldoen van kinderen indien: 

- Door het gedrag van de leerling de veiligheid van de leerling zelf, medeleerlingen of de leerkracht(en) 
in gevaar komt. 

- Door het gedrag van de leerling het leerproces van de leerling zelf, of medeleerlingen in gevaar komt. 
- De leerling onvoldoende zelfredzaam is. 
- Er sprake is van extreme stapeling van problematiek bij de leerling. 
- Er sprake is van stapeling van problematiek in een groep. 
- De zorg van een leerling zeer specifieke expertise vraagt, die wij niet kunnen bieden of inkopen. 
- De school, door gebrek aan middelen of door onvoldoende begeleidingsmogelijkheden, niet aan de 

ondersteuningsbehoeften van het kind tegemoet kan komen. 
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5. Checklist Schoolondersteuningsprofiel (samenvatting) 
 

School:                  Het Baken 
Bestuur:                Stichting Tabijn 

 

Basisondersteuning 

Onze basiskwaliteit: 

1= niet aanwezig   2= enigszins aanwezig   3= voldoende aanwezig   4= goed 1 2 3 4 

Handelingsgericht werken   x  

Planmatig werken   x  

Ondersteuningsstructuur   x  

Preventieve en licht curatieve interventies: 

Aanbod voor leerlingen met dyslexie   x  

Aanbod voor leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen  x x  

Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde intelligentie   x  

Aanbod voor leerlingen met  minder dan gemiddelde intelligentie  x   

Aanbod voor leerlingen met lichte gedragsproblematiek   x  

Aanbod voor licht motorische ondersteuningsbehoeften   x  

Toegankelijkheid gebouw   x  

Protocol voor medische handelingen   X  

 

Extra ondersteuning (expertise, aanpak, voorzieningen) 

 Dyslexie 

 Hoogbegaafdheid 

 PDD-nos 

 TOS 

 

Grenzen: 

 Dove leerlingen 

 Blinde leerlingen 

 Leerlingen met een verstandelijke handicap: IQ<70 

 Leerlingen met een stapeling van handicaps, bijvoorbeeld: IQ<80 en PDD-nos 

 Leerlingen waarvan de ouders niet meewerken aan onderzoeken waardoor handelingsverlegenheid 
ontstaat en voortduurt. 

 Leerlingen die gedrag vertonen waarbij de veiligheid van de leerling zelf, mede leerlingen of de 
leerkracht in het geding komt. 
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6. Bijlagen 
1. Stappenplan dyslexie Het baken 

2. Toets kalender schooljaar 2015-2016 

3. Zie verder Share point Tabijn. 
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Bijlage 1: 

Stappenplan dyslexie. 

Het Baken                                                                                        Versie: september 2015 

1.  De leerkrachten kennen de signalen van dyslexie uit het ‘Dyslexie protocol’. Hierdoor 
herkennen zij mogelijk dyslectische leerlingen. Zij bespreken deze leerlingen in de leerling 
besprekingen met de IB-er en melden dit aan de ouders. Onze toets kalender is  afgestemd 
op het Dyslexie protocol. 

         In de groepen 1, 2 worden voor deze leerlingen de signaleringslijst ingevuld en de 

zorgen met de ouders gedeeld. 

         In de groepen 3 t/m 8 wordt gekeken naar de uitslagen van de CITO DMT toets en 

de analyse hiervan. De bevindingen worden met de ouders gedeeld.  

         2.Werken met verlengde instructie (zorgniveau 2): 

         In de groepen 2 staan de aanvullende doelen uit CITO taal voor kleuters genoteerd 

in het groepsplan.  

Tijdens de 10 minuten gesprekken worden deze doelen met de ouders besproken. 

         In de groepen 3 t/m 8 krijgen de leerlingen met een D IV,  DV, EV  op de CITO DMT 

verlengde instructie met onze leesmethode ‘Estafette lezen’ om het klasse doel te 

behalen. 

Tijdens de 10 minuten gesprekken worden deze doelen met de ouders besproken. 

  

3.      Werken met interventieprogramma’s uit het dyslexie protocol (zorgniveau 3): 

         Als een leerling in groep 2 een EV scoort voor CITO taal voor kleuters worden aan 

de hand van de analyse de herhalingsdoelen met de IB-er besproken. De zorgen 

worden met de ouders gedeeld en er wordt mogelijk logopedische onderzoek 

verricht.  

         Als een leerling van groep 3 t/m 8 een EV scoort op de CITO DMT wordt gestart 

met een van de interventie programma’s uit het dyslexie protocol: Connect lezen 

(groep 3,4) ; Ralfi lezen of het Niveau lezen (groep 5 t/m 8). 

Dit houdt in dat de leerlingen 4x per week 15 minuten per week extra leestijd krijgen 

onder leiding van de leerkracht. De doelen worden in het groepsplan genoteerd en 

4x per jaar geëvalueerd geëvalueerd. 

De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht tijdens de 10 minuten 

besprekingen.  

 

  

4.      Het aanvragen van een dyslexie onderzoek samen met de ouders(zorgniveau 4): 
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         Een dyslexie onderzoek kan worden aangevraagd vanaf  april in groep 3. 

         Bij de volgende combinaties van CITO scores van lezen en spelling kan een dyslexie 

onderzoek aangevraagd worden bij het IWAL of ONL op kosten van de 

zorgverzekering van de leerling. 

CITO score lezen CITO score spelling Hulp geboden Doorverwijzing 

EV – EV - EV n.v.t. Voor lezen ja 

DV- EV- EV n.v.t. Voor lezen ja 

DV –DV -DV EV –EV – EV Voor spelling en lezen Ja 

DV –DV –DV DV –EV -EV Voor spelling en lezen.   

  

         De IB-er bekijkt na iedere DMT toetsing (4X per jaar) of er leerlingen zijn die 

hiervoor in aanmerking komen. Samen met de leerkracht nodigen we de ouders uit 

en maken een afspraak voor deze gezamenlijke aanvraag. 

         Als er na dit onderzoek sprake blijkt te zijn van ‘ernstige enkelvoudige dyslexie’ 

komt de leerling in aanmerking voor vergoede begeleiding (binnen de 

basisverzekering) van het IWAL of het ONL. 

  

5.      Leerlingen met een dyslexie verklaring op het Baken:  
Heeft een leerling op het Baken een dyslexie verklaring dan handelen wij volgens het A-B-C-D 
principe. 

  A= Accepteren en B= Begrijpen.  
Ouders en leerkrachten bespreken met het kind wat dyslexie voor hen betekent en wat dit 
betekent voor het handelen op school en thuis. 

 C= Compenseren en D= dispenseren. 
Met de leerling wordt besproken welke compenserende maatregelen er nu gelden bij 
bijvoorbeeld toetsen en welke dispensatie ( vermindering van lesstof) er mogelijk is. 

 E= Extra oefening. De leerlingen met dyslexie blijven in de verlengde instructie groep 
waardoor zij verlengde oefentijd krijgen. 

 Als zij in behandeling zijn bij het IWAL of het ONL krijgen ze daar veel extra oefening. Om het 
kind niet te veel te belasten wordt zo nodig op school gestopt met het extra CONNECT of 
RALFI lezen. Dit altijd in overleg met de ouders en de leerling zelf. 

 Voor de compensatie en dispensatie m.b.t. de CITO toetsen houden wij ons aan de afspraken 
die in de handleiding van CITO worden gegeven voor leerlingen met dyslexie. Binnen ons 
bestuur zijn deze afspraken vastgelegd. 
 
 



Bijlage 2: Toetskalender schooljaar 2015-2016  

 
Toets kalender schooljaar 2015-2016 

groep 1 en 2 
Alle leerlingen / zorgleerlingen (CITO IV, V) 

 Week nummer Vaardigheid 

 

Welke toets 

oktober Toets periode 1  

 Alle leerlingen Zorgleerlingen 

 

 

Week 35 t/m 39 Invullen observatie 

Kleuterplein 

  

Week 38 

 

 

 Analyse en opstellen van 

aanvullende doelen voor 

leerlingen < 80% voldoende. 

Noteren in groepsplan. 

 

Januari Toets periode 2   

Week 2/ 3 

 

 

CITO Taal voor 

kleuters groep 2 

 TvK  M2, deel 1 + 2 

CITO Rekenen voor 

kleuters groep 2 

 RvK M2, deel 1 + 2 



1 
 

 

 

 

 

Week 4 

Begrijpend luisteren  Observatie met Taxonomie van Bloom 

Observaties 

Kleuterplein 

  

 CITO analyseren voor  IV en V 

leerlingen. 

In het groepsplan aanvullende 

doelen /verrijkingsaanbod 

evalueren/ formuleren en 

uitvoeren. 

 

april Toets periode 3   

Week 13 /14 

 

 

 

 

 

Juni: 

Week 23/24 

 

Invullen observatie 

kleuterplein. 

  

 

 

 

Analyse en opstellen van 

aanvullende doelen voor 

leerlingen < 80% voldoende. 

Evalueren/ noteren in 

groepsplan. 

 

Toets periode 4:   

 CITO Taal voor kleuters groep 2 TvK E2, deel 1 + 2 

 CITO Rekenen voor kleuters 

Groep 2 

RvK  E2, deel 1 + 2 



2 
 

  CITO analyseren voor  IV en V 

leerlingen. 

In het groepsplan aanvullende 

doelen /verrijkingsaanbod 

formuleren en uitvoeren. 

 

 

Toetskalender groep 3 
Schooljaar 2015-2016 

Alle leerlingen / zorgleerlingen (CITO IV, V) 

Week Vaardigheid 

 

Welke toets 

Oktober Toetsperiode 1  

 Alle leerlingen Zorgleerlingen  

Week:42 Letters benoemen  Lettertoets VLL 

 Letters schrijven  Fonemendictee VLL 

Na kern 3 Woorden lezen  VLL 

Week 42 Rekenen  Wereld in getallen bloktoetsen analyseren voor Groepsplan 

  Letters herkennen VLL 

  Fonologisch bewustzijn Audant (Struiksma) 



3 
 

Audisynt (Struiksma 

Jan./feb. Toetsperiode 2 Zoveel mogelijk na kern 6  

Week: 4 Letters benoemen  Lettertoets VLL 

Week: 4 Letters schrijven  Fonemendictee VLL 

Week: 2/3 CITO Spelling   Spelling M3 CITO 

Week: 2/3 CITO Rekenen-

Wiskunde 

 Rekenen-wiskunde M3 CITO 

Week: 4 

Na kern 7 

CITO Woorden/ zinnen 

lezen DMT/ AVI 

 DMT 1+2  

AVI/ na Wintersignalering. 

Week 4 Begrijpend lezen  Observatie met taxonomie van Bloom 

Week: 4  Fonologisch bewustzijn Audant (Struiksma) 

Audisynt (Struiksma) 

 Toetsperiode 3 Na kern 8  

April  Letters benoemen Lettertoets VLL 

Week,13  Letters schrijven Fonemendictee VLL 

  CITO DMT Woorden lezen DMT 1+2 (versie B) 

Evaluatie groepsplan 



4 
 

  AVI Tekst lezen AVI   

 spelling  mix dictee VLL, evaluatie groepsplan 

 Begrijpend lezen  Ankerverhalen observatie mat Taxonomie van Bloom 

Week 13 Rekenen  Bloktoetsen Wereld in Getallen analyseren voor Groepsplan. 

Juni Toetsperiode 4   

Week 23/24 DMT toets woorden 

lezen 

 DMT volgens afname schema in mapje toetsmateriaal. 

 CITO Spelling   spelling E3 CITO 

 CITO Begrijpend lezen  VLL kern 11 als meetinstrument. 

 CITO Rekenen-

Wiskunde 

 Rekenen-wiskunde E3 CITO 

Week 24  Letters benoemen Lettertoets VLL 

Week 24  Letters schrijven Fonemendictee VLL 
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Toetskalender algemeen groep 4 
Schooljaar 2015-2016 

Alle leerlingen / zorgleerlingen (CITO IV, V) 
 

Week/ 

Maand 

Vaardigheid 

 

Welke toets 

 Alle leerlingen Zorgleerlingen  

Toetsperiode 1    

Oktober week 42  Woorden lezen  DMT 1-2-3  

  Letters schrijven Fonemendictee Struiksma 

 Spelling  Mix dictee n.a.v. methode analyse voor groepsplan 

 Rekenen  Bloktoetsen Wereld in Getallen analyseren voor Groepsplan. 

Toetsperiode 2    

Jan. week 2, 3 Begrijpend lezen  Begr. lezen M4 CITO 

 Spelling  Spellingtoets M4 CITO  

 Rekenen-Wiskunde  Rekenen-wiskunde M4 CITO 

 Woorden lezen  DMT 1-2-3  

  Letters schrijven Fonemendictee Struiksma 

Toetsperiode 3    
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April week13  Woorden lezen DMT 1-2-3  

 Spelling  Mix dictee n.a.v. method, analyse voor groepsplan 

 Rekenen  Bloktoetsen Wereld in Getallen analyseren voor Groepsplan. 

 Begrijpend lezen  Nieuwsbegrip TIAT Toets 

Toetsperiode 4    

Juni week 23, 24    

 DMT  CITO DMT volgens afname schema in mapje toetsmateriaal. 

 Spelling  Spellingtoets E4 CITO 

 Begrijpend lezen  Begr. Lezen E4 CITO 

 Rekenen-Wiskunde  Rekenen-wiskunde E4 CITO 

 

Toetskalender algemeen groep 5 t/m 8 
Schooljaar 2015-2016 

Alle leerlingen / zorgleerlingen(CITO IV, V) 
 

 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8  

Toetsperiode 1     

Oktober DMT  DMT  DMT  DMT  

Week 42 Spelling mix dictee Spelling mix dictee Spelling mix dictee Spelling mix dictee 
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n.a.v. de methode n.a.v. de methode n.a.v. de methode n.a.v. de methode 

 Rekenen: Wereld in getallen 

bloktoetsen analyseren voor 

GP 

Rekenen: Wereld in getallen 

bloktoetsen analyseren voor 

GP 

Rekenen: Wereld in getallen 

bloktoetsen analyseren voor 

GP 

Rekenen: Wereld in 

getallenbloktoetsen 

analyseren voor G 

 Begr. lezen n.a.v. 

Nieuwsbegrip  

Tiat toets 

Begr. lezen n.a.v. 

Nieuwsbegrip 

Tiat toets 

Begr. lezen n.a.v. 

Nieuwsbegrip 

Tiat toets 

Begr. lezen n.a.v. 

Nieuwsbegrip 

Tiat toets 

Toetsperiode  2     

Januari CITO Begr. Lezen M5 CITO Begr. Lezen M6 CITO Begr. Lezen M7 Begr. lezen  M8 

Week: 2,3 CITO Spelling M5 CITO Spelling M6 CITO Spelling M7 CITO spelling M8 

 CITO Rekenen-wiskunde M5 CITO Rekenen-wiskunde M6 CITO Rekenen-wiskunde M7 CITO rekenen M8 

Analyse voor GP 

 CITO DMT  CITO DMT  CITO DMT  CITO DMT  

     

Toetsperiode 3     

April DMT  DMT  DMT  DMT 

Week 13 Spelling mix dictee 

n.a.v. de methode 

Spelling mix dictee 

n.a.v. de methode 

Spelling mix dictee 

n.a.v. de methode 

Spelling mix dictee 

n.a.v. de methode 
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 Rekenen: Wereld in getallen 

bloktoetsen analyseren voor 

GP 

Rekenen: Wereld in getallen 

bloktoetsen analyseren voor 

GP 

Rekenen: Wereld in getallen 

bloktoetsen analyseren voor 

GP 

Rekenen: Wereld in 

getallenbloktoetsen analyseren 

voor GP 

 Begr. lezen n.a.v. 

Nieuwsbegrip 

Tiat toets 

Begr. lezen n.a.v. 

Nieuwsbegrip 

Tiat toets 

Begr. lezen n.a.v. 

Nieuwsbegrip 

Tiat toets 

Begr. lezen n.a.v. Nieuwsbegrip 

Tiat toets 

Week: 20   Entree toets Centrale eindtoets 

Datum volgt. 

Toetsperiode 4     

juni     

Week:23, 24 DMT  DMT  DMT   

 Spelling E5 Spelling E6 Spelling E7 

ww spelling E7 

 

 CITO Rekenen-wiskunde E5 CITO Rekenen-wiskunde E6 CITO Rekenen-wiskunde E7  

 Begr. lezen n.a.v. 

Nieuwsbegrip 

Tiat toets 

Begr. lezen n.a.v. 

Nieuwsbegrip 

Tiat toets 

Begr. lezen n.a.v. 

Nieuwsbegrip 

Tiat toets 

 



 


