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Inleiding 

 
Het format van ons schoolplan is in samenwerking met de directies van de scholen van OPOA tot stand 
gekomen. 
Het fundament onder het schoolplan wordt gevormd door: 

 De vertaling van het meerjarig strategisch beleid 2019-2023 van OPOA naar beleid op schoolniveau. 
 De schoolzelfevaluatie die een neerslag is van de jaarlijkse analyse van de opbrengsten van de 

kwaliteitsmatrix van OPOA. 

Het schoolplan is vooral bedoeld om houvast te bieden bij de te maken beleidskeuzes: het tot stand brengen 
van continuïteit gedurende de beleidsperiode. Het is de basis voor de invulling van de jaarplanning en de te 
bereiken einddoelen in deze schoolplanperiode. Tevens is het schoolplan één van de belangrijkste middelen 
om verantwoording af te leggen aan het bevoegd gezag en aan de onderwijsinspectie. 

 
Het schoolplan bestaat uit twee delen: 

 Deel A: hierin beschrijven we welke ontwikkelingen we in willen zetten, waarom, hoe, wanneer en 
met wie. Uitgangspunten hiervoor zijn de schoolzelfevaluatie, de opbrengst van de 
kwaliteitszorginstrumenten en visie en doelen van de school. 

 Deel B: concrete uitwerking van het verwoorde beleid in een vierjaren planning op hoofdlijnen 
aangevuld met een specifiekere jaarplanning. Deze jaarplanning zal jaarlijks worden geëvalueerd 
waarna een nieuw jaarplan wordt opgesteld met in achtneming van de hoofdlijnen van 
meerjarenbeleid. Op deze wijze wil de school op alle beleidsthema’s vorm, inhoud en uitvoering geven 
aan de PDCA – cyclus. Tevens maakt deze werkwijze het mogelijk om de opbrengsten van de 
kwaliteitszorginstrumenten per jaar direct in te voegen in het te voeren schoolbeleid. 
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1. Beleid OPOA en andere relevante documenten 
 
Het in het schoolplan geformuleerde beleid is gebaseerd op het meerjarig strategisch beleid 2019-2023 van 
OPOA. Ter ondersteuning van het beleidsuitvoerend  niveau worden afspraken, vastgesteld beleid en 
dergelijke opgenomen in de Beleidsmap OPOA.  Items uit deze Beleidsmap worden jaarlijks geëvalueerd, 
bijgesteld of op onderdelen herzien. Interne en externe ontwikkelingen worden waar mogelijk direct vertaald 
in beleidsafspraken en als zodanig opgenomen in de Beleidsmap.  
 
Van invloed op het beleid van OPOA is het lokale onderwijsachterstandenbeleid en de samenwerking met 
belangrijke partners binnen de gemeente Almelo. Met ingang van 1 januari 2018 is het overheidsbeleid 
onderwijsachterstanden gewijzigd. In de gemeente Almelo is 2019 daarom een overgangsjaar waarin het oude 
beleid deels wordt doorgezet en nieuw beleid gefaseerd tot stand komt. Centraal in dit nieuwe beleid staat het 
Jonge Kind van 0-12 jaar met de focus op de voor- en vroegschoolse educatie en de IKC-vorming die de 
omgeving van het jonge kind moet optimaliseren. Zodra duidelijk is in welke bestuurlijke afspraken dit zal 
uitmonden en op uitvoeringsniveau voor de school gaat betekenen zal de school deze afspraken vertalen naar 
concrete doelen en ambities die zullen worden opgenomen in de jaarplanning.  
 
1.1 Kernwaarden en speerpunten strategisch beleid 2019-2023 OPOA 
 
OPOA heeft in het strategisch beleidsplan doelen en ambities verwoord, die na een analyse van de interne 
‘sterkte’ van de organisatie, realistisch en haalbaar zijn. Overkoepelende doelen op stichtingsniveau vormen de 
leidraad voor de komende jaren. Stichting OPOA vindt het belangrijk om te werken vanuit een aantal 
kernwaarden als basis voor het dagelijks handelen: kwaliteit, innovatie, professionaliteit en verbinding. 
Deze kernwaarden zijn concreet vertaald naar speerpunten voor de komende vier jaar:  

 Kernwaarde kwaliteit ->Speerpunt: integrale kwaliteitszorg die zich richt op het tot stand brengen van 
die veranderingen die de kwaliteit van het primaire proces verbeteren: het leren van leerlingen. 

 Kernwaarde innovatie ->Speerpunt: continu proces van veerbetering en vernieuwing van ons 
onderwijs. 

 Kernwaarde professionaliteit ->Speerpunt: een professionele leeromgeving met ruimte voor 
persoonlijk leiderschap en autonomie. 

 Kernwaarde verbinding -> Speerpunt: structurele samenwerking gericht op duurzaamheid en/of het 
versterken van het openbaar onderwijs. 
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2. Visie en identiteit 

Onderwijs is meer dan het overdragen van kennis en vaardigheden en het klaarstomen van leerlingen voor de 
maatschappij. Scholen hebben ook een maatschappelijke opdracht en worden geacht een bijdrage te leveren 
aan de samenleving en aan de directe omgeving waarin ze zijn gevestigd. De OPOA-scholen hebben een 
essentiële opdracht in het leren over en van de diversiteit die onze samenleving kenmerkt, het bijdragen aan 
integratie en het stimuleren van kritisch-democratisch burgerschap. 
 
2.1 Visie 
De stichting OPOA is ambitieus en biedt vanuit verbinding en relatie kwalitatief goed onderwijs.  
 
OPOA wil met haar onderwijs van betekenis zijn voor leerlingen. Van betekenis voor de wijze waarop ze 
kunnen deelnemen aan de maatschappij en de verbinding met de wereld aan te gaan.  
Drie kernbegrippen die staan hierbij centraal: Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. 
De scholen van OPOA ontwerpen gezamenlijk vanuit deze drie domeinen een professionele en inspirerende 
leeromgeving.  
  
Op De Weier willen wij een leeromgeving creëren die uitgaat van toekomstbestendig leren. 
De leerkracht staat op De Weier centraal in de feitelijke en procedurele kennisoverdracht. Met behulp van het 
directe instructiemodel en een rijke leeromgeving wordt kennis overgedragen. Kinderen oefenen adaptief 
(aangepast aan hun eigen niveau) en passen de geleerde kennis toe in diverse contexten. Zij krijgen hierbij 
gerichte feedback en feedforward van elkaar en van de leerkracht. 
 
Wij als directie en leerkrachten ondersteunen leerlingen maximaal en bouwen deze ondersteuning steeds meer 
af, ouders participeren waar nodig. 
Naast het vaste aanbod van de lesstof vinden wij het belangrijk dat kinderen zelf keuzes leren maken. Keuzes 
op basis van hun ontwikkeling. 
Door zorgvuldig om te gaan met het aanbieden van de basisvaardigheden en het kind eigenaarschap te geven 
zijn kinderen in staat om de geleerde kennis toe te passen in sociale situaties. Ook binnen de projecten die 
worden aangeboden. 
Onze kinderen kunnen binnen een rijke leeromgeving een transfer maken tussen het geleerde en nieuwe 
situaties. 
 
Een leeromgeving bestaat uit leerkrachten, leerlingen en materialen. Wij richten onze leeromgeving zo in dat 
we daadwerkelijk tegemoet komen aan toekomstbestendig leren. Dit doen wij door een maatschappij in het 
klein na te bootsen. Bij ons op school is iedereen welkom en zijn we verantwoordelijk voor elkaar en je eigen 
handelen. Wij gaan uit van het principe van gedeeld leiderschap. Iedere leerkracht kan op elk moment vanuit 
zijn/haar expertise de leiding nemen om sturing te geven aan een proces. Er is aandacht voor het proces en de 
interactie tussen leerkrachten en leidinggevende. Wij hebben een curriculum gebaseerd op kennis. Binnen ons 
curriculum wordt doelgericht gewerkt volgens een logische opbouw en samenhang. We onderhouden 
structurele contacten met externe instanties. Hierdoor halen we expertise binnen, waardoor we adequaat 
samen kunnen werken aan de opvoeding en de ontwikkeling van de leerlingen. We dragen daarvoor, als 
school, ouders en omgeving, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
2.2 Kernwaarden  
De Weier is een Vreedzame School en streeft naar een zo harmonisch mogelijke ontplooiing van de cognitieve, 
sociale, creatieve en motorische capaciteiten van de leerlingen. Dit opdat de leerlingen een stevige basis 
ontwikkelen en hun mogelijkheden zo goed mogelijk kunnen benutten in hun verdere leven. Afstemming met 
de ouders is hierbij essentieel. Hierbij is het uitgangspunt dat kinderen in een internationaal georiënteerd 
Nederland zullen participeren. In de eerste plaats is afstemming met de kinderen en hun ouders hierbij 
essentieel.  
 
Het aanleren van vaardigheden als lezen, taal en rekenen neemt een prominente plaats in binnen ons 
onderwijs. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. De leerlingenzorg en het volgen van de ontwikkelingen van de 
leerlingen krijgen ruime aandacht. De Weier leert leerlingen om te gaan met waarden en normen die van groot 
belang zijn in de samenleving, zoals tolerantie, respect en solidariteit. Een kind moet kunnen functioneren in 
een sfeer van samenwerking, waarbij verdraagzaamheid en tolerantie belangrijke componenten zijn. De school 
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zorgt daarbij voor een klimaat waarin een leerling zich veilig en prettig voelt en waarin het zo optimaal mogelijk 
kan presteren. 
 
Onze kernwaarden zijn: 
 
Respect 
Betrokkenheid 
Duidelijkheid 
Kwaliteit 
Vertrouwen  
Innovatie 
 
2.3 Identiteit 
Openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk onderwijs. Dit maakt dat de populatie van openbare scholen is te 
kenschetsen als ‘de samenleving in het klein’. De scholen van OPOA benutten de pluriformiteit van hun 
populatie ten volle door leerlingen van en met elkaar te laten leren en zo hun eigen opvattingen te 
ontwikkelen. Daarnaast schenken de OPOA-scholen bewust aandacht aan de diversiteit in de samenleving. 
Openheid, ontmoeting, dialoog vormen hierbij de wezenlijke kenmerken. Actief burgerschap het doel waar 
naar we streven.  
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3. Onze leerlingen en de schoolomgeving 

 
3.1 Onze leerlingen 
De gemeente Almelo telt ruim 72.000 inwoners. Demografische invloeden leiden ertoe dat in Almelo het aantal 
0-12 jarigen afneemt. Volgens prognoses van de gemeente Almelo daalt het aantal leerlingen tot 2030 met 
ruim 15%.  
De gemeente Almelo kent een hoog percentage kinderen met een onderwijsachterstand.  
De bevolking van de stad Almelo kenmerkt zich door een zwakke sociale structuur met een gemiddeld laag 
opleidingsniveau en een relatief gering aantal hoogopgeleide inwoners. 
Kenmerken van de bevolking van de gemeente Almelo zijn: 

 Het percentage hoogopgeleiden (HAVO en hoger) is krap 30%, in de G4 is dat ca 47 % en in de G37 
44%. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 40% (Bron: OAB-scan CBS 2017).  

 Het percentage inwoners met een andere etnische achtergrond is hoog en er is sprake van etnische 
en/of sociaaleconomische segregatie.  

 23,5% van de bevolking heeft een ander land van herkomst dan Nederland, waarvan 10% afkomstig is 
uit Turkije.  

 1,5% van de ouders zit in de schuldsanering, ter vergelijk het landelijk gemiddelde is 1%. Ca. 10% van 
de huishoudens heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum.  

Ruim 47% van het totaal aan achterstandsleerlingen van de gemeente Almelo bezoekt één van de scholen van 
OPOA.  
 
Het marktaandeel van OPOA is al jaren stabiel en schommelt rond de 41%.  
Wel is er sprake van afname van het absolute aantal leerlingen door: 
-natuurlijke krimp van ca. 2% 
-uitvoering te geven aan de Scholenvisie: 

 Sluiting van een van de scholen 
 Fusie van een van de scholen 
 Overdracht SBO aan eigenstandige stichting 

3.2 Context van de school 
De Weier maakt deel uit van stichting OPOA, dat betekent dat de beginselen van openbaar onderwijs worden 
uitgedragen.  
Stichting OPOA staat open voor alle kinderen en wil deze, ongeacht hun sociale en culturele achtergrond, 
ondersteunen in hun ontwikkeling.  
De school werkt daarbij vanuit visie welke gericht is op het bijdragen aan een samenleving die deze 
ontwikkelingsmogelijkheden actief bevordert.  
De Weier is een laagdrempelige school met ouders die betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen. 
Op De Weier wordt gewerkt volgens een continurooster met vijf gelijke dagen; het zogeheten vijf-gelijke-
dagen-model.  
 
Op 1 oktober 2019 bezochten 440 leerlingen OBS De Weier.  
 
3.3 Leerlinggewichten 
Geen gewicht  420 
0.30            16        
1.20             4        
  
Wat betreft het opleidingsniveau van de ouders zijn de volgende gegevens voorhanden:  
10%           VMBO of lager 
46%           MBO 
44%           HBO of hoger 
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3.4 Waar komen onze leerlingen vandaan? 
 
De leerlingen zijn afkomstig uit diverse wijken zoals: 
• Rosarium   • Indiëterrein 
• Haghoek   • Binnenstad 
• Schelfhorst   • Het Groeneveld 
• Het Paradijs                  • Aadorp 
• De Wierdensehoe  • Aalderinkshoek 
• Kerkelanden                  • Sluitersveld 
 
In onderstaande grafiek is af te lezen hoe de omvang van de populatie zich de komende jaren zal ontwikkelen.  

 
 
De Weier is door deze diversiteit een school met leerlingen uit vele Almelose bevolkingsgroepen en mede 
hierdoor een afspiegeling van de Almelose samenleving.  
De verdeling van de leerlingen over de onderbouw en de bovenbouw is evenwichtig. In de nabije toekomst is 
een groei van het leerlingaantal te verwachten door het uitbreiden van de nieuwe woonwijk op het 
Indiëterrein. 
 
Naast de technologisering van het onderwijs zijn er nog een aantal andere veranderingen gaande in de 
omgeving van de school. De afgelopen jaren is er een verandering waargenomen in de populatie. Daarop moet 
je je onderwijs aanpassen. Als gevolg van het sluiten, dan wel het fuseren, van scholen in de wijken 
Wierdensehoek en Ossekoppelerhoek/Nieuwstraatkwartier hebben we een grotere instroom van NT2-
leerlingen en leerlingen van lager-opgeleiden.  We willen aansluiten bij hetgeen onze leerlingen nodig hebben 
in hun ontwikkeling en daarbij rekening houden met verschillen. 
 
Door de veranderingen binnen onze populatie hebben wij gekeken naar ons aanbod, waar het gaat om het 
sociaal-pedagogisch klimaat. In januari 2018 is de Weier gestart met de implementatie van De Vreedzame 
School. De Vreedzame School is een aanpak voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, 
waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. 
Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Openstaan voor verschillen en deze kunnen 
overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en 
actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal. Kinderen ervaren dat ze ertoe doen. 
 
De veranderingen in de populatie vragen ook om aanpassingen in ons onderwijsaanbod.  
Daarom gaan we op De Weier de komende vier jaar werken aan: 
-woordenschatonderwijs 
-de implementatie van een nieuwe taalmethode 
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-de implementatie van thematisch/projectmatig onderwijs 
-het creëren van een leeromgeving die diepgaand, samenhangend en betekenisvol leren mogelijk maakt 
 
Op De Weier leren leerkrachten in samenwerkende teams te functioneren en beslissingen te nemen op basis 
van informatie over hoe hun leerlingen presteren, in vergelijking met leerlingen van andere leerkrachten. Door 
met elkaar te praten over resultaten wordt de focus gelegd op het leren van leerlingen. Feedback van collega’s 
krijgen en samen een beeld ontwikkelen van hoe een goede lespraktijk er uit ziet, dat vergelijken met de eigen 
praktijk en de resultaten en het verdiepen in evidance based onderwijs; dat zijn de elementen die maken dat 
het onderwijs op De Weier werkt. De leerkrachten zijn zich bewust van het gegeven dat zij als uitvoerder het 
verschil moeten en kunnen maken: de leerkracht doet ertoe! De kwaliteit van het onderwijs die de school 
biedt, hangt met name af van de professionele ontwikkeling van leerkrachten en team. Ook is elk teamlid zich 
ervan bewust dat hun individule ontwikkeling als mens samenhangt met de onderwijskwaliteit. De school vindt 
het belangrijk dat de medewerkers de visie van de school onderschrijven en zich bij het handelen in de praktijk 
conformeren aan de geldende werkwijzen, afspraken en gedragscodes.  
 
De leerkracht is de spil in ons onderwijs. De leerkrachten op De Weier krijgen de ruimte om keuzes te maken 
die werken. Daarom moet de leerkracht zich voortdurend de vraag blijven stellen: wat heeft mijn groep nu 
nodig, wat heb ik in huis en werkt het wat ik doe? De keuzes worden gemaakt op basis van hun eigen 
ervaringen, verdiept en aangevuld met inzichten uit de wetenschap. Reflectie is het sleutelwoord. Een kritische 
leerkracht kijkt naar zijn impact en baseert zijn handelen daarop: waar schiet ik nog tekort? Op welke kinderen 
heb ik nog onvoldoende impact?  
Er ligt hierin ook een grote maatschappelijke betekenis: onze huidige kennismaatschappij voert het 
(levenslang) leren hoog in het vaandel.  
 
In samenspraak met de leerkrachten wordt het nascholingsprogramma per schooljaar bepaald. Hierbij wordt 
gekeken naar de behoeften van de leerlingen en de leerkrachten. Het nascholingsaanbod wordt per jaar 
gekoppeld aan de ambities die als team zijn neergezet. Ook bestaat er ruimte voor de leerkrachten om 
individueel na te scholen. Dit gebeurt in overleg met de directie. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de 
behoefte van de leerkracht in combinatie met de behoefte van de school. De Weier gebruikt het programma 
‘Taakbeleid’ van Cupella. Hierin worden o.a. de werktijdfactoren, studiedagen, vakanties en professionalisering 
opgenomen. Op basis van de werktijdfactor wordt het aantal normjaartaakuren berekend. In overleg met de 
leerkrachten wordt bepaald welke taken op school moeten worden vervuld. Leerkrachten spreken vervolgens 
de voorkeur uit voor de invulling van een taak/aantal taken. Op deze manier krijgt het normjaartaakbeleid 
vorm. 
 
3.5 Ambities 
 

Zicht krijgen op de veranderende schoolpopulatie om op de juiste manier in te spelen op de 
onderwijsbehoefte van de leerlingen  
Wat wordt hiermee bedoeld? 
Naast de technologisering van het onderwijs zijn er nog een aantal andere veranderingen gaande in de 
omgeving van de school. De afgelopen jaren is er een verandering waargenomen door een toename van het 
aantal kinderen van zowel hoger- als ook laagopgeleide ouders. Daarop moet je je onderwijs aanpassen. We 
hebben nu bijvoorbeeld meer NT2-leerlingen in de groepen 1 en 2. We willen aansluiten bij hetgeen deze 
leerlingen nodig hebben in hun ontwikkeling en daarbij rekening houden met verschillen.  
Doelen: 

1. Jaarlijks wordt het onderwijsaanbod in alle groepen kritisch bekeken, om zo in het curriculum 
voldoende aanbod te hebben voor alle leerlingen. 

2. Tweemaal per jaar worden alle toetsgegevens middels trendanalyses onder de loep genomen. Deze 
analyses en evaluaties dienen vervolgens als onderlegger voor de aanpassing van het 
onderwijsaanbod. 

3. We bieden toegang tot moderne digitale leeromgevingen voor alle leerlingen en leerkrachten en 
vergroten hiermee de effectiviteit van het onderwijs en de onderwijsinhoud. 

4. Faciliteren van het "altijd en overal kunnen leren" van leerlingen door middel van deze digitale 
leeromgeving. Op deze manier kunnen leerlingen ook thuis aan het werk. 

Het team van De Weier gaat in deze gebruik maken van de volgende specialisten: 
- taal en rekencoördinatoren 
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- specialisten hoogbegaafdheid 
- onderwijsassistenten 
- leerkracht Spaans 
- verrijkingsgroep 
- kindercoach 

 
3.6 Schoolomgeving 
De Weier is één van de negen scholen van stichting OPOA. OPOA streeft naar een gelijkwaardige 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de schoolleiding. OPOA heeft op peildatum 01-07-2018 9 
schoolleiders, te weten zes vrouwen en drie mannen. Daarmee zijn vrouwen meer dan voldoende 
vertegenwoordigd. De directie (directeur van de school) geeft, onder eindverantwoordelijkheid van de 
voorzitter College van Bestuur van stichting OPOA, leiding aan de school. De directie is integraal 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directie wordt 
bijgestaan door twee locatieleiders en drie intern begeleiders. Samen vormen zij het managementteam op De 
Weier. 
De school heeft de beschikking over een medezeggenschapsraad, een ouderraad en een leerlingraad. Op 
stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De school gaat uit van een 
leerstofjaarklassensysteem. Op De Weier is sprake van parallelgroepen. 
 
De externe instanties waarmee we een relatie onderhouden zorgen, naast de overdracht van leerlingen naar 
ander onderwijs, voor advies, hulp en ondersteuning en dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de school 
als organisatie ten goede. Daarom onderhoudt onze school systematische en gereguleerde contacten met: 
-voorschoolse voorzieningen 
-PABO (Saxion) 
-IKC Noorderkwartier 
-OAB 
-VVE 
-VO-scholen in Almelo  
-leerplichtambtenaar 
-de wijkagent 
-CJG 
-schoolmaatschappelijk werk 
-schoolarts/schoolverpleegkundige 
-Netwerkbijeenkomsten van intern begeleiders en samenwerkingsverband.  
-wijkcoach 
 
3.7 Sponsoring 
OPOA volgt het landelijk afgesloten convenant sponsoring en onze school onderschrijft dat convenant.  
De belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 
1.Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. 
 
2.Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van           
het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen 
 
3.Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de 
door de school en het schoolbestuur aan het onderwijs gestelde kwalitatieve eisen 
 
3.8 Ambities 
 

Doelgerichte en vooral inspirerende samenwerking met de partners van de school om een krachtig effect 
te hebben op het leren van leerlingen 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
De Weier maakt deel uit van het Integraal Kindcentrum 't Rosarium. Binnen dit IKC wordt nauw 
samengewerkt tussen de verschillende partners van onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. Deze 
samenwerking wordt uitvoerig beschreven in het rapport IKC Scholenvisie Almelo.   
Doelen: 

1. Er wordt een visie bepaald met alle samenwerkende partners. 
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2. Het realiseren van ketensamenwerking: diensten in samenhang brengen, zodanig dat een sluitend 
netwerk bereikt wordt van expertises, activiteiten en voorzieningen, voor kinderen en ouders, 
waarbij voldoende keuzemogelijkheden zijn. 

3. Verbinding leggen met het educatieve samenwerkingsverband, kindfuncties, jeugdhulp en de 
maatschappelijke omgeving ten behoeve van de versterking en voortzetting van de 
ontwikkelingslijn van kinderen. 
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4. Onderwijskundig beleid van onze school 

De beleidsvoornemens van OPOA met betrekking tot het onderwijskundig beleid zijn gebaseerd op de 
kenmerken van de leerlingen, de schoolomgeving, het onderwijsachterstandenbeleid en de opbrengsten van 
het instrumentarium kwaliteitszorg zoals OPOA dit hanteert. Voor OPOA als organisatie ligt het zwaartepunt 
van het beleid op de volgende thema’s: 

 Het onderwijsaanbod is afgestemd op de kerndoelen en referentieniveaus. Dit uit zich in voldoende 
onderwijsopbrengsten passend bij de schoolgroep van de school en overeenkomstig de hiervoor 
vastgestelde bestuursnormen. 

 Afstemming handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken in de praktijk ->continue aandacht 
voor het versterken van het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht 

 Een ononderbroken ontwikkelingsproces voor kinderen van 2-12 jaar in IKC-verband 
 Sociaal-emotionele ontwikkeling met specifieke aandacht voor de executieve functies,  gedrag, 

veiligheid en actief burgerschap 
 

4.1 Sterkte- zwakteanalyse 
 

In het schooljaar 2018-2019 is er een sterkte-zwakte analyse gemaakt van de school. Deze sterkte-zwakte 
analyse is ingevuld door het team van De Weier. Het geeft richting aan de veranderingen die we als school 
hebben ingezet.  
 

 
 
 
4.2 Onderwijskundig beleid van onze school 
De Weier probeert een evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke 
ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. 
Kennisoverdracht is de kern van ons onderwijs. De leerlingen op De Weier voeren leeractiviteiten uit, zetten 
leervaardigheden in, vragen begeleiding van de leerkracht en reflecteren op het eigen handelen. 
Zij begrijpen leerstof, voeren vaardigheden uit en denken na over leerstof, onderzoeken, ontwerpen, 
presenteren en reflecteren.  
Daarbij houden zij zin in leren, zorgen zij voor feedback en zijn ze kritisch op het eigen handelen. Het is aan de 
leerkracht én de leerling om ervoor te zorgen dat de leerling leert. 
 
4.3 Het curriculum 
Op schoolniveau is het haalbare en gegarandeerde curriculum de meest bepalende factor in leerlingprestaties. 
Dat betekent dat de school garandeert dat specifieke en afgesproken onderwerpen in een bepaalde groep 
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onderwezen worden. In de onderwijskundige aanpak wordt uitgegaan van een basisprogramma voor alle 
leerlingen. Hierbij staat een continue ontwikkeling van het kind centraal.  De kerndoelen, zoals vermeld op de 
website van de SLO (www.slo.nl) zijn hierbij leidraad. De leerkrachten staan ervoor in dat leerlingen kennis en 
vaardigheden inderdaad zullen beheersen, ongeacht wie er voor de groep staat. De methode is niet leidend, 
maar de landelijk afgesproken kerndoelen, referentieniveaus en toetseisen zijn dat wel.  
De kerninstructie is interactief en wordt aangeboden middels het model van de expliciete directe instructie. 
(EDI-model) Er zijn van elke jaargroep meerdere parallelgroepen. In de komende vier jaar zal worden 
onderzocht wat de mogelijkheden voor groepsdoorbrekend werken op De Weier zijn. Twee belangrijke 
kerntaken van ons onderwijs zijn persoonlijke ontwikkeling en het voorbereiden op de (internationale) 
maatschappij van kinderen op onze school. Wij willen toe werken naar onderwijs dat thematisch van aard is en 
gericht is op brede ontwikkeling van kinderen. Hierbij vormt mondiaal denken een uitganspunt. Het 
uiteindelijke doel is dat kinderen van de Weier vol zelfvertrouwen en zonder vrees als actieve burgers kunnen 
participeren in de maatschappij. 
 
4.4 Expliciete Directe Instructie 
De instructies bij de lessen worden gegeven volgens het EDI-model (Expliciete Directe Instructie). Het EDI-
model is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere 
leerprestaties bij alle leerlingen. De leerkracht is daarbij de sleutel tot succes. EDI geeft de leerkracht het 
gereedschap om met alle leerlingen uit de klas de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en 
leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van betrokkenheid 
gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe.  
 
4.5 Opbrengstgericht werken 
Op De Weier wordt gewerkt volgens het principe van opbrengst gericht werken (OGW). Het belangrijkste doel 
van opbrengstgericht werken is op korte termijn de verbetering van leerresultaten van leerlingen te 
bewerkstelligen. Hiervoor is het nodig dat leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiding zich samen 
verantwoordelijk voelen voor de resultaten van het onderwijs. (Het team heeft een opleiding OGW gevolgd). 
OGW op onze school houdt in dat tijdens de behandeling van nieuwe leerstof wordt gekeken of leerlingen de 
stof beheersen, zodat tijdig kan worden bijgestuurd en leerlingen die moeite met de leerstof hebben extra 
kunnen worden ondersteund. 
Het onderwijs op De Weier berust op de volgende uitgangspunten: 
-onderwijs moet onze allerbeste kennis over leren weerspiegelen 
-het leren bestaat uit onderling afhankelijke, samenhangende manieren van        
 denken 
-op basis van de moderne leerpsychologie ziet het ernaar uit dat het leren het meest wordt gestimuleerd als 
het is ingebed in inhoudelijke thema's en domeinen 
-het onderwijs dient expliciet aandacht te besteden aan leren leren 
-het onderwijs omvat altijd leerkrachtgestuurde en leerlinggestuurde taken 
-we stellen onszelf de vraag: wat doen leerlingen met de verkregen kennis in plaats van toetsen van onthouden 
informatie. 
 
4.6 Ambities 
 

Werken vanuit de kerndoelen en de methode loslaten 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
Op De Weier werd de methode als leidend gezien. De kerndoelen, zoals opgesteld door het SLO, worden 
uitgewerkt per jaargroep en daar wordt het onderwijs aan opgehangen met de methode als ondersteunend 
middel.  
De doelen vormen de doorgaande leerlijn. Hierbij is het van belang dat het onderwijsaanbod wordt 
afgestemd op de capaciteiten en vaardigheden van een leerling. Op deze manier werkt iedere leerling op 
zijn/haar niveau. Het onderwijs wordt zo meer adaptief.  
 
Doelen: 

1. Afstemmen van de leerlijnen op de ontwikkeling van de leerlingen, er wordt maximaal geprofiteerd 
van het onderwijsaanbod (zichtbaar door vaardigheidsgroei van individuele leerlingen) 

2. De leerkrachten hebben kennis van de SLO-kerndoelen, referentieniveaus en toetseisen die 
landelijk gelden. 
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3. De leerkrachten werken volgens het model van de expliciete directe instructie 
4.  

 
Het creëren van een leeromgeving die diepgaand, samenhangend, betekenisvol leren mogelijk maakt 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
Een krachtig effect hebben op het leren van leerlingen vraagt leermiddelen, hulpmiddelen en faciliteiten die 
de leerkracht in staat stellen om talenten van kinderen maximaal aan te spreken en te ontwikkelen. Daarin 
dient er aandacht te zijn voor de inzet van (ortho)didactische materialen en de inrichting van de 
leeromgeving (leerhoeken, werkplekken). We laten leerlingen van en met elkaar leren. Ook inhoudelijk 
willen we op zoek naar verbinding en integratie van met name de zaakvakken. Bijzondere aandacht vraagt 
de toepassing van ICT binnen het curriculum. De inzet van ICT binnen onderwijs dient aantoonbaar bij te 
dragen aan een leeromgeving die:  
-verschillen tussen leerlingen ondersteunt; 
-leren in samenhang bevordert; 
-leren meer betekenisvol maakt: het heeft zin wat ik leer; 
-zelfregie van de leerling ondersteunt; 
-bijdraagt aan vergroting van de brede ontwikkeling van leerlingen.  
 
Doelen: 

1. Leerkrachten nemen initiatieven om de leeromgeving te verrijken 
2. Ontwikkelen van een visie op de inrichting van de leeromgeving  
3. Het uitvoeren van pilots om de leeromgeving te verrijken (in het kader van geïntegreerde 

toepassing van ICT, in het kader van integratie van techniek in het onderwijs, etc) 
4. Ontwikkelen van een visie op de integratie van ICT binnen het curriculum 

 
Schoolbreed werken aan dezelfde thema's. Thematisch onderwijs met één lijn in het aanbod.  
Wat wordt hiermee bedoeld? 
Ons onderwijs wordt opgehangen aan de domeinen van het SLO. Elke jaargroep werkt gelijktijdig binnen een 
bepaalde periode  aan hetzelfde domein. De jaargroepen bepalen zelf welk specifiek subthema wordt 
behandeld en hoe dit vorm krijgt.  
Na afloop van elk domein/thema wordt geëvalueerd.  
We kijken samen welke subthema's er bij de domeinen worden gekozen. De keuze wordt gebaseerd op de 
leerlingbehoefte en de actualiteit, waarbij rekening wordt gehouden met de leerlingpopulatie, 
aansprekende leerinhouden van kind naar wereld en andersom. 
Doelen: 

1. Onderzoek naar methodiek voor thematisch onderwijs 
2. Leerkrachten bevorderen uitbreiding van kennis over leerlijnen, (ortho)didactische materialen, 

lesinhouden, vak-integratie en de integratie van ICT binnen het curriculum 
3. Leerkrachten zorgen ervoor dat er een doorgaande lijn is in het aanbod door een goede 

afstemming per vakgebied. 
 

De leerkrachten realiseren doelgericht leren door middel van het expliciete directe instructiemodel (EDI). 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
Expliciete directe instructie geeft de leerkracht het gereedschap om met alle leerlingen op school de 
leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van 
de lessen, wordt er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt 
de leerwinst toe. De leerkracht geeft instructie en controleert door het stellen van vragen voortdurend of 
alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden 
willekeurige beurten gegeven. Alle leerlingen worden betrokken en doen actief mee aan de les.  
Doelen: 

1. Verdieping in het expliciete directe instructie model en het werken hiermee. 
2. Vervolgtraining door externen 
3. Klassenbezoeken worden meerdere keren per jaar afgenomen door directie en intern begeleider. 
4. Collega's kijken bij elkaar en reflecteren op elkaars handelen door middel van collegiale consultatie. 
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De leerkracht heeft inzicht in de onderwijsbehoefte van de groep.  
Wat wordt hiermee bedoeld?  
Twee keer per jaar maken de leerkrachten voor de verschillende vakgebieden een zeer uitgebreid 
groepsplan. Het maken van dit plan kost veel tijd en de meerwaarde is onvoldoende.   
Op dit moment zijn de methodes leidend op De Weier. We willen samen met de leerkrachten bekijken hoe 
we meer gebruik kunnen maken van de leerlijnen, waardoor we beter aan kunnen sluiten bij wat de groep 
nodig heeft. Hierbij past een SMART (Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch en Tijdgebonden) gemaakt 
groepsplan. 
Doelen: 
1. Verdiepen in een effectief format voor het groepsplan  
2. Ontwikkelen van een nieuw SMART plan van aanpak dat ingezet kan         
    worden voor de individuele leerling met extra onderwijsbehoefte(n)  
3. Verdiepen in het werken volgens de leerlijnen van het SLO  
4. Bij alle leerkrachten is de leerlijn leidend en de methode ondersteunend  

 
Op De Weier vinden we een brede persoonlijke ontwikkeling gericht actief burgerschap belangrijk. 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
De Weier wil kinderen toerusten met kennis en vaardigheden die er toe bij dragen dat kinderen onbevangen 
en zonder vrees kunnen deelnemen aan de maatschappij waarin zij leven. 
Met de ontwikkeling van de kennismaatschappij zoals we die herkennen, waarin ICT (en met name sociale 
media) en mede daaruit voortvloeiende verdere globalisering een prominente rol spelen, is het belangrijk 
om de oude industriële, mechanische benadering van lesgeven over inhouden en vaardigheden, aan te 
passen. 
Hierbij denken wij aan groepsdoorbrekende activiteiten om bijvoorbeeld het leren samenwerken met 
anderen te bevorderen. Door dit te doen moeten de kinderen bewust en onbewust sociale vaardigheden 
inzetten die ze bijvoorbeeld leren bij de Vreedzameschool lessen. 
Daarnaast willen we kijken of we vooral bij de zaakvakken, expressieve vakken en bewegingsonderwijs tot 
meer vak integratie kunnen komen. Hierbij denken we aan meer thematisch aanbod. 
Doelen: 

1. In de verschillende bouwen wordt ruimte geboden om te kijken hoe er groepsdoorbrekend gewerkt 
kan worden. Welk inhoudelijk aanbod is passend? Hoe wordt het georganiseerd? 

2. Teambreed wordt gekeken of we onze huidige manier onderwijs dat bijdraagt een brede 
persoonlijke ontwikkeling gericht op participatie in een mondiale maatschappij kan worden 
aangepast naar toekomstbestendiger manier van onderwijs. 
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5. Schoolklimaat 

 
Actief burgerschap en de democratische rechtstaat hebben directe raakvlakken met het leerplan en 
consequenties voor de omgang tussen leerlingen en leraren, het pedagogisch klimaat en de schoolorganisatie. 
Actief burgerschap en democratisch handelen maken wezenlijk deel uit van de pedagogische opdracht van de 
scholen van OPOA en vormen daarmee het fundament onder het veiligheidsbeleid van de scholen.  
 
De school onderschrijft het veiligheidsbeleid dat lokaal is vastgelegd in het Convenant Veiligheid op de scholen. 
Daarnaast hanteert OPOA haar eigen gedragscode Veiligheid. 
De school herkent en erkent de plicht zorg te dragen voor de veiligheid van de leerlingen, leraren en ouders.  
Met betrekking tot de zorg voor de veiligheid van de leerlingen wil de school opmerken dat deze zorgplicht 
niet zover strekt dat voortdurend op iedere leerling continu toezicht kan worden gehouden, zodanig dat elke 
onregelmatigheid direct wordt opgemerkt en direct kan worden ingegrepen. 
Daarnaast daagt de toename van gedragsproblematiek de scholen uit om de komende periode te verkennen 
en de grenzen te benoemen van de hieraan gerelateerde zorg die school kan bieden. 
 
De school verbindt de begrippen actief burgerschap, sociale integratie, democratische rechtstaat en 
veiligheidsbeleid met elkaar door in elk handelen het begrip ‘respect’ centraal te stellen. De school geeft hierin 
niet alleen het voorbeeld, maar zal vanuit dit begrip ook de wederkerige relatie met leerlingen en ouders vorm 
en inhoud geven. Wederkerigheid die veronderstelt dat leerlingen en ouders eveneens handelen vanuit 
hetzelfde kader.  
 
Om tot een volwaardig mens te kunnen opgroeien, is een goede sfeer op school belangrijk. De school is 'een 
tweede thuis' voor de kinderen, waarin geborgenheid en weerbaarheid, naast kennis en vaardigheden, 
belangrijke plaatsen innemen. In een tijd waarin vragen naar zingeving, normen en waarden steeds vaker 
worden gesteld, hechten wij als school veel waarde aan het klimaat waarbinnen ons onderwijs wordt gegeven. 
Wij stellen een vriendelijk en veilig leefklimaat op school zeer op prijs. Het bewust omgaan met normen en 
waarden, orde, regelmaat en grenzen hoort daar zeker bij. De sociaal–emotionele ontwikkeling heeft sterk 
onze aandacht. We proberen de kinderen te leren voor zichzelf op te komen en te zeggen wat zij vinden. 
Daarmee hopen we te komen tot een respectvolle interactie tussen kinderen onderling, maar zeker ook tussen 
kind en leerkracht. 
 
5.1 Pedagogisch klimaat 
De kern van een gezond pedagogisch klimaat wordt voor ons gevormd door een gevoel van veiligheid. De 
Weier is een plek waar een ieder zich binnen bepaalde grenzen vrij kan bewegen en zichzelf kan zijn. Respect 
en vertrouwen in elkaar maken De Weier tot een veilige basis. Veiligheid wordt ook bereikt door een duidelijke 
organisatie. Iedereen kent en hanteert dezelfde regels en mag hierop aangesproken worden. Leerkrachten 
benaderen de leerlingen positief door hen in hun positieve gedrag te bevestigen en te complimenteren. Ze 
stralen passie voor hun vak en zelfbewustzijn uit en hebben door gewenst gedrag voor te leven een 
voorbeeldfunctie voor de leerlingen. Door leerlingen open tegemoet te treden wordt het zelfbeeld versterkt. 
Bij de persoonlijke ontwikkeling van kinderen willen we een passend aanbod in het curriculum opnemen dat er 
toe bijdraagt dat kinderen niet alleen binnen hun klas of de school, maar ook in de toekomst in een mondiale 
samenleving zonder vrees kunnen participeren. Dit Doen we door te werken vanuit de Vreedzame School en 
vanaf 2019 met de implementatie van thematisch onderwijs. 
Niet alleen wat betreft de cognitieve ontwikkeling houden leerkrachten de vinger aan de pols, maar ook de 
sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd en vastgelegd. We hanteren een leerlingvolgsysteem voor een 
breed scala aan ontwikkelings- en leergebieden, dat op meer objectieve wijze de ontwikkeling van de 
leerlingen volgt. 
 
5.2 De Vreedzame School 
Op De Weier onderschrijven we de pedagogische visie die geldt voor de Vreedzame School.  
Actief burgerschap en sociale integratie hebben directe raakvlakken met de leeromgeving en consequenties 
voor de omgang tussen leerlingen en leerkrachten, het pedagogisch klimaat en de schoolorganisatie. Actief 
burgerschap en sociale integratie maken een wezenlijk deel uit van de pedagogische opdracht van de scholen 
van OPOA en vormen daarmee het fundament onder het veiligheidsbeleid van de scholen. 
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De school verbindt de begrippen actief burgerschap, de principes van de democratische rechtstaat en sociale 
integratie en veiligheidsbeleid met elkaar door in elk handelen de principes van De Vreedzame School centraal 
te stellen. De school geeft hierin niet alleen het voorbeeld, maar zal vanuit deze principes ook de wederkerige 
relatie met leerlingen en ouders vorm en inhoud geven. 
De stuurgroep Vreedzame School werkt het beleid op operationeel niveau op de school uit.  
De Vreedzame School wil leerlingen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. 
Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Leerlingen leren dat zij deel uitmaken van de 
gemeenschap die de klas en school vormt. 
De komende 4 jaar gaan we het beleidsplan sociale veiligheid herschrijven en nemen hierbij de principes van de 
Vreedzame School als uitgangspunt.  
 
5.3 SCOL 
De SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst)  die tweemaal per jaar wordt afgenomen is de basis voor het 
onderwijsaanbod ‘sociaal emotionele ontwikkeling). De school herkent en erkent de plicht zorg te dragen voor 
de veiligheid van de leerlingen, leerkrachten en ouders. 
 
5.4 Pesten 
Ons beleid is erop gericht om het gedrag van leerlingen onder elkaar en hun onderlinge verhoudingen in 
positieve zin te beïnvloeden. In de interactie tussen mensen is het van belang dat we ons realiseren wat ons 
gedrag bij een ander veroorzaakt. Wat de een als plagen bedoelt, ervaart de ander als pesten. 
Plagen gebeurt vaak spontaan en daarbij ben je gelijk aan elkaar. De rollen liggen niet vast: de ene keer plaagt 
de een, de andere keer plaagt de ander. Plagen heeft ook geen kwade bedoelingen. 
Bij pesten ben je niet gelijk aan elkaar en is vaak dezelfde de klos. Er zijn geen positieve bedoelingen: iemand 
wordt bewust pijn gedaan en/of gekwetst. 
Als een kind gedurende langere tijd last ondervindt van één of meer anderen en zich daar niet tegen teweer 
kan stellen, is er sprake van pesten. 
Er zijn preventieve maatregelen te nemen om pesten tegen te gaan die zorgen voor een veiliger omgeving op 
school. 
Ons uitgangspunt is dat elke leerling zich op een respectvolle manier gedraagt en rekening houdt met de 
rechten van anderen. 
De Weier zet sterk in op de preventie. Er is een scala aan activiteiten op dit gebied. Deze activiteiten hebben als 
doel een veilige school te zijn waar iedereen mag en kan zijn wie hij/zij is. Om dat doel te bereiken zijn er onder 
andere de volgende activiteiten: 
• lessen Vreedzame School groep 1 t/m 8  
• lessen over digitaal respect ( over internetgedrag en cyberpesten) 
• pleinwacht om toezicht te houden op leerlingen in vrije situatie 
• internetprotocol voor de leerlingen 
• gastlessen bureau Halt 
• jaarlijkse enquête in januari over het welzijn van de leerlingen  
• vertrouwenspersoon 
• omgekeerde oudergesprekken en huisbezoeken 
 
Het antipest beleid vindt u terug in het antipestprotocol van De Weier. Deze kunt u vinden op onze website: 
www.deweier.nl 
 
5.5 Veiligheid 
Jaarlijks worden de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 bevraagt op het gebied van sociale en fysieke veiligheid.  
De Weier scoort bovengemiddeld op alle aspecten van de sociale en fysieke veiligheid. In de bijlage bij dit 
schoolplan vindt u de resultaten van het onderzoek.  
 
5.6 Leerlingenraad 
De leerlingenraad is een adviesorgaan dat haar invloed uitoefent op het beleid, het leren en de organisatie van 
de school. De leerlingenraad bestaat uit 15 leerlingen uit de bovenbouw. Zij hebben naar een plek in de 
leerlingenraad gesolliciteerd middels het schrijven van een sollicitatiebrief. Hierin leggen zij uit waarom zij 
zitting in de leerlingenraad willen nemen en beargumenteren dit. De leerlingen vervolgens gekozen door de 
directeur en de groepsleerkracht.  Elke maand vergaderen de leerlingen met de directeur. Samen met de 
directeur komen elke maand de volgende hoofdonderwerpen aan bod: 
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-organisatie van de school 
-de inhoud van het onderwijs 
-de kwaliteit van de lessen 
-de kwaliteit van het personeel 
Deze adviezen worden door de directeur meegenomen in de besluitvorming en teruggekoppeld aan het team 
en de medezeggenschapsraad. 
De leerlingenraad is het klankbord van alle leerlingen van de school, met uitzondering van de groepen 1 en 2. 
Zij inventariseren eventuele problemen, doen onderzoek, verzorgen de tevredenheidsonderzoeken, 
discussiëren over het onderwijs en denken mee over de toekomst.  
Alle leerlingen hebben op deze manier invloed op het onderwijs en de school als geheel. Elke twee jaar wordt 
onder alle leerlingen van de bovenbouw ook een tevredenheidsonderzoek afgenomen, waarvan de uitkomsten 
in de leerlingenraad worden besproken en leiden tot nieuwe ambities. 
 
5.7 Ambities 
 

Het veiligheidsplan leeft in de school en biedt alle betrokkenen sturing en ondersteuning bij het creëren 
en vergroten van de sociale veiligheid in de school. 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
Het veiligheidsplan draagt eraan bij dat iedereen in het onderwijs zich veilig voelt en optimaal kan leren en 
werken. Een veilige omgeving voor de leerlingen,  onderwijspersoneel en andere betrokkenen houdt in dat 
er een prettige sfeer op school is. Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal en agressie worden 
voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het 
bestrijden van pestgedrag. Veiligheid is immers een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen 
functioneren op school en om zich te kunnen ontwikkelen. Alle leerlingen, personeelsleden en andere 
volwassenen, die bij de Weier zijn betrokken, voelen zich veilig en voelen zich thuis op school. Ieder draagt 
zelf actief bij aan het versterken van deze veiligheid. Dit gebeurt door zich zelf te houden aan regels en 
rekening te houden met anderen.  
Doelen: 
1.Monitoren van sociale veiligheid van ouders, personeel en leerlingen d.m.v. 
   Monitor Vensters PO. Op alle onderzoeken van Vensters PO wordt tenminste het 
   landelijk gemiddelde gerealiseerd. 
2.Borging en actualisering van het sociale veiligheidsbeleid OPOA n.a.v. evaluaties 
   en wetswijzigingen. 
3.Het creëren van een aanspreekcultuur alsmede een leer- en verbetercultuur 
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6. Onderwijs op maat 

In het strategisch beleid is de ambitie als volgt verwoord: het realiseren van een zorgstructuur waarbij samen 
met betrokkenen onderwijsbehoeften en passende doelen in kaart worden gebracht om het onderwijs waar 
mogelijk op maat te maken voor leerlingen.  
De stichting stelt zich ten doel  “Passend onderwijs’ doelmatig en efficiënt te organiseren op basis van 
onderwijsbehoefte en omgevingsfactoren. 
De visie van het samenwerkingsverband Twente-Noord vormt voor de scholen van OPOA het uitgangspunt.  
Visie samenwerkingsverband Twente-Noord 
Leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften wordt een ambitieus ontwikkelperspectief geboden en 
kunnen een ononderbroken ontwikkeling doorlopen. Dit op een voor de leerling zoveel mogelijk passende 
onderwijsplek. Alle leerlingen krijgen een passend onderwijsaanbod, dat zo inclusief mogelijk, zo licht mogelijk, 
zo dichtbij mogelijk wordt georganiseerd in samenwerking met betrokken hulppartners.  
  
Uitgangspunten voor elke school van OPOA en dus ook voor onze school zijn: 

 Het zoveel mogelijk voorzien in een dekkend onderwijsaanbod voor alle kinderen met uitzondering 
van die leerlingen die een zeer speciale onderwijsbehoefte kennen. 

 De principes van HGW en OGW met elkaar verbinden en gestalte geven in de dagelijkse praktijk 
 Het efficiënt en transparant inzetten van de zorgmiddelen zodat leerlingen en leerkrachten hier 

optimaal profijt van hebben.  
 Investeren in de versterking van de executieve functies van de leerlingen 

Met de partners van de school wordt in de wijknetwerken van het IKC  samenwerking met de voorschoolse en 
maatschappelijke partners tot stand gebracht om kennis en vaardigheden uit te wisselen en elkaar te 
ondersteunen ten behoeve van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte vanaf 2,5 jaar. Daarnaast zal in 
de komende beleidsperiode vormgegeven worden aan het vroegtijdig betrekken door de voorschool en/of JGZ 
(vanaf 3,5 jaar) van de basisschool -en indien noodzakelijk het samenwerkingsverband- om zo tijdig mogelijk 
preventief bij te sturen en de onderwijsbehoefte van het jonge kind te beantwoorden.  
 
De ontwikkelingswereld van kinderen is aan continue veranderingen van de maatschappij onderhevig. Op 
De Weier willen wij een leeromgeving creëren die uitgaat van toekomstbestendig leren.  
De leerkracht staat op De Weier centraal in de feitelijke en procedurele kennisoverdracht. Met behulp van het 
expliciete directe instructiemodel en een rijke leeromgeving wordt kennis overgedragen.  
Kinderen oefenen adaptief (aangepast aan hun eigen niveau) en passen de geleerde kennis toe in diverse 
contexten. Zij krijgen hierbij gerichte feedback en feedforward van elkaar en van de leerkracht.  
  
Wij als directie en leerkrachten ondersteunen leerlingen maximaal en bouwen deze oindersteuning steeds 
meer af, ouders participeren waar nodig.  
Naast het vaste aanbod van de lesstof vinden wij het belangrijk dat kinderen zelf keuzes leren maken. Keuzes 
op basis van hun ontwikkeling.  
Door zorgvuldig om te gaan met het aanbieden van de basisvaardigheden en het kind eigenaarschap te geven 
zijn kinderen in staat om de geleerde kennis toe te passen in sociale situaties. Ook binnen de projecten die 
worden aangeboden.  
Onze kinderen kunnen binnen een rijke leeromgeving een transfer maken tussen het geleerde en nieuwe 
situaties.  
Hiernaast bestaat voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben de mogelijkheid tot het volgen van lessen 
Spaans of deelname aan een verrijkingsgroep. Hierbij worden leerlingen aan de hand van opdrachten 
uitgedaagd om meer over bepaalde onderwerpen te weten te komen.   
Aan bod komen onder andere 'Leren leren', samenwerken, individueel werken en doorzetten.   
  
 
 
 
 
 
 



 
21 

 

6.1 Nederlands als tweede taal (NT-2) 
Binnen het Samenwerkingsverband 06-06 (SWV) is afgesproken de opvang van eerste- en de oudere 
tweedejaars nieuwkomers in Nederland centraal aan te bieden. Kinderen van nieuwkomers in Nederland zijn 
kinderen met een meestal kortdurende behoefte aan extra zorgondersteuning. 
OPOA verzorgt voor de basisscholen binnen dit SWV het onderwijs aan nieuwkomers (neveninstromers) op 
NT2-basisschool Het Palet. Het Palet is een zelfstandige nevenlocatie van één van de scholen van OPOA. 
Alle leerlingen van Het Palet krijgen binnen veertien dagen na inschrijven een Individueel Ontwikkel Plan (IOP). 
In dit plan worden, rekening houdend met het al dan niet geletterd zijn in de eigen taal, tussen- en jaardoelen 
gesteld. Tegen het eind van het eerste jaar is er over het kind een gesprek met de ontvangende basisschool. 
Centraal binnen dit gesprek staat: 
· De ontwikkeling van het kind op het gebied van mondelinge taalontwikkeling, sociaal-emotioneel                   
functioneren en de kernvakgebieden (taal, lezen, spelling, rekenen). 
· Wat het betreffende kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. 
· De eventuele extra zorgbehoefte van het kind. 
 
Met deze gegevens is het aan de ontvangende basisschool om te bepalen of zij een passend vervolgaanbod aan 
kunnen bieden. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt in overleg gezamenlijk bepaald welke vervolgroute het 
meest passend is: 
 

 Verlenging met een half jaar NT2-onderwijs, met als doel om zich verder te ontwikkelen om daarna 
wel de overstap te kunnen maken naar het regulier basisonderwijs; 

 Bij aanhoudende zorg de zorgroute van het SWV 06-06 verder te volgen; 
 Kinderen die in groep 7 op het Palet instromen kunnen altijd in aanmerking komen voor een extra 

jaar centrale opvang op Het Palet. Dit omdat de afstand tot het reguliere aanbod vrijwel nooit binnen 
één schooljaar ingelopen kan worden. 

De ambitie van Het Palet is om kinderen in een zo kort mogelijke tijd op een zodanig niveau te krijgen, zodat zij 
aansluiting kunnen vinden bij een reguliere basisschool of een school voor voortgezet onderwijs. 
 
6.2 Academische opleidingsschool 
In een opleidingsschool neemt het opleiden van onderzoekende en ontwerpende professionals een belangrijke 
rol in. Een opleidingsschool is onderdeel van het partnerschap ‘Samen opleiden Twente’ en leidt, in 
samenwerking met de Pabo Saxion Enschede en Deventer, Pabo-studenten op tot leraar basisonderwijs. Op 
een opleidingsschool zijn studenten geplaatst uit meerdere leerjaren van de Pabo; zo leren studenten 
effectiever met en van elkaar. Naast Pabo-studenten van Saxion lopen ook studenten van andere MBO-, HBO- 
en WO-opleidingen stage op een opleidingsschool. 
Op (naam school) worden Pabo-studenten begeleid door een schoolopleider en de groepsleerkrachten 
(mentoren). Samen met studieloopbaanbegeleiders en instituutsopleiders van APO Saxion wordt er nauw 
samengewerkt om de studenten optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling. 
De begeleiding van Pabo-studenten vindt plaats binnen het zogeheten ‘werkplekleren’. Studenten lopen 
anderhalve dag stage in een stageklas en worden daar vooral begeleid door een mentor. De mentoren zijn 
geschoold in coachingsvaardigheden zodat zij gerichte en efficiënte begeleidingsgesprekken kunnen voeren 
met studenten. 
Naast het stagelopen in de stageklas werken de Pabo-studenten een halve stagedag aan hun eigen 
professionele ontwikkeling in zogeheten ontwerpateliers. In deze ontwerpateliers verbinden de studenten 
onder leiding van de schoolopleider de aangereikte theorie vanuit Saxion aan de specifieke context van de 
school en de klas. 
Wat is een Academische opleidingsschool 
Een Academische Opleidingsschool (AOS) is een school waar, naast het opleiden van Pabo-studenten, het 
innoveren en onderzoeken op de werkplek centraal staan. 
Een Academische opleidingsschool verbetert en vernieuwt het onderwijsaanbod met behulp van intern en 
extern onderzoek. Elke Academische Opleidingsschool bepaalt zelf één of meerdere thema's waarop zij willen 
innoveren. Deze thema’s worden verzameld in de onderzoeksagenda van de school. De onderzoeksagenda 
komt tot stand op basis van de gewenste schoolontwikkelingen die in het schoolplan staan vermeld; wie zijn we 
en waar willen we naartoe. 
Een van de leerkrachten, de zogenaamde initiator AOS, heeft als taak om al het onderzoek dat plaatsvindt te 
coördineren en de onderzoekende leerkrachten en studenten te helpen in hun denken tijdens het uitvoeren 
van onderzoek binnen de school. 
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Onderzoek wordt op een Academische opleidingsschool op verschillende manieren vormgegeven. Pabo-
studenten en leraren van (naam school) doen onderzoek om het onderwijsaanbod te verbeteren. Door deze 
praktijkgerichte onderzoeken wordt effectief en succesvol gewerkt aan de ontwikkeling van het onderwijs. 
Bovendien wordt de onderzoekende houding van leraren gestimuleerd, waardoor zij meer zullen reflecteren op 
hun eigen handelen en beter in kunnen spelen op individuele behoeften van kinderen. 
Studenten nemen deel aan ontwikkelgroepen, teamoverleg en specifieke activiteiten op het gebied van 
onderzoek. Wanneer een student een onderzoeksopdracht uitvoert binnen de school, dan doet hij dat in 
relatie tot de schoolontwikkeling en onderzoeksagenda van de school. De onderzoeksresultaten worden 
besproken en gedeeld met het schoolteam. Door onderdeel uit te maken van de onderzoeksagenda van de 
school draagt de student bij aan een duurzaam proces van onderwijsverbetering en innovatie. 
 
6.3 PDCA-cyclus 
We werken volgens het principe van PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus, welke wordt ingezet om systematische 
evaluaties van beoogde beleidsresultaten en de kwaliteit van onderwijs en het leren te garanderen. Bij deze 
evaluaties worden een aantal instrumenten ingezet. De in te zetten instrumenten zijn afhankelijk van de 
gekozen ambities. Het kan hierbij gaan om: 
-Klassenbezoeken door directie en interne begeleiding om na te gaan in hoeverre 
 beleidsvoornemens en ambities worden gerealiseerd; 
-Teamoverleg; 
-Managementoverleg (intern en met het bevoegd gezag); 
-Functionerings- en beoordelingsgesprekken (gesprekkencyclus, IPB)  
-Risico-inventarisatie in het kader van ARBO beleid; 
-Tevredenheidsonderzoeken met leerlingen, personeel en ouders; 
-Evaluaties van oudercontacten en ouderavonden; 
-Evaluatiegesprekken 1e jaar voortgezet onderwijs door leerkrachten, directie en  
 intern begeleider; 
-Analyses en evaluaties van tussen- en eindopbrengsten; 
-Collegiale consultatie. 
-De Medezeggenschapsraad (MR) 
 
 
 
6.4 Leerlingen volgen 
Wij volgen onze zorgleerlingen door middel van een groepsplan (zie thema Leren). 
Daarnaast maken wij gebruik van de volgende verslaglegging: 

 Het groeiformulier 
Wij vullen het groeiformulier in op het moment dat een leerling besproken wordt in het SOT+ en                        
wanneer er iemand van het E&D ingeschakeld wordt. Incidenteel vullen wij het groeiformulier in voor     
leerlingen die in het SOT besproken worden. 

 Ontwikkelingsperspectief (OPP)  
Voor leerlingen die een eigen leerlijn (gaan) volgen, vullen wij het OPP in.   
Zie bijlage beslisschema OPP.   
 

Tijdens de groepsbesprekingen wordt besproken welke leerlingen in aanmerking komen om te doubleren of te 
versnellen. Hierbij wordt gehandeld volgens het protocol 'vertragen-versnellen'.  Tijdens de 
rapportagegesprekken in februari moeten de leerkrachten met ouders delen dat er zorgen zijn over de 
ontwikkeling van hun kind. Voor mei moet er besproken worden dat er twijfels zijn over het al dan niet 
doorstromen naar de volgende groep. De laatste toets resultaten en ontwikkeling van de leerling zijn bepalend.   
 
Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs is er ruime aandacht voor de schoolkeuze, de kennismaking van 
de leerlingen en een uitgebreide, warme, overdracht naar de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. 
Met de openbare school voor voortgezet onderwijs in Almelo vindt er halverwege het schooljaar een 
terugkoppeling over de betreffende leerlingen plaats.   
Bij tussentijds schoolverlaten is, er indien nodig, een warme overdacht en wordt een onderwijskundig rapport 
verstrekt aan de ontvangende school.   
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6.5 IKC-Noorderkwartier 
Op De Weier nemen we de laatste jaren een verandering in de leerling populatie waar. Op dit moment heeft 
33% van de leerlingen uit de groepen 1 een VVE-indicatie. Deze leerlingen vragen een ander onderwijsaanbod. 
Om deze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen bedienen, zijn wij dit schooljaar begonnen met bijscholing van 
de leerkrachten. Dit betekent dat we nauw samenwerken met de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven in de 
buurt.   
 
De gemeente Almelo heeft HBO-plussers aangesteld om de overgang van de peuterspeelzaal/kinderopvang 
naar de basisschool soepel te laten verlopen. We hebben regelmatig overleg met deze HBO-plusser van onze 
wijk over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande leerlijnen, educatief handelen en de zorg en begeleiding). 
Van alle VVE-leerlingen vindt er een warme overdracht plaats.   
 
We zijn bezig met het ontwikkelen van een vierjarenplan met alle partners binnen het IKC Noorderkwartier. 
Hierdoor willen we de overgang van vroegschool naar de basisschool soepel  laten verlopen. Deze leerlingen 
worden gedurende de hele basisschoolperiode gevolgd.   
Ouders worden geacht deel te nemen aan het programma VVE-thuis. Hierbij leren ouders hoe ze hun kind 
kunnen ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling.   
Wanneer leerlingen meer uitdaging nodig hebben dan het reguliere leerstofaanbod biedt, wordt geprobeerd 
voldoende uitdaging en leermogelijkheden te creëren door middel van het compacten van het reguliere 
aanbod en het aanbieden van verdiepende leerstof.   
 
6.6 Ambities  
 

Het is duidelijk welke toetsen van belang zijn voor het volgen van de ontwikkeling van een kind. 
Wat wordt hiermee bedoeld?  
Op De Weier worden leerlingen gevolgd vanaf groep 1 m.b.v. het CITO LOVS. Wij onderzoeken of het 
toetsen middels het CITO LOVS voldoende inzicht geeft in de onderwijsbehoeften van het jonge kind. Alle 
scholen aangesloten bij OPOA volgen hetzelfde toetsprotocol om in de kleuterperiode 4 keer de CITO af te 
nemen.   
Alle scholen aangesloten bij OPOA volgen het protocol v.w.b. de Entreetoets. 
Doelen: 

1. Op bestuursniveau afstemmen welke koers gevolgd gaat worden v.w.b. het CITO LOVS voor het 
jonge kind en de CITO Entreetoets  

2. Leerkrachten zijn in staat om het jonge kind goed te observeren en te volgen en dit vast te leggen. 
3. De leerkrachten zijn in staat om een goed onderbouwd advies te geven m.b.v. het CITO LOVS.  
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7. Kwaliteitscultuur en personeelsbeleid 

De kwaliteitscultuur van OPOA kenmerkt zich door professionaliteit, openheid en transparantie binnen en 
tussen alle lagen van de organisatie. OPOA streeft naar een cultuur waarbij iedere medewerker zijn of haar 
persoonlijke verantwoordelijkheid neemt en hierin ook eigenaarschap ontwikkelt.   
Het scholingsbudget wordt op organisatieniveau beheerd en verdeeld over de scholen op basis van het aantal 
formatieplaatsen en met inachtneming van de CAO -PO afspraken.  
Elke medewerker van OPOA wordt gedurende zijn/haar loopbaan uitgedaagd, uitgenodigd en waar mogelijk 
gefaciliteerd van vanuit de gegeven talenten/kwaliteiten tot maximale ontwikkeling te komen (binnen de 
mogelijkheden van de stichting). OPOA zet in op het ondersteunen van leerkrachten in het regisseur 
zijn/worden van hun eigen loopbaan. Horizontale en verticale mobiliteit wordt gestimuleerd.  
De scholen van OPOA zijn (academische) opleidingsscholen en bieden plaats aan studenten van de Hogeschool 
Edith Stein. Onderzoek, vernieuwing en leren van elkaar maakt hierdoor deel uit van de kwaliteitscultuur op de 
OPOA-scholen.   
 
7.1 Kijk op professionaliteit 
De school streeft ernaar dat haar medewerkers adequaat zijn toegerust voor het leveren van een kwalitatief 
hoogwaardige bijdrage aan het onderwijs. OPOA biedt de medewerkers een veelkleurig scholingsaanbod in de 
OPOA-Academie. Alle medewerkers hebben een bekwaamheidsdossier waarin het actuele met de 
leidinggevende overeengekomen POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) en een overzicht van de uitgevoerde en uit 
te voeren activiteiten in het kader van professionalisering en/of het onderhouden van zijn vakbekwaamheid 
zijn opgenomen. Op De Weier leren leerkrachten in samenwerkende teams te functioneren en beslissingen te 
nemen op basis van informatie over hoe hun leerlingen presteren, in vergelijking met leerlingen van andere 
leerkrachten. Door met elkaar te praten over resultaten wordt de focus gelegd op het leren van leerlingen. 
Feedback van collega's krijgen en samen een beeld ontwikkelen van hoe een goede lespraktijk er uit ziet, dat 
vergelijken met de eigen praktijk en de resultaten en het verdiepen in evidence based onderwijs; dat zijn de 
elementen die maken dat het onderwijs op De Weier werkt. De teamleden zijn zich bewust van het gegeven 
dat zij als uitvoerder het verschil moeten en kunnen maken: de leerkracht doet ertoe! De kwaliteit van het 
onderwijs die de school biedt, hangt met name af van de professionele ontwikkeling van leerkrachten en team. 
Ook is elk teamlid zich ervan bewust dat hun individuele ontwikkeling als mens samenhangt met de 
onderwijskwaliteit. Meer dan voldoende reden om continu te blijven inzetten op het ontwikkelen van het team 
als geheel en van leerkrachten individueel. De school vindt het belangrijk dat de medewerkers de visie van de 
school onderschrijven en zich bij het handelen in de praktijk conformeren aan de geldende werkwijzen, 
afspraken en gedragscodes. 2.2  
 
7.2 De leerkracht  
De leerkracht is de spil in ons onderwijs. De leerkrachten op De Weier krijgen de ruimte om keuzes te maken 
die werken. Daarom moet de leerkracht zich voortdurend de vraag blijven stellen: wat heeft mijn groep nu 
nodig, wat heb ik in huis en werkt het wat ik doe? De keuzes worden gemaakt op basis van hun eigen 
ervaringen, verdiept en aangevuld met inzichten uit de wetenschap. Reflectie is het sleutelwoord. Een kritische 
leerkracht kijkt naar zijn impact en baseert zijn 18 Schoolplan 2018 – 2022 Versie oktober 2018 handelen 
daarop: waar schiet ik nog tekort? Op welke kinderen heb ik nog onvoldoende impact? Dat zijn de vragen die 
ertoe doen. Leerkrachten gaan niet alleen zichzelf vragen stellen ter reflectie, maar gaan vooral ook met 
leerlingen in gesprek over het leerproces. Er ligt hierin ook een grote maatschappelijke betekenis: onze huidige 
kennismaatschappij voert het (levenslang leren) hoog in het vaandel. Om dit te kunnen realiseren zal elk 
individu bekwaam moeten zijn om de impact van het eigen handelen en leren juist in te schatten. Met andere 
woorden: het gaat niet alleen over de beoordelingsbekwame leerling, maar ook over het 
beoordelingsbekwame individu van de toekomst. In samenspraak met de leerkrachten wordt het 
nascholingsprogramma per schooljaar bepaald. Hierbij wordt gekeken naar de behoeften van de leerlingen en 
de leerkrachten. Het nascholingsaanbod wordt per jaar gekoppeld aan de ambities die als team zijn neergezet. 
Ook bestaat er ruimte voor de leerkrachten om individueel na te scholen. Dit gebeurt in overleg met de 
directie. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de behoefte van de leerkracht in combinatie met de behoefte van 
de school. De Weier gebruikt het programma ‘Taakbeleid’ van Cupella. Hierin worden o.a. de werktijdfactoren, 
studiedagen, vakanties en professionalisering opgenomen. Op basis van de werktijdfactor wordt het aantal 
normjaartaakuren berekend. In overleg met de leerkrachten wordt bepaald welke taken op school moeten 
worden vervuld. Leerkrachten spreken vervolgens de voorkeur uit voor de invulling van een taak/aantal taken. 
Op deze manier krijgt het normjaartaakbeleid vorm. 
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7.3 Ambities 
 

Verantwoordelijkheid delen en werken volgens het principe van gedeeld leiderschap. 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
We zien een verschuiving van topdown management naar gedeeld leiderschap. 
Op De Weier werken we steeds meer met specialisten. (rekencoördinator, intern begeleiders, specialist 
jonge kind, etc) Deze specialisten krijgen op De Weier de verantwoordelijkheid voor een deel van het beleid. 
Zij geven de koers aan met betrekking tot hun specialisme, vormen professionele leergemeenschappen en 
sturen het team op hun expertise. Zo krijgen we op De Weier ook gedeelde verantwoordelijkheid en zijn we 
allemaal aanspreekbaar.  
Doelen: 

1. Opleiden van meer interne specialisten. Hierbij valt te denken aan: 
     -rekencoördinatoren 
     -taalcoördinatoren 
     -meer- en hoogbegaafdheid 
     -thematisch werken 

2. Werken met professionele leergemeenschappen 
3. Werken volgens het principe van Lesson Study 
4. Leerkrachten presenteren zelf de ontwikkelingen binnen de groep (trendanalyses) 

 
De leerkracht doet ertoe. Leerkrachten scoren een goed op didactisch handelen in de beoordeling van de 
onderwijsinspectie.  
Wat wordt hiermee bedoeld? 
De leerkracht is de spil en bepalend voor het handelen zijn: 
-persoonlijke opvattingen; 
-leerkrachtvaardigheden; 
-ervaringen; 
-zelfvertrouwen; 
-motivatie; 
-houding 
Doelen: 

1. Startende leerkrachten nemen deel aan de startersbijeenkomsten die door stichting OPOA worden 
georganiseerd en leveren daarin een goede bijdrage. 

2. Startende leerkrachten krijgen een coach toegewezen.  
3. Het personeel verdiept zich verder in het werken volgens het expliciete directe instructiemodel 

(EDI-model) 
4. Werken met collegiale consultatie. Dit staat elke maand vast op het werkrooster.  
5. Elk jaar inspiratie op doen op een andere school met een totaal andere kijk op onderwijs.  
6. Ontwikkelen van een professionele houding door te werken aan het geven en ontvangen van 

feedback en feedforward.   
7. Er worden meerdere klassenbezoeken per jaar afgelegd door de intern begeleiders en de directie 

om te reflecteren op het didactisch handelen. 
 

Leerkrachten werken met collegiale consultatie 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
Collegiale consultatie en de hierbij horende lesbezoeken geven je als leraar de kans om objectieve feedback 
te ontvangen op het eigen handelen. Het samen reflecteren op de gebruikte aanpak versnelt het leerproces 
en vergroot de vaardigheid in het samenwerken als professionals. 
Doelen: 

1. Leerkrachten krijgen de gelegenheid om eenmaal per maand in de groep van een collega te kijken 
en hierop feedback te geven en vragen te stellen 

2. Directie en intern begeleiders maken maandelijks tijd vrij voor de collegiale consultatie en de 
invulling hiervan 

 
Leerkrachten weten hoe ze feedback moeten geven en ontvangen 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
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Feedback is één van de meest voorkomende elementen bij succesvol lesgeven en leren. Feedback dient de 
kloof te verkleinen tussen waar iemand is en waar iemand hoort te zijn. Het is het verschil tussen de huidige 
situatie en de succescriteria. Feedback verkleint de kloof: het geeft aanwijzingen waardoor de aandacht 
wordt gevangen en men zich kan focussen. 
Doelen: 

1. Leerkrachten zijn zich bewust van feedback en hebben het doel feedback te geven en te ontvangen.  
2. Leerkrachten verduidelijken en delen hun leerdoelen en succescriteria. 
3. Leerkrachten organiseren effectieve discussies tijdens bouwoverleggen en andere 

overlegmomenten.  
4. Leerkrachten verschaffen feedback die vooruithelpt. 

 
We werken met Lesson Study en leerteams 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
In Lesson Study staat de eigen onderwijspraktijk centraal. Een team van minimaal vier leraren ontwerpt een 
les die ze vervolgens uitproberen. Eén leraar geeft de gezamenlijk ontwikkelde les in de klas, de anderen 
observeren. Daarna kijken ze samen wat goed ging en wat beter kan. Alle teamleden gebruiken de inzichten 
in hun lessen. Het is een werkwijze die stimuleert om na te denken over onderwijs en wat het doet met 
leerlingen. Met als doel het onderwijs te verbeteren. 
Een leerteam verwijst naar het permanente samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van 
leerkrachten en schoolleiding, om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren. 
Doelen: 

1. Leerkrachten krijgen een herhalingscursus Lesson Study 
2. Leerkrachten gaan middels collegiale consultatie de samen ontworpen lessen beoordelen en daar 

waar nodig aanpassen/verbeteren.  
3. Leerkrachten leren te werken in leerteams in het kader van gedeeld leiderschap 
4. De leerteams zijn volledig geïmplementeerd. 

 
Er ligt een beleidsplan voor Vroege en Voorschoolse Educatie (VVE) 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
Op De Weier nemen we de laatste jaren een verandering in de leerling populatie waar. Op dit moment heeft 
33% van de leerlingen uit de groepen 1 een VVE-indicatie. Deze leerlingen vragen een ander 
onderwijsaanbod. Om deze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen bedienen, zijn wij dit schooljaar begonnen 
met bijscholing van de leerkrachten. Dit betekent dat we nauw samenwerken met de peuterspeelzaal en 
kinderdagverblijven in de buurt.  
Doelen: 
1.Leerkrachten zijn voldoende geschoold op het gebied van woordenschat.   
   VVE-leerlingen worden tijdens de hele basisschoolperiode gevolgd d.m.v. de  
   TAK en CITO toetsen.   
2.Er wordt rekening gehouden met de veranderende schoolpopulatie 
3.Ouders één keer in de zes tot acht weken uitnodigen om ze mee te nemen    
   in het taalontwikkelingsproces van hun kind om het stukje thuis-    
   school dichter bij elkaar te brengen.  
4.Inzet onderwijsassistent gericht op zoveel mogelijk taalaanbod  
   VVE- leerlingen. Het vierjarenplan moet volgend schooljaar klaar zijn.  

 
Het protocol vertragen-versnellen is aangepast naar de laatste ontwikkelingen 
Wat wordt hiermee bedoeld?  
Het protocol doubleren/versnellen is verouderd en moet aangepast worden.   
Tijdens de groepsbesprekingen wordt besproken welke leerlingen in aanmerking komen om te doubleren of 
te versnellen. Hierbij wordt gehandeld volgens het protocol 'vertragen-versnellen'. Tijdens de 
rapportagegesprekken in februari moeten de leerkrachten met ouders delen dat er zorgen zijn over de 
ontwikkeling van hun kind. Voor mei moet er besproken worden dat er twijfels zijn over het al dan niet 
doorstromen naar de volgende groep. De laatste toets resultaten en ontwikkeling van de leerling zijn 
bepalend. 
Doelen: 
1.Evalueren en aanpassen huidige protocol.  
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8. Kwaliteitsbeleid 

De basis voor het te voeren kwaliteitsbeleid is neergelegd in het Handboek Kwaliteit van OPOA en vertaald 
naar een instrumentarium. Dit instrumentarium waarmee de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt, is 
opgenomen in de zogenoemde “Kwaliteitsmatrix OPOA’.  De opbrengst van het totale instrumentarium vormt 
de basis voor de schoolzelfevaluatie en het te ontwikkelen schoolbeleid. Het instrumentarium is opgezet als 
een cyclisch model. Een eenzijdige focus op meetbare kwaliteitsindicatoren verengt echter het begrip kwaliteit. 
Kwaliteit gaat niet alleen om meetbare indicatoren, maar ook om merkbare indicatoren. De implementatie van 
collegiale visitaties/audits zowel intern  als extern is het middel bij uitstek om deze merkbare indicatoren in 
beeld te krijgen en hierop beleidsmatig te sturen.   
 
8.1 Kwaliteitszorg 
Kwaliteitszorg heeft maar één doel: het realiseren van een continu proces van verbetering van het 
onderwijsaanbod in al haar facetten ten behoeve van de ontwikkeling van alle leerlingen. In de visie van OPOA 
op kwaliteitsbeleid en -zorg staat het begrip integraliteit centraal met als doel het tot stand brengen van die 
veranderingen die de kwaliteit van het primaire proces verbeteren. Deze visie is vertaald naar een stelsel van 
kwaliteitszorg en staat beschreven in het Handboek kwaliteit. Het kwaliteitshandboek kunt u vinden op de 
website van stichting OPOA. (www.opoa.nl) 
 
Kwaliteitszorg strekt zich uit over alle beleidsterreinen van de school, en heeft haar basis liggen in het primaire 
proces: het onderwijs. De aandacht voor het pedagogisch en didactisch handelen  
van de leerkrachten en – vooral - voor het leren van de leerlingen is de basis van kwaliteitszorg. Voortbouwend 
op deze basis, richt kwaliteitszorg zich op alle beleidsterreinen van de school en de samenhang daartussen. Het 
is een zaak van alle geledingen in de school: docenten, ouders, leerlingen, schoolleiding en bestuur.  
Kwaliteitszorg is integraal: het is van iedereen.  
Kwaliteitszorg die begint bij interne kwaliteitszorg en het verandervermogen van De Weier kan alleen 
gerealiseerd worden als op onze school een passende cultuur is ontwikkeld. Er heerst een cultuur die wordt 
gekenmerkt door voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering, voor reflectie en ontwikkeling, een 
cultuur waarin de zorg voorkwaliteit een zorg is voor allen.  
  
8.2 Afstemming van het onderwijs op de ontwikkeling van leerlingen 
Het kwaliteitsbeleid dient ertoe te leiden dat de school in staat is het eigen onderwijs te evalueren en te 
verbeteren op basis van systematisch verkregen kennis en hierover verantwoording af kan leggen aan ouders, 
bevoegd gezag en de onderwijsinspectie. De monitor Kwaliteitszorg is hierbij leidraad. 
De basis voor het te voeren kwaliteitsbeleid is neergelegd in de matrix 'Kwaliteitsbeleid OPOA'.  
De leerlingenzorg heeft als onderlegger het Kwaliteitshandboek van OPOA en het zorgbeleid van 
Samenwerkingsverband Twente Noord. Binnen dit zorgkader handelt de school vanuit de eigen visie en 
werkwijze.  
Om de voortgang en het effect van het onderwijs te volgen, ondernemen we de volgende activiteiten:  
Na de afname van de midden en eind CITO toetsen (LOVS) analyseren we de leeropbrengsten. Dit gebeurt op 
directie en IB- niveau en daarna op groepsniveau met de leerkrachten. Daarnaast wordt dit besproken met de 
adviseur leerlingenzorg van OPOA. Hierbij maken we gebruik van het Perspectief Leerlingenzorg van OPOA.   
 
Gekeken wordt naar:  

 Overzicht van de tussen- en eindopbrengsten per vakgebied per groep   
 Voor de individuele leerlingen bekijken we tevens of ze het leerrendement van 67% hebben behaald  
 Schooldoelen:  

           80% op niveau I, II, III en IV   ambitie: tussen 81% en 91%  
           60% op niveau I, II en III        ambitie: tussen 72% en de 78%  
           48% op niveau I en II  
           15% op niveau I+  
 
In groep 7 nemen we de CITO Entreetoets af. Deze wordt op schoolniveau geëvalueerd, geanalyseerd en 
vertaald naar een passend onderwijsaanbod zowel op groepsniveau als op individueel leerlingenniveau.  
We volgen de leerlingen ook via de methode gebonden toetsen. De methode gebonden toetsen helpen de 
leerkracht inzicht te krijgen in de ontwikkeling van leerlingen op de specifieke vaardigheden die in dat blok 



 
28 

 

gevraagd worden. Wanneer blijkt dat een leerling bepaalde lesstof niet beheerst, zet de leerkracht passende 
interventies in. Deze worden genoteerd in het interventieschema. Tijdens het verwerken van de lesstof zorgt de 
leerkracht voor directe feedback.   
In groep 8 nemen we deel aan de Centrale Eindtoets. Deze sluit aan op het CITO LOVS. Alle leerlingen van groep 
8 nemen deel aan deze eindmeting. Leerlingen waarvan in de wet is omschreven dat ze niet hoeven deel te 
nemen zouden hierop een uitzondering kunnen zijn.  
Twee keer per jaar maken de leerkrachten aan de hand van de resultaten een groepsplan. Het groepsplan wordt 
ingevuld volgens vastgestelde afspraken.   
Groepsplan periode 1 duurt van september t/m januari. Groepsplan periode 2 duurt van februari t/m juni. Per 
groepsplan periode is een tussen- en een eindevaluatie. De tussenevaluatie vindt 10 weken na aanvang van het 
groepsplan plaats en de eindevaluatie 20 weken na aanvang van het groepsplan. Daarnaast wordt er een plan 
van aanpak gemaakt voor de leerlingen met een IV en of V-score.  
 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Door passend 
onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, op onze school blijven. Mocht blijken 
dat de ingezette interventies en alle extra hulp die wij op school kunnen bieden toch ontoereikend zijn voor de 
ontwikkeling van het kind, dan wordt gezocht naar een   
passend aanbod op een andere school.   
De missie van De Weier sluit aan bij die van het SWV: Passend primair Onderwijs bieden zodanig dat onderwijs 
aan en begeleiding van kinderen zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo goed mogelijk 
wordt georganiseerd, binnen de grenzen van het SWV Passend Onderwijs.   
Binnen het samenwerkingsverband werken leerkrachten, interne begeleiders, directeuren, bestuurders en vele 
anderen in overleg met ouders aan één centrale opdracht: Het zodanig inrichten van het onderwijs dat alle 
leerlingen een ambitieus ontwikkelperspectief geboden wordt en een ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen doorlopen.    
Uit een zorgvuldige beschrijving van het Schoolondersteuningsprofiel blijkt waar de grenzen van de 
mogelijkheden van onze school, Obs De Weier,  ligt in deze. De school zal actief zoeken naar mogelijkheden 
deze grenzen op te schuiven naar een zo ruim mogelijk passend aanbod. Echter Passend Onderwijs is niet per 
definitie inclusief onderwijs. Binnen het SWV is daarom ook structureel sprake van samenwerking tussen BaO, 
SBaO- en SO-voorzieningen.  (Zie voor verdere uitwerking de bijlage 'Schoolondersteuningsprofiel') 
 
Bijlage: overzicht lesmethoden. 
 
8.3 Leerling- en groepsbespreking 
Twee keer per jaar vindt er een groeps-/leerlingbespreking plaats. Aan het begin van elk nieuw schooljaar 
(laatste week van de zomervakantie) wordt de groep overgedragen aan de nieuwe leerkracht. Hierbij is de 
intern begeleider aanwezig.  
Tijdens de eerste groepsbespreking worden alle leerlingen besproken. Naast het bespreken van de individuele 
leerlingen, bespreken we de groep als geheel. Waar liggen de zorgen, welk leerkracht handelen heeft een 
positieve invloed op het gedrag in de groep. Waar liggen de kansen en zorgen in deze groep? Hoe liggen de 
verhoudingen in de groep (sociaal-emotioneel)?  
De groep/leerlingbespreking vindt plaats tussen de intern begeleider en de groepsleerkracht(en). Uit de 
groepsbespreking kan naar voren komen dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die breder besproken 
moeten worden. Dit doen we in het SOT of SOT+.  
Tijdens de tweede groepsbespreking worden alle zorgleerlingen besproken. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen:  

 die onvoldoende profiteren van het aanbod in de groep  
 waarvan de onderwijsbehoeften onduidelijk zijn/blijven  
 waarvan sterke aanwijzingen of vermoedens zijn van een ernstige problematiek of stoornis  

 
 
De school besteedt veel aandacht aan de zorg en begeleiding van de leerlingen. Wij zien de ouders als partner 
in het begeleidingstraject van de leerlingen en stemmen het handelen af met de ouders en eventuele externe 
betrokkenen.   
Naast de basiszorg voor alle leerlingen hebben we aandacht voor zorg voor zowel kinderen met leerproblemen 
en/of achterstanden als talentvolle leerlingen.  
Als leerlingen aangemeld worden, vindt er eerst een intake met de intern begeleider van de onderbouw plaats. 
Hierdoor hebben ouders en school een gezamenlijk vertrekpunt en zijn de onderwijsbehoeften van een kind 
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vanaf het begin van de schoolperiode duidelijk. Tevens vindt er voor alle VVE-leerlingen een warme overdracht 
plaats vanuit de peuterspeelzaal.  
 
De school staat open voor een gesprek met ouders over de inschrijving van leerlingen met meer ingewikkelde 
of intensieve ondersteuningsvragen. De school is niet altijd in staat om alle leerlingen met zeer specifieke 
ondersteuningsbehoeften op te vangen. Het Samenwerkingsverband (SWV) ondersteunt de school indien nodig 
bij het vinden van een juiste onderwijsplek buiten de eigen basisschool. Bij aanmeldingen van kinderen die 
voor het eerst naar de basisschool gaan, is de zorgplicht van kracht. Wij zullen samen met de ouders 
onderzoeken of in het geval van specifieke ondersteuningsbehoeften de school de aangemelde leerling 
voldoende onderwijs kan aanbieden (Zie verder SOP).   
Een verslag van de ontwikkeling van elke leerling wordt vastgelegd in het digitale leerling dossier ESIS. De 
gegevens zijn gekoppeld aan het landelijke systeem DUO.  
De resultaten van CITO LOVS zijn ook digitaal opgeslagen.  
 
8.4 SOT, SOT+ en HIA 
Er zijn leerlingen die meer zorg nodig hebben. Op De Weier vinden wij het belangrijk om brede zorg aan 
leerlingen te bieden. Dit betekent dat wij ouders altijd meenemen in de zorg om hun kind en daarnaast de 
expertise van de externe deskundige inzetten.   
Om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoefte van de leerlingen volgt de school de volgende 
stappen:  
 

 Leerlingbespreking groepsleerkracht en IB   
 SOT   
 SOT+  
 HIA  

 
Buiten het SOT en SOT+ om kunnen er gesprekken plaatsvinden met externen.  

 SOT: Zes keer per jaar vindt er een SOT (Schoolondersteuningsteam) overleg plaats. Deelnemers zijn 
ouders, intern begeleiders en adviseur leerlingenzorg Openbaar Primair Onderwijs Almelo(OPOA) . 
Daarnaast kunnen er andere externe betrokkenen, zoals E&D (Expertise en Dienstencentrum) 
uitgenodigd worden. Tijdens dit overleg worden leerlingen waarover wij zorgen hebben besproken.   

 
 SOT+: Vier keer per jaar vindt er een SOT+ overleg plaats. Deelnemers zijn ouders, directeur, intern 

begeleiders, wijkcoach(in de rol van schoolmaatschappelijk werker), adviseur leerlingenzorg, 
schoolverpleegkundige en indien nodig de leerplichtambtenaar, de wijkagent en andere externe 
betrokkenen, zoals E&D.   

 
De professionals in het SOT+ maken een analyse van de situatie op basis van de onderwijsbehoefte(n) van het 
kind, de handelingsvragen van de leerkracht en de eventuele ondersteuningsbehoefte(n) van de ouders.   
Uit bovenstaande overlegsituaties kan een groeiformulier en/of OPP voortvloeien. Ook kan er naar aanleiding 
van het SOT of SOT+ besloten worden tot het arrangeren van een HIA (Handelingsgericht Integraal Arrangeren).   
 

 HIA: Dit is de methode van toewijzing van extra ondersteuning, die het samenwerkingsverband 
gebruikt. School, ouders en externe ondersteuners creëren samen nieuw perspectief voor kinderen 
die vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling door ondersteuning op maat te bieden.  

 
De school kan gebruik maken van een medewerker van het Expertise en Dienstencentrum (E&D). Uit een HIA 
kan een verwijzing naar het s(b)o voortvloeien. Er wordt dan een indicatie afgegeven voor de duur van 
maximaal drie jaar. Er wordt jaarlijks geëvalueerd of de leerling nog op de juiste vorm van onderwijs zit.   
Voor meer informatie zie Zorgondersteuningsplan SWV Twente. 
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8.5 Ambities 
 

Op De Weier zijn er duidelijke grenzen aan de zorg  
Wat wordt hiermee bedoeld? 
In principe is het uitgangspunt dat alle leerlingen die bij ons op school worden aangemeld een plek kunnen 
krijgen. Wij hebben de nodige ervaring met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Over het 
algemeen hebben deze leerlingen de school binnen acht jaar doorlopen.  
Binnen onze school wordt het onderwijs in drie niveaugroepen (instructie afhankelijke groep, instructie 
gevoelige groep en instructie onafhankelijke groep) vormgegeven. Daarnaast komt het voor dat een leerling 
op een eigen leerlijn wordt gezet. 
Doelen: 
Bij de aanmelding kijken we naar het volgende: 

1. Past het kind binnen één van de drie niveaugroepen die wij standaard  
                       aanbieden -> geen probleem. 

Past het kind in één van de drie niveaugroepen die wij aanbieden, maar  
                       heeft het kind wel een specifieke onderwijsbehoefte? Dan wordt gekeken of         
                       we tegemoet kunnen komen aan deze behoefte. 
 

 Is er sprake van enkelvoudige dyslexie -> geen probleem. 
 Is er sprake van hoogbegaafdheid zonder gedragsproblemen -> geen probleem. 
 Is er sprake van een lichamelijke handicap -> geen probleem, mits de nodige aanpassingen kunnen 

worden gerealiseerd, zodat het kind het reguliere onderwijsaanbod kan volgen. 
 Is er sprake van een psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld ADHD, PDD NOS, ASS,ODD, etc.)? Dan 

moet duidelijk worden wat de mate is waarin deze stoornis zich openbaart. Van belang is of het 
kind leerbaar is en of het hem/haar met een aangepaste pedagogische aanpak van de leerkracht 
lukt zich zelfstandig te focussen op de taak om zo het reguliere lesprogramma te volgen. Is dit het 
geval -> geen probleem. Is dit niet het geval dan gelden dezelfde afwegingen als die onder punt drie 
worden genoemd. 

2. Past het kind niet in één van de drie niveaugroepen, maar moet een eigen   
                       leerlijn in worden ingezet, dan wordt gekeken of we tegemoet kunnen      
                       komen aan de onderwijsbehoefte van het kind. We kijken hierbij naar het  
                       kind en de context van de groep waarin het kind evt. geplaatst kan worden. 
 
Overige zaken die bij de afweging worden betrokken: 
o Groepsgrootte in combinatie met het aantal leerlingen met een specifieke  
                onderwijsbehoefte. 
o Hoeveelheid extra zorg en middelen die kunnen worden georganiseerd.  
o Aantal leerlingen met ernstige gedragsproblematiek en/of een zeer    
                intensief arrangement per groep.  
o In hoeverre het onderwijsaanbod voor andere leerlingen wordt belemmerd  
               door de gedragsproblematiek van het kind.  
O            De mate waarin de school kan terugvallen op de hulp van de ouders van het  
               kind (pre-teaching, herhaling, evt. ophalen van school, begeleiden bij      
               excursies). 
O            De mate waarin de veiligheid van het kind zelf, die van andere leerlingen  
               en/of de leerkracht wordt gewaarborgd. 
 
 
4.       Bij comorbiditeit is er sprake van meervoudige problematiek (bijvoorbeeld     
          dyslexie + ADHD). In geval van comorbiditeit is het van belang extra                  
          middelen en ‘handen’ te organiseren om het kind te kunnen bieden wat het  
          nodig heeft. Is dit niet mogelijk dan kan het kind niet geplaatst worden.  
 
Uitgangspunt: het belang van alle kinderen staat voorop! 
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9. Samenwerken 

9.1 Ouders 
OPOA hecht grote waarde aan het informeren, activeren en positioneren van ouders in de scholen. 
Ouderbetrokkenheid en empowerment is op alle scholen van OPOA zichtbaar en voelbaar. In de relatie tussen 
ouders en school staat de ontwikkeling van het kind centraal en worden (toekomstige) ouders gestimuleerd in 
en ondersteund bij het nemen van hun verantwoordelijkheid in de opvoeding.  
 
9.2 Oudergesprekken 
Twee keer per jaar wordt aan ouders de mogelijkheid geboden om de onderwijsresultaten en de sociaal-
emotionele ontwikkeling van hun kind met de leerkracht te bespreken. Vanaf groep 5 zijn de leerlingen bij dit 
gesprek aanwezig. Zij worden hierdoor meer eigenaar van hun eigen leerproces. Tijdens deze gesprekken 
wordt ook het rapport, dat de leerlingen twee keer per jaar mee naar huis krijgen, besproken. Hierin staan 
naast de cijfers voor de verschillende vakgebieden ook de Citogegevens.  Op dit moment zijn wij ons als school 
aan het verdiepen in de meerwaarde van het invoeren van portfolio's. Daarbij onderzoeken we of het inzetten 
van portfolio's kan bijdragen aan het eigenaarschap en de autonomie van leerlingen.   
Daarnaast vindt er aan het begin van het schooljaar het omgekeerde oudergesprek plaats in de groepen 3 t/m 
7. In dit gesprek krijgen ouders de mogelijkheid om een beeld te schetsen van hun kind. In de groepen 1 en 2 
gaan de leerkrachten in deze periode op huisbezoek. Belangrijke informatie die voortkomt uit de 
rapportagegesprekken en huisbezoeken wordt geregistreerd in ESIS.   
In het begin van groep 8 wordt samen met ouders en leerlingen een ambitiegesprek gevoerd, waarbij de 
doelen voor de komende periode bepaald worden.  
Buiten deze gesprekken om bestaat altijd de mogelijkheid om een gesprek met de leerkracht over een kind te 
voeren. Als de leerkracht zorgen over een leerling heeft, neemt hij/zij contact op met de betreffende ouders. 
 
9.3 Ouderresponsgroep 
De Weier hecht veel waarde aan goede samenwerking tussen de medewerkers van school, de kinderen en hun 
ouders/ verzorgers. 
Hierbij is communicatie cruciaal. Dat vinden de ouders van onze school blijkt uit peilingen en dat vinden de 
medewerkers ook. Wij willen graag in dialoog met ouders en werken actief aan goede relaties. Net als de 
meeste scholen vindt er op de Weier de gebruikelijke communicatie via rapporten, formele en informele 
oudergesprekken en informatie avonden plaats. Uiteraard zijn ouders vertegenwoordigd in onze constructief 
en kritisch meedenkende MR en een actieve gedreven OR. Verder blijkt de grote ouderbetrokkenheid tijdens 
de vieringen en feesten die we jaarlijks hebben en bijvoorbeeld de lees- en biebhulp van ouders. 
Op de Weier willen we graag de dialoog nog breder trekken en ouders de gelegenheid geven om over allerlei 
onderwerpen van gedachten te wisselen. Voornaamste doel hiervan is om samen met ouders ons onderwijs zo 
optimaal mogelijk in te richten en dat kinderen van de Weier kunnen profiteren van de samenwerking tussen 
ouders en school. Daarom is in het schooljaar 2018-2019 een ouderresponsgroep in het leven geroepen. Deze 
bestaat uit leden van het team van de Weier en een groep ouders. Zij gaan aan de hand van een agenda met 
elkaar in gesprek over onderwerpen die door zowel ouders als school kunnen worden aangedragen. De 
ouderresponsgroep fungeert voor school ook als een ‘klankbordgroep’ voor alle ouders. 
Op de bijeenkomsten gaan we de dialoog met elkaar aan. We hebben aan de hand van input uit de eerste 
bijeenkomst in 2018 onder meer gesproken over communicatie tussen school en ouders, over samen feesten 
en vieren op de Weier en bijvoorbeeld het vervangingsbeleid. Ook de MR heeft een presentatie verzorgd. 
Vast onderdeel is de open agenda waar de aanwezige ouders zelf bepalen wat er besproken wordt. Zeer 
waardevol voor alle betrokkenen. 
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9.4 Ambities 
 

Het bevorderen van educatief partnerschap tussen ouders en leerkrachten waarbij wederzijdse 
verwachtingen en ambities worden afgestemd 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
Wij vinden het belangrijk dat ouders en school samenwerken in het belang van de leerling en zijn 
ontwikkeling. We zorgen voor een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel. Leerlingen presteren beter door 
een positieve ouderbetrokkenheid. Dit is tevens van belang voor het welbevinden van de leerling. De school 
en de ouders werken op basis van gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk zijn 
voor elkaar. Wederzijdse verwachtingen worden helder en positief verwoord.  
Doelen: 

1. De ontwikkeling van de individuele leerling wordt regelmatig met de ouders besproken. 
2. Leerkrachten onderzoeken welke vormen van communicatie met ouders passen bij onze 

ouderpopulatie 
3. Ontwikkelen van 1 lijn in het afstemmen van de communicatie 

 
Op De Weier kennen we een hoge mate van ouderbetrokkenheid. 
Wat wordt hiermee bedoeld? 
De Weier wil ouderparticipatie ombuigen tot ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid is in onze ogen een 
noodzakelijke stap verder dan ouderparticipatie. Bij ouderbetrokkenheid laten ouders in hun gedrag zien dat 
zij zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen.  
Ouders zijn dan betrokken bij de ontwikkeling van hun kind, maar ook bij de ontwikkeling van de school. 
Verwachtingen die team en ouders van elkaar hebben spelen daarbij een belangrijke rol. Het moet duidelijk 
zijn wat er wel en wat er niet van één van beide partijen verwacht mag worden.  
Doelen: 

1. Het organiseren van ouderresponsgroepen waarbij ouders in gesprek gaan met de directie over 
thema's als communicatie, visie op onderwijs, etc. 

2. Ouders en leerkrachten gaan met elkaar in gesprek over diverse schoolthema's onder leiding van 
een externe partij gespecialiseerd in ouderbetrokkenheid. 

3. Ouderbetrokkenheid is een feit op De Weier. 
 
De wijze waarop de school ouders informeert zowel in het algemeen als in het bijzonder met betrekking tot 
hun eigen kind (eren) is beschreven en vastgelegd in de schoolgids. 
 
9.5 Intern 
De stichting wil de samenwerking tussen de OPOA-scholen onderling intensiveren waardoor elke school 
krachtiger kan worden van de expertise van de ander. Leren van elkaar door middel van collegiale visitaties, 
samengestelde werkgroepen en dergelijke.  
 
9.6 Extern 
In de visie van OPOA kunnen ongunstige omgevingsfactoren rondom de leerling alleen bestreden en 
voorkomen worden door integraal samen te werken met externe partners. Dat betekent dat de school zich zal 
inzetten op het verstevigen van het IKC op wijkniveau… 
Onderwijskundig wordt binnen het IKC door de school ingezet op de doorgaande leer- en ontwikkellijnen, op 
de executieve functies en op het zo vroegtijdig mogelijk voorkomen van ontwikkelingsachterstanden.  
Ook wil OPOA in de komende beleidsperiode de samenwerking met het VO nieuw leven inblazen om de 
doorgaande lijn van PO naar VO te versterken. 
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10. Diversen  

10.1 Beleid aanvaarding materiële bijdragen of geldelijke bijdragen 
De scholen van OPOA volgen hierin het Convenant Sponsoring van de PO-raad. Op dit moment wordt dit 
Convenant door de PO-raad herzien, zodra dit gereed is zal het worden opgenomen in het beleid van OPOA en 
toegevoegd worden aan de website van OPOA. 
 
10.2 Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding 
Het bestuur voldoet aan de verplichting dat ten behoeve van de directies van de scholen het aantal vrouwen 
evenredig vertegenwoordigd is en voert hiervoor gezien de veranderde arbeidsmarkt geen nieuw beleid. 
Van de 9 directeursfuncties worden er 6 bezet door vrouwen en 4 van de 6 functies van adjunct-directeur zijn 
ingevuld door vrouwen. 

 
10.3 Huisvesting 
‘De visie op het jonge kind’ en de daaruit voortvloeiende vorming van het IKC van de gezamenlijke 
schoolbesturen en haar partners in Almelo vormen het uitgangspunt voor het huisvestingsplan van OPOA.  
OPOA zet in op optimale bezetting van de gebouwen in samenwerking met gemeente en (kind)partners om 
leegstand te voorkomen. 
Strategische keuzes m.b.t. de huisvesting van de scholen worden bepaald door: 

 De lokaal vastgestelde Visie op het jonge kind 0-12 jaar 
 Onderwijsinhoudelijk beleid van de school 
 Veiligheid in, van en naar de school 
 Capaciteit (volume versus omvang populatie) 
 Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals VVE-beleid, gewichtenregeling, IKC 
 Duurzaamheid en energiebesparing  

10.4 Financiën 
85% van de beschikbare middelen gaan op aan personeelslasten en worden door de stichting OPOA  ingezet op 
basis van volume, gewichten, knelpunten en behoefte van de scholen. De school werkt met een 
meerjarenbegroting die jaarlijks wordt bijgesteld en geactualiseerd in de jaarbegroting. Het 
leermiddelenbudget inclusief ICT valt rechtstreeks onder het beheer van de school zelf. Voortschrijdende 
technologie geeft mogelijkheden tot flexibiliteit en maatwerk in het leren.  
De middelen die OPOA ontvangt op basis van het bestuursakkoord (PO, juli 2014) worden ingezet t.b.v. 
digitalisering (materialen en programma’s, talentontwikkeling (techniek en plusgroepen) en cultuureducatie.  
 
De budgetten van de onderwijsachterstandsmiddelen en de gewichtengelden zullen in deze nieuwe 
beleidsperiode fluctueren, want worden afhankelijk van de gewichten die het CBS jaarlijks registreert. Op dit 
moment is nog onvoldoende te voorzien tot welke gevolgen dit zal leiden.  
OPOA zet de gewichtengelden in op de scholen waarvoor deze gelden binnenkomen. Deze scholen investeren 
met dit geld in Vve, de doorgaande lijn, deelname wijknetwerken, extra zorg, ondersteuning etc. 
 
Voor het onderwijsachterstandenachterstandenbeleid op lokaal niveau is 2019 een overgangsjaar. Nieuw 
beleid wordt op dit moment ontwikkeld waarbij het accent zal liggen op het jonge kind en dat met ingang van 
2020 gestalte zal krijgen.  
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Instemming medezeggenschap en vaststelling bevoegd gezag 
 
 
 
 
 
 
 
 
De medezeggenschapsraad van obs De ………………heeft haar instemming verleend met het schoolplan 
2019-2013 
 
 
 
 
 
Voorzitter    secretaris 
naam:    naam: 
 
 
 
 
 
 
Almelo, ………………….. 
 
 
Het bevoegd gezag van de school heeft het schoolplan 2019-2023 vastgesteld. 
 
 
 
 
Namens het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo, 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Kraak 
Voorzitter College van Bestuur 
 
 
 
Almelo,……………………….. 
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Bijlage 1. Lesmethoden in onze school 
 

 Gebruikte lesmethoden: Invoeringsjaar Toelichting / motivering 
    
Rekenen / wiskunde Wereld in getallen   
Nederlandse taal Taal actief 4 

Staal  
2020 Op dit moment wordt er een keuze 

gemaakt voor een nieuwe 
taalmethode welke goed aansluit bij 
onze visie op leren. 

Spelling Klassekist 2015  
Technisch Lezen Lekker lezen  

Theaterlezen 
2010 
2017 

 

Aanvankelijk Lezen Veilig Leren Lezen Kim-
versie 

2014  

Begrijpend Lezen Nieuwsbegrip XL 2018  
Engelse taal Stepping Stones 2019 Betere aansluiting VO 
Schrijven Pennenstreken 2009 Staat op de rol voor het schooljaar 

2020-2021 
    
Aardrijkskunde IPC 2019 Sluit aan bij de visie op leren: 

thematisch/projectmatig werken 
Geschiedenis IPC 2019  
Natuurkennis en gezond 
gedrag 

IPC 2019  

Bevordering sociale 
redzaamheid waaronder 
gedrag in het verkeer 

IPC 2019  

    
Muziek  2020 Op dit moment wordt er een keuze 

gemaakt voor een nieuwe 
muziekmethode welke goed aansluit 
bij het werken met IPC 

Bewegingsonderwijs IPC 2019  
Tekenen en 
handvaardigheid 

IPC 2019  
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Overige bijlagen 
 
Convenant Sponsoring 
Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” 2015 - 2018 
Partijen: 
1. De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Onderwijs, 
    Cultuur en Wetenschap, de heer S. Dekker, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen de 
     staatssecretaris; 
2. De PO-raad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw R. den Besten; 
3. De VO-raad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rosenmöller; 
4. De Algemene Vereniging van Schoolleiders, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
    mevrouw G.P.M. van Haren; 
5. De Algemene Onderwijsbond, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J. Muijres; 
6. Het Christelijk Nationaal Vakverbond Onderwijs, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
    mevrouw J. Krijt; 
7. De Landelijke Ouderraad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L.J. Verhulst; 
8. De Vereniging VNO- NCW, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. de Boer; 
9. MKB-Nederland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. van Straalen; 
10. De Groep Educatieve Uitgeverijen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 
      H.T.A.J.M. Rimmelzwaan; 
11. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
       mevrouw A. Lutterman. 
 
Overwegende dat: 
- partijen constateren dat sprake is van samenwerking tussen scholen en bedrijven die ten 
  goede komt aan het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen in het primair en voortgezet 
  onderwijs; 
- samenwerking ook sponsoring impliceert, en het van belang is om die sponsoring aan 
  heldere regels en afspraken te binden; 
- zulke regels en afspraken er in ieder geval in voorzien dat geen vormen van sponsoring 
  ontstaan die een negatief effect hebben op de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van 
  leerlingen; 
- partijen het wenselijk achten dat voor bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid 
  voorop staat als zij scholen sponsoren; 
- bevoegde gezagsorganen van scholen op een zorgvuldige en voor alle betrokkenen 
  transparante wijze met sponsoring omgaan;  
 
Komen als volgt overeen: 
 
Artikel 1. Definities 
In dit convenant wordt verstaan onder: 
 
Leerlingen 
Leerlingen in het primair of voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de 
Wet op de expertise centra en de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel hun ouders, voogden of 
verzorgers. 
 
Sponsoring 
Geldelijke of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving, niet zijnde de ouder- 
/leerlingbijdragen, niet zijnde subsidies van charitatieve instellingen of de overheid, indien het 
bevoegd gezag daarbij, al dan niet uit eigen beweging, in welke vorm dan ook verplichtingen op zich 
neemt waarmee de leerlingen in schoolverband (bijvoorbeeld binnen de schooltijden, het 
overblijven daaronder begrepen of naschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de 
school worden georganiseerd) worden geconfronteerd. 
 
Donatie 
Geldelijke of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en niet zijnde de ouder- 
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/leerlingbijdragen, waarvoor het bevoegd gezag gee 
 
 
Klachtencommissie 
De klachtencommissie, bedoeld in artikel 14 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 23 van de 
Wet op de expertisecentra of artikel 24b van de Wet op het voortgezet onderwijs. 
 
Reclame Code Commissie 
De door de Stichting Reclame Code ingestelde klachtencommissie die beoordeelt of adverteerders 
en anderen die verantwoordelijk zijn voor het maken van reclame, zich aan de Reclame Code 
hebben gehouden. 
 
Artikel 2. Vereist draagvlak 
Voor een beslissing inzake sponsoring dient binnen de schoolorganisatie en tussen de school en de 
bij de school betrokkenen draagvlak te zijn. Het moet altijd voor een ieder kenbaar zijn dat er sprake 
is van sponsoring. Partijen zullen met kracht bevorderen dat wordt gehandeld overeenkomstig de 
spelregels van het convenant en de in het onderwijs voor sponsoring geldende wettelijke 
voorschriften. 
 
Artikel 3. Taak en doelstelling scholen 
Sponsoring in het onderwijs moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak 
en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke of 
lichamelijke gesteldheid en ontwikkeling van leerlingen. Partijen zullen bevorderen dat scholen en 
bedrijven bij het afsluiten van sponsorovereenkomsten een gezonde leefstijl van kinderen mogelijk, 
gemakkelijk en aantrekkelijk maken. Het bevorderen van gezond gedrag is immers een van de 
kerndoelen van het onderwijs. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en 
het fatsoen. Zo mag sponsoring niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid of 
misleidend zijn. De sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde of goedgelovigheid van 
leerlingen. 
 
Artikel 4. Positie scholen 
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.  
 
Artikel 5. Onderwijsinhoud 
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het 
onderwijsaanbod en de door de school en het schoolbestuur aan het onderwijs gestelde kwalitatieve 
eisen. Zo mag in lesmaterialen en leermiddelen geen (impliciete) reclame voorkomen en mag daarin 
geen sprake zijn van onvolledige of subjectieve informatie. Indien er op een andere wijze in 
schoolverband reclame wordt gemaakt, mag dit de leerlingen niet stimuleren tot een ongezonde 
leefstijl of gevaarlijke activiteiten. 
 
Artikel 6. Continuïteit 
De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen doordat op enig moment 
sponsormiddelen wegvallen. Het uitvoeren van de aan de school wettelijk opgedragen activiteiten 
mag niet afhankelijk worden van sponsormiddelen. In dit verband wordt opgemerkt dat de overheid 
zorgt voor de reguliere bekostiging van de scholen, waarmee scholen in staat worden gesteld te 
voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 
 
Artikel 7. Klachten 
Partijen zullen met kracht bevorderen dat alle bij het onderwijs betrokkenen duidelijk is dat zij zich 
met klachten over sponsoring kunnen melden bij de klachtencommissie als bedoeld in artikel 1. 
Partijen zullen daarnaast bekendheid geven aan het feit dat klachten over de inhoud van concrete 
reclame-uitingen kunnen worden ingediend bij de Reclame Code Commissie. 
 
Artikel 8. Transparantie 
Partijen spannen zich er voor in dat scholen die gebruik maken van het middel sponsoring er voor 



 
38 

 

zorgen dat alle betrokkenen bij de school voldoende geïnformeerd worden over de beslissingen 
aangaande sponsoring. Zij bieden de scholen waar mogelijk hierbij ondersteuning. Zij stimuleren dat 
scholen de door hen verkregen sponsormiddelen gescheiden zichtbaar maken in een jaarrekening 
die voor alle betrokkenen bij de school goed toegankelijk dient te zijn. 
 
 
Artikel 9. Communicatiestrategie 
Partijen zullen met het oog op de afspraken die in dit convenant zijn vastgelegd een gezamenlijke 
communicatiestrategie ontwikkelen. Partijen zullen de afgesproken spelregels voor sponsoring actief 
gedurende de gehele periode van het convenant onder de aandacht van hun achterban brengen.  
 
Artikel 10. Evaluatie 
De werking van dit convenant zal in 2018 door partijen integraal worden geëvalueerd. Daarbij zal in 
elk geval worden geïnventariseerd op welke wijze hetgeen in dit convenant is vastgelegd door 
scholen is gehanteerd. Deze evaluatie vindt plaats op een voor het verstrijken van deze termijn 
nader door partijen te bepalen wijze. Mede aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie zal door 
partijen worden bepaald of en zo ja in welke vorm dit convenant zal worden verlengd. De 
staatssecretaris neemt het initiatief om tot de beoogde evaluatie te komen. 
 
Artikel 11. Wijziging convenant 
Indien er sprake is van omstandigheden die naar het oordeel van een der partijen zouden moeten 
leiden tot herziening van dit convenant, wordt hierover overleg gevoerd tussen alle partijen. 
Wijzigingen van dit convenant en aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk 
tussen alle partijen zijn overeengekomen. Dit convenant is niet afdwingbaar. 
 
Artikel 12. Werkingsduur en bekendmaking 
Dit convenant treedt in werking met ingang van de datum dat het door alle partijen is ondertekend 
en eindigt op 1 januari 2019. Partijen voeren tijdig voor de afloop en op initiatief van de 
staatssecretaris overleg over de vraag of en in welke vorm voortzetting van dit convenant gewenst 
is. Dit convenant zal in de Staatscourant worden geplaatst . Daarenboven zullen alle partijen zelf 
bekendheid geven aan de afspraken naar hun eigen achterban. 
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Jaarplanning 2019 en ambities 2019-2023 
 
 

OBS  De Weier 
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Leerlingen en omgeving 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Ambities juni 2023 
Ontwikkelpunt Doel    

Doelgerichte en vooral 
inspirerende samenwerking 
met de partners van de school 
om een krachtig effect te 
hebben op het leren van 
leerlingen 

-het IKC Noorderkwartier 
wordt opnieuw samengesteld 
en ontwikkelt een duidelijke 
visie 

-er wordt een 
ketensamenwerking 
gerealiseerd waarbij meerdere 
externe partners worden 
samengebracht 
-het IKC Noorderkwartier 
functioneert 

We hebben een sluitend 
netwerk van expertises, 
activiteiten en voorzieningen 

 

Zicht krijgen op de 
veranderende schoolpopulatie 
om op de juiste manier in te 
spelen op de 
onderwijsbehoeften van de 
leerlingen 

-er wordt ingezet op de 
ontwikkeling van het 
woordenschatonderwijs 
waarbij de kleuterafdeling een 
training woordenschat volgt  
-er zijn onderwijsassistenten op 
alle bouwen zorgen voor de 
ontwikkeling van 
woordenschat bij leerlingen 
met een andere 
onderwijsbehoefte 

-we gaan werken met close 
reading 

-close reading is opgenomen in 
ons curriculum 

 

We werken met Lesson Study -we gaan werken met 
leerteams waarbij de Lesson 
Study methodiek een 
onderdeel van de 
leerteambijeenkomsten is 

-de leerteams draaien volledig 
zelfstandig onder leiding van 
een voorzitter 
-lessen worden in gezamenlijk 
voorbereid 

-Lesson Study is volledig 
ingevoerd 

 

Elke leerling die zich 
onderscheid op een bepaald 
vakgebied krijgt de kans om 
naast het reguliere aanbod 
verdere verdieping te volgen 

-Leerlingen die een I of een I+ 
scoren op lezen en begrijpend 
lezen komen in aanmerking 
voor het volgen van lessen 
Spaans vanaf groep 5. 
Leerlingen die een I of een I+ 
scoren op rekenen en wiskunde 
en een goed scoren op 
ruimtelijk inzicht komen in 
aanmerking voor het werken 
met Lego League. 
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Medebepalend is de mening 
van de leerkracht over de 
werkhouding en het 
doorzettingsvermogen van de 
leerling 

     
     
     
     

 
 

Onderwijskundig beleid 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Ambities juni 2023 
Ontwikkelpunt Doel    

Creëren van een leeromgeving 
die diepgaand, samenhangend 
en betekenisvol leren mogelijk 
maakt 

-Thematisch werken 
schoolbreed 
-werkplekken voor leerlingen 
door de school heen 
-leerkrachten hebben een 
duidelijke visie op de rijke 
leeromgeving 

-integratie van 
techniekonderwijs 
-duidelijke visie rol ICT 

  

Waar mogelijk wordt de 
methode losgelaten en worden 
de leerdoelen/kerndoelen de 
leidraad 

-leerkrachten zetten de SLO-
doelen voor rekenen weg in de 
tijd en maken een overzicht 
van wanneer welke doelen aan 
bod komen 
-leerlijnen zijn voor alle 
leerlingen, leerkrachten en 
ouders inzichtelijk 

-rekenen en spelling worden 
volgens de leerlijn/leerdoelen 
gegeven 

  

Thematisch onderwijs voor de 
hele school 

-We maken een start met IPC 
-we verdiepen ons in 
internationalisering 

-we werken thematisch voor 
alle zaakvakken en expressie 
-leerkrachten zorgen voor een 
doorgaande lijn in het aanbod 
van de zaakvakken en expressie 
door een goede afstemming 
tussen de verschillende 
vakgebieden 

-we werken volledig 
thematisch tijdens de 
middagen 

-we diepen het aspect van 
internationalisering uit 
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Leerkrachten realiseren 
doelgericht leren d.m.v. directe 
instructie (Rosenhine) 

-er komen 
verdiepingstrainingen voor 
directe instructie voor alle 
leerkrachten 
-er worden klassenbezoeken 
directe instructie afgelegd door 
directie 
-leerkrachten werken allemaal 
aan een plan van aanpak o.b.v. 
feedback uit de 
groepsbezoeken 

-we werken met een vast 
format voor plannen van 
aanpak m.b.t het groepsbezoek 

-leerkrachten hebben het 
werken met directe instructie 
volledig onder de knie 
 

 

Er ligt een beleidsplan Vroege 
en Voorschoolse Educatie 

-Leerkrachten zijn voldoende 
geschoold op het gebied van de 
woordenschat 
-er wordt rekening gehouden 
met de veranderende 
schoolpopulatie 

 -ouders worden elke 6-8 weken 
uitgenodigd om het 
taalontwikkelproces van hun 
kind van dichtbij te observeren 
en te bespreken 
 

-Het vierjarenplan is af en 
geïmplementeerd 

Het protocol vertragen-
versnellen is aangepast naar de 
laatste ontwikkelingen  

-het oude protocol wordt 
geëvalueerd 
-het concept voor een nieuw 
protocol is klaar 

-het protocol vertragen-
versnellen is aangepast en de 
laatste versie is ingevoerd 
 

  

 
 

Schoolklimaat  2019-2020 2020-2021 2021-2022 Ambities juni 2023 
Ontwikkelpunt Doel    

We zijn een Vreedzame School -de training Vreedzame School 
is met goed gevolg afgerond 
-Er worden mediatoren 
opgeleid 
-alle materialen zijn op school 
aanwezig 
-de leerlingenraad krijgt vorm 

-we draaien een volledig jaar 
als Vreedzame School 
-we gaan werken met het 
veiligheidsbeleid van de 
Vreedzame School 
(veiligheidsmeter voor 
leerlingen en ouders, etc) 

  

Het veiligheidsplan leeft in de 
school en biedt alle 
betrokkenen sturing en 
ondersteuning bij het creëren 

-monitoring van de sociale 
veiligheid van leerlingen en 
ouders staat jaarlijks op het 
programma 

-er heerst een cultuur van 
aanspreken en verbeteren 
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en vergroten van de sociale 
veiligheid binnen de school 

-jaarlijkse borging en 
actualisering van het 
veiligheidsplan 

     
     

 
 

Onderwijs op maat 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Ambities juni 2023 
Ontwikkelpunt Doel    

We geven de leerlingen meer 
eigenaarschap over het leren 
door het invoeren van een 
portfolio voor de zaakvakken 
en expressie 

  We onderzoeken de 
verschillende vormen van een 
portfolio en nemen een besluit 
over welke vorm het beste 
aansluit bij het onderwijs op De 
Weier 

uitbreiding van het portfolio 

     
     
     

 
 
 

Kwaliteitscultuur  2019-2020 2020-2021 2021-2022 Ambities juni 2023 
Ontwikkelpunt Doel    

We delen onze 
verantwoordelijkheid en 
werken volgens het principe 
van gedeeld leiderschap 

-er worden 2 rekenspecialisten 
en 2 taalspecialisten opgeleid 
-er ligt een beleidsplan 
meer/hoogbegaafdheid 
-er ligt een ICT-beleidsplan 
-we gaan werken met 
leerteams 
-we werken met een groot MT 
waarin vertegenwoordigers 
zitten uit alle lagen van de 
organisatie.  

-de leerteams draaien goed 
 

-de leerteams krijgen een 
uitbreiding in hun 
verantwoordelijkheid door ook 
een deel van de financiën te 
begroten  

De Weier is een platte 
organisatie waarbij iedereen 
meedenkt en beslist over het 
beleid.  

Leerkrachten werken met 
collegiale consultatie 

-leerkrachten maken kennis 
met collegiale consultatie en 

-leerkrachten werken het hele 
jaar met collegiale consultatie 
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kunnen zich hiervoor 
inschrijven 
-januari 2020 eerste evaluatie 
-juni 2020 tweede evaluatie 

-collegiale consultatie zit 
verweven in de leerteams 
 

Leerkrachten weten hoe ze 
professionele feedback en 
feedforward moeten geven en 
ontvangen 

-Leerkrachten krijgen een 
training feedback geven en 
ontvangen 
-na afloop van alle 
bijeenkomsten wordt er een 
agendapunt 
feedback/feedforward ingelast 

-leerkrachten geven elkaar op 
een professionele manier 
feedback en feedforward 
-leerkrachten verduidelijken en 
delen hun leerdoelen en 
succescriteria 
 

-Leerkrachten krijgen een 
herhalingstraining 
feedback/feedforward 
-leerkrachten organiseren 
tijdens de leerteams effectieve 
discussies met feedback 

 

     
     

 
 
 

Kwaliteitsbeleid  2019-2020 2020-2021 2021-2022 Ambities juni 2023 
Ontwikkelpunt Doel    

De leerkracht doet ertoe! -Alle leerkrachten krijgen 
meerdere keren een 
klassenbezoek per jaar 
-er worden 
functioneringsgesprekken 
gevoerd 
-er komt een duidelijke selectie 
van leerkrachten aan de 
voorkant 
-startende leerkrachten krijgen 
een coach toegewezen 
-startende leerkrachten nemen 
deel aan de 
startersbijeenkomsten zoals 
deze door OPOA worden 
georganiseerd 

-er worden 
beoordelingsgesprekken 
gevoerd 
-alle leerkrachten schrijven een 
POP 
 

-80% van de leerkrachten 
scoren een ‘goed ‘op didactisch 
handelen 
-we stemmen het 
professioneliseringsaanbod af 
op de individuele behoefte van 
de leerkracht, naast de 
schoolbrede behoefte 
 

-100% van de leerkrachten 
scoort een goed op didactisch 
handelen 

Op De Weier is duidelijk wat de 
grenzen van onze zorg zijn 

-we evalueren de 
aanmeldingsprocedure 
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-het schoolondersteuningsplan 
is aangepast 

We hebben duidelijk welke 
toetsen van belang zijn voor het 
volgen van de ontwikkeling van 
een leerling 

 -we onderzoeken welke 
toetsen we wel of niet gaan 
afnemen 
-we hebben een balans tussen 
summatief en formatief 
toetsen 
-Leerkrachten zijn in staat een 
goed advies te geven m.b.t. het 
CITO LOVS 
-we gaan onderzoeken in 
hoeverre de kleutertoetsen 
kunnen worden vervangen 
door observaties 

-er ligt een goed observatie-
instrument voor kleuters 
 

 

De leerkracht heeft inzicht in de 
onderwijsbehoefte van de 
groep. Dit wordt weergegeven 
in een onderwijsplan 

-we onderzoeken het werken 
met een onderwijsplan 
-de IB-ers volgen een opleiding 
voor het maken en borgen van 
een sterk onderwijsplan 
 

-het onderwijsplan vervangt 
het groepsplan 
 

  

     
 
 

Ouders 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Ambities juni 2023 
Ontwikkelpunt Doel    

Bevorderen van educatief 
partnerschap tussen ouders en 
de school, waarbij wederzijdse 
ambities en verwachtingen 
worden afgestemd 

-oprichten ouderresponsgroep 
-nieuw 
oudercommunicatiesysteem 
-ontwikkelen van een duidelijk 
lijn in de communicatie 
-meerdere momenten voor 
bespreken van de ontwikkeling 
van kinderen met de ouders 

-informatieavonden worden 
anders vormgegeven 
-ontwikkelen 
communicatieplan 
-ouderresponsgroep komt 
minimaal 2x per jaar bij elkaar 

-ouders worden elke 6 weken 
in de school uitgenodigd om de 
vorderingen van hun kind(eren) 
te volgen en te zien wat een 
kind heeft geleerd  
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Overig 2019-2023 2019-2023 2019-2023 2019-2023 
Ontwikkelpunt Doel    

     
     
     
     

 
 


