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1 Inleiding
1.1 Voorwoord
Het Schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan 2019-2023 van Openbaar Onderwijs
Groningen (zie bijlage Koersdocument SBP 2019 2023)
van Openbaar Onderwijs Groningen en op de thema’s die wij relevant vinden voor onze eigen schoolontwikkeling.
OBS Meander is een TOM-school. Teamonderwijs Op Maat (TOM) is een integrale aanpak voor verandering en
vernieuwing en geeft invulling aan eigentijds onderwijs.
TOM bestrijkt de volle breedte van de school. De vier pijlers van TOM zijn:
1. de inzet van personeel
2. de organisatie van het onderwijs
3. de inrichting van een krachtige leeromgeving
4. de leerinhoud
We beschrijven hoe we de komende schoolplanperiode werken aan voortdurende verbetering van ons onderwijs en
op welke wijze we invulling geven aan onze onderstaande streefdoelen:
1. Op onze school is het leren betekenisvol en toekomstgericht.
2. Op onze school zijn doorlopende leerlijnen op kennis en vaardigheden leidraad voor ons onderwijs.
3. Op onze school staat, naast kennisontwikkeling, de persoonsvorming van leerlingen centraal.
4. Op onze school staat het leren lezen en schrijven (geletterdheid) centraal.
5. Onze school is een effectieve professionele leergemeenschap.
We staan daarbij uitgebreid stil bij onze onderwijsvisie en de uitwerking daarvan in de praktijk.
We beschrijven hoe we structureel werken aan het verbeteren van de kwaliteit en aan duurzame professionalisering
van het team. Het Schoolplan geeft richting aan de PDCA-cyclus die in de Jaarplannen verder wordt uitgewerkt.
Bijlagen
1. Koersdocument SBP 2019 2023

1.2 Doelen en functie
Ons schoolplan beschrijft –binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Openbaar Onderwijs Groningen- in
de eerste plaats onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen.
Het Schoolplan biedt een meerjarenperspectief aan de Jaarplannen. In deze betekenis is het een visiedocument.
Daarnaast beschrijven we de kwaliteit van ons onderwijs en de eigen ambities, rekening houdend met het
Onderzoekskader van de Onderwijsinspectie, het strategisch beleidsplan van Openbaar Onderwijs Groningen en,
voor zover al mogelijk, de uitgangspunten van curriculum.nu. In deze betekenis is het een verantwoordings- en
kwaliteitsdocument.
Het Schoolplan bevat een planning op hoofdlijnen ten behoeve van de schoolontwikkeling. In deze betekenis is het
een planningsdocument.

1.3 Procedures
Het team van OBS Meander heeft, in de afgelopen jaren een duidelijke visie en missie ontwikkeld. Deze visie en
missie zijn zichtbaar in de school en alle onderwijsvernieuwingen verhouden zich hiertoe.
Binnen het team, de MR en met ouders is gesproken over de hoofdlijnen van het Strategisch beleidsplan. Van daaruit
is geformuleerd hoe we onze eigen ontwikkeling en speerpunten hieraan verbinden.
Ieder teamlid heeft meegewerkt aan het schoolplan:
De vakspecialisten hebben het deel geschreven waarvoor zij verantwoordelijk zijn;
De werkgroepleden hebben meegedacht voor het onderdeel waarvoor zij verantwoordelijk zijn;
Het MT heeft met alle onderdelen meegedacht en op alle onderdelen feedback gegeven;
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De directie heeft meegedacht en feedback gegeven op de onderdelen: schoolbeschrijving, organisatiebeleid
en financieel beleid;
De intern begeleiders waren verantwoordelijk voor het hoofdstuk organisatie voor kwaliteit.
De kwaliteitscoördinator van de school heeft uiteindelijk het schoolplan geschreven.
De conceptstukken zijn steeds weer voorzien van feedback door de daarbij betrokken medewerkers.
De MR is tussentijds meegenomen met het proces en het schoolplan is ter instemming aan hen voorgelegd.
De Jaarplannen zijn leidend, worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Hierbij zijn de thema’s binnen het Schoolplan
richtinggevend.

1.4 Verwijzingen
Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer
gedetailleerde beschrijving naar bijlagen. De bijlagen zijn opgenomen in de paragrafen waarbij ze horen en hebben
we verzameld in een groslijst (bijlage bij het schoolplan)
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2 Schoolbeschrijving
2.1 Schoolgegevens
Gegevens van de stichting
Naam stichting:

Openbaar Onderwijs Groningen

Algemeen directeur:

Theo Douma

Adres + nummer:

Leonard Springerlaan 39

Postcode + plaats:

9727 KB Groningen

Telefoonnummer:

050 321 0300

E-mail adres:

info@o2g2.nl

Website adres:

www.o2g2.nl (http://www.o2g2.nl)

Gegevens van de school
Naam school:

OBS Meander

Directeur:

Wieke Zondervan

Adres + nummer.:

Slenk 2

Postcode + plaats:

9746 RS Groningen

Telefoonnummer:

050 321 0440

E-mail adres:

info@meander.o2g2.nl

Website adres:

www.obsmeander.openbaaronderwijsgroningen.nl
(http://www.obsmeander.openbaaronderwijsgroningen.nl)

2.2 Kenmerken van het personeel
De directie van de school bestaat uit de directeur en de locatieleider. De directie vormt samen met de Intern
begeleiders, de kwaliteitscoördinator, en de unitcoördinatoren het managementteam (MT) van de school. Het team,
met in totaal 25 vaste medewerkers vanuit Openbaar Onderwijs Groningen (15 deeltijd, 10 voltijd) en een aantal
overige medewerkers, bestaat uit:
01 directeur
01 locatieleider
02 unitcoördinatoren (waarvan 1 tevens locatieleider)
02 intern begeleiders (waarvan 1 tevens kwaliteitscoördinator)
01 pedagogisch medewerker vanuit de SKSG
02 administratief medewerkers
01 conciërge
leerkrachten
De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand van zaken per 1-9-2019).
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Per 1-9-2019

MT

OP

Ouder dan 59 jaar

1

Tussen 50 en 59 jaar

1

2

Tussen 40 en 49 jaar

1

5

Tussen 30 en 39 jaar

2

7

Tussen 20 en 29 jaar

OOP

6

Jonger dan 20 jaar
Totaal

5

20

2.3 Kenmerken van de leerlingen
Onze school heeft op de teldatum (1 oktober 2019) 382 leerlingen. Het leerlingenaantal stijgt voortdurend door onder
andere de groei van de wijk. Daarnaast trekt de school leerlingen aan van ouders die werkzaam zijn op de
Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen (gesitueerd op het Zernike complex). Ook komen er
leerlingen naar onze school door de goede naam die OBS Meander heeft. Onze leerlingen hebben voornamelijk een
Nederlandse nationaliteit. Onze school is daardoor een taalrijke omgeving, waarin anderstalige kinderen zich op een
natuurlijke manier de Nederlandse taal eigen kunnen maken. Naast veel Nederlandse leerlingen hebben we
leerlingen met diverse nationaliteiten. In algemene zin hebben wij –op grond van de kenmerken van de leerlingenextra aandacht voor:
kennis ontwikkelen en de daarbij behorende vaardigheden;
leren in betekenisvolle contexten;
persoonsvorming in de breedste zin van het woord
geletterdheid op het gebied van lezen, schrijven en digitale vaardigheden;
het creatieve proces en onderzoeksvaardigheden.
Veel van onze ouders hebben een opleiding op MBO, HBO of universitair niveau.

2.4 Kenmerken van de ouders
Onze school staat in een nieuwbouwwijk. Het opleidingsniveau van de ouders is ons bekend (via
intakegesprekken/inschrijfformulieren). Veel van onze ouders hebben een opleiding op MBO, HBO of universitair
niveau. De meeste ouders wonen in de wijk van de school. Het gaat hier om ongeveer 75% van het leerlingenaantal.
25% van onze leerlingen komt uit naburige wijken. Onze leerlingen groeien op in verschillende gezinssituaties:
Sommige leerlingen wonen bij beide ouders, hebben gescheiden ouders, wonen bij één ouder of bij twee moeders.
Over het algemeen werken beide ouders van onze leerlingen.

2.5 Sterkte-zwakteanalyse
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen (intern en extern) en
risico's (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en de leerlingen. We willen daarmee nadrukkelijk
rekening houden in ons beleid en onze beleidskeuzen.
Onderstaande sterkte/zwakteanalyse is samen met het team opgesteld.
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STERKE KANTEN SCHOOL

ZWAKKE KANTEN SCHOOL

Team Onderwijs op Maat (TOM), vakspecialisten,
kwaliteit

Gebruik/inzet/klimaat diverse ruimtes

Mogelijkheid tot ontwikkeling voor leerkracht en leerling

Lage ouderbetrokkenheid

Betekenisvol leren door inzet van verhalend ontwerpen

Werkdruk door passend onderwijs

Professioneel, flexibel team dat veel ruimte krijgt voor
eigen inbreng/ontwikkeling/talent

Twee locaties, splitsing personeel

Modern gebouw, lichtinval

Geen centrale ruimte

Groeiende wijk

Terugkoppeling van ontwikkelingen of visie vanuit
managementteam

Veilige sfeer, open deuren zijn vanzelfsprekend
KANSEN SCHOOL

RISICO'S SCHOOL

Gedeelde verantwoordelijkheid

Gebrek aan leerkrachten i.c.m. groei

LAB2CREATE

Huisvesting gymzaal

Groep 7/8, leerkracht 2 jaar

Lage ouderbetrokkenheid

Groei van de school, meer personeel, meer kennis

Hoge eisen ouderpopulatie

Delen en terugkoppelen van kennis/talenten en
individuele ontwikkelingen

Twee locaties

Vergroten ouderbetrokkenheid

Werkdruk

Intern begeleider vaker in de klas

Nadruk op getallen vanuit Cito

Thematisch werken

2.6 Landelijke ontwikkelingen
Onze school heeft te maken met de onderstaande landelijke ontwikkelingen:
1. Herziening van de landelijke kerndoelen en eindtermen (curriculum.nu).
2. Brede inzet van ICT binnen het lesprogramma.
3. De rol van de leraar nog belangrijker voor de ontwikkeling van de leerling.
4. Vormgeven van passend onderwijs op de school.
5. Toenemende aandacht voor sociale ontwikkeling van leerlingen .
6. Aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden .
7. Het inrichten van een professionele leergemeenschap.
8. Ontwikkelingen ten aanzien van de verantwoording van kengetallen (Venster PO, Scholen op de kaart).
9. Input vanuit de leerling- ouder- en medewerkerstevredenheidspeilingen.

2.7 Aandachtspunten Schoolbeschrijving
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3 Grote ontwikkeldoelen
3.1 Grote ontwikkeldoelen
Voor de komende vier jaar hebben we een aantal grote ontwikkeldoelen (streefbeelden) vastgesteld. Deze
ontwikkeldoelen (streefbeelden) vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023.
Streefbeelden
1.

Op onze school is het leren betekenisvol en toekomstgericht.

2.

Op onze school zijn doorlopende leerlijnen op kennis en vaardigheden leidraad voor ons onderwijs.

3.

Op onze school staat, naast kennisontwikkeling, de persoonsvorming van leerlingen centraal.

4.

Op onze school staat het leren lezen en schrijven (geletterdheid) centraal.

5.

Onze school is een effectieve professionele leergemeenschap.
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4 Onderwijskundig beleid
4.1 De missie van de school
Missie-kern
Onze school is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Wij werken met zowel homogene, als
heterogene groepen, waar veel aandacht is voor de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als samenleving in het
klein, werken wij vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze leerlingen het beste onderwijs te geven
dat we kunnen bieden. Daarmee denken wij bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen, zodat zij
kunnen uitgroeien tot zelfstandige mensen die voorbereid zijn op hun toekomst. Alle kinderen, ongeacht hun afkomst
en hun mogelijkheden, zijn bij ons op school welkom. Wanneer wij niet aan de onderwijsbehoeften van leerlingen
kunnen voldoen, verdienen zij passend onderwijs op een van onze scholen binnen Openbaar Onderwijs Groningen.
De kwaliteit van ons onderwijs is hoog. Onze leerlingen worden geïnspireerd en uitgedaagd tot actief leren. Daarbij
bieden wij onze leerlingen een toegankelijke en veilige leeromgeving aan, waarin ze zich zodanig kunnen
ontwikkelen, dat ze op een natuurlijke manier door kunnen stromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.
Samen leren, samen werken en samen leven staan hierbij centraal. Naast lezen, schrijven en rekenen besteden we
veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Daarbij spelen kennis,
vaardigheden en bewustwording een belangrijke rol.
Slogan en kernwaarden
Onze slogan is: Motivatie en betrokkenheid als motor bij een leven lang leren
Parel

Standaard

Onze leerlingen ontwikkelen zich in een veilige rustige leeromgeving.

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen
wettelijke eisen]

Onze leerlingen werken aan eigen leer- en onderzoeksvragen en zijn
betrokken bij hun eigen leerproces.

OP3 - Didactisch handelen

We zijn samen verantwoordelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van
onze leerlingen.

KA2 - Kwaliteitscultuur

Ons team is voortdurend in ontwikkeling om het onderwijs te verbeteren.

KA2 - Kwaliteitscultuur

Onze leerlingen krijgen wekelijks muziek, drama, bewegingsonderwijs,
Engels, wetenschap & techniek van onze vakspecialisten.

OP1 - Aanbod

Op onze school is veel aandacht voor Kunst & Cultuur, Digitale
geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden.

OP1 - Aanbod

Onze kernwaarden zijn:

De ontwikkeling
van de leerling
staat centraal.

We werken vanuit
vertrouwen.

In ons onderwijs
zoeken wij de
verbinding met
elkaar en de
wereld om ons
heen.

Op onze school
zorgen we voor
goede
voorwaarden om
te leren.

Onze school is
een professionele
leergemeenschap
.

4.2 De visies van de school

Schoolplan 2019-2023

11

OBS Meander

Visie op lesgeven
Lesgeven is de kern van ons werk. De rol van de leerkracht is daarbij essentieel: het draait voortdurend om het
pedagogisch en didactisch handelen. De leerkracht kijkt naar de onderwijsbehoeften van de leerling: wat heeft deze
leerling op dit moment in deze situatie nodig? Een goede relatie met de leerling, een open houding en wederzijds
respect en vertrouwen staan voorop om onze leerlingen tot optimaal leren te laten komen. Belangrijke pedagogische
aspecten zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch en reflecterend vermogen, nieuwsgierigheid en
samenwerking. Wanneer het gaat om het didactisch handelen, vinden wij de volgende zaken van groot belang:
modeling tijdens directe instructies
leerlingen inspireren tot actief leren
onderwijs op maat bieden
gevarieerde actieve werkvormen hanteren
leerlingen zelfstandig en samen laten werken
een kritische houding op ons eigen onderwijs en leerlingen hebben
openstaan voor vernieuwing en ontwikkeling
Visie op leren leren (kwalificatie)
Kinderen leren onder andere doordat ze nieuwsgierig zijn. Motivatie en betrokkenheid zijn daarbij de motor tot leren.
Autonomie van leerlingen bij het eigen leerproces draagt daaraan bij (Deci & Ryan, 2000). De school biedt leerlingen
een omgeving waarin motivatie en betrokkenheid gestimuleerd worden en waar de nieuwsgierigheid behouden blijft.
Zinvol leren in plaats van leren om het leren is daarbij uitgangspunt (Biesta, 2011). Gemotiveerde leerkrachten
dragen bij aan beter onderwijs (Fullan, 2011): wij modellen onze instructies, dragen kennis over en laten deze kennis
op diverse manieren verwerven. Afhankelijk van hun onderwijsbehoeften, krijgen onze leerlingen verschillende
soorten instructies: basisinstructie, korte of verlengde instructies. Ook de verwerkingsvormen zijn afhankelijk van de
onderwijsbehoeften van de leerlingen en kunnen verschillend zijn. Samen leren en samen werken worden daarbij
gestimuleerd. Wij geloven in onderlinge verbondenheid, waarin leren van elkaar en door elkaar een belangrijke plaats
in ons onderwijs inneemt.
Visie op ontwikkeling van vaardigheden (kwalificatie)
Naast kennis ('ik kan rekenen, taal en lezen en heb kennis van de wereld om mij heen'), willen wij onze leerlingen een
samenhangend geheel van vaardigheden meegeven, waardoor ze optimaal kunnen functioneren in een steeds
veranderende wereld. Wij bieden de leerlingen een veilige rijke leeromgeving, waarin leerlingen de kans krijgen deze
vaardigheden te oefenen en te ontwikkelen. Fouten mogen maken en daarop kunnen reflecteren hoort bij die veilige
leeromgeving (Sahlberg, 2013). Naast 21e eeuwse vaardigheden, besteden wij aandacht aan de excecutieve functies
en de vier vaardigheden om cultureel bewustzijn te kunnen ontwikkelen:
21e eeuwse vaardigheden (SLO, 2016):
kritisch, creatief en probleemoplossend denken
samenwerken, communiceren en sociaal/culturele vaardigheden
zelfregulering
ICT-vaardigheden: basis- en informatievaardigheden, media wijsheid en computational thinking
Executieve functies (Dawson & Guare, 2009):
planning, organisatie en timemanagement
werkgeheugen en metacognitie
reactie-inhibitie, emotieregulatie en volgehouden aandacht
taakinitiatie, flexibiliteit en doelgericht doorzettingsvermogen
Vaardigheden voor cultureel bewustzijn (van Heusden, Rass & Tans, 2016):
waarnemen en verbeelden
conceptualiseren en analyseren
De gerichtheid van onze school op zowel kennis als bovenstaande vaardigheden, vraagt deskundigheid van de
leerkrachten en heeft gevolgen voor ons aanbod, onze (digitale) middelen en onze organisatie. Daarom zijn we
voortdurend bezig met het vernieuwen en verbeteren van ons onderwijs. Leerkrachten, leerlingen en
ouders/verzorgers spelen daarbij een belangrijke rol.
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Visie op kwaliteit
Onze school streeft ernaar zich binnen de schoolplanperiode 2019-2023 verder te ontwikkelen in het geven van
kwalitatief goed onderwijs. Wij hebben vertrouwen in de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. Onze school is
gericht op een professionele leergemeenschap waarin een ieder zich verder kan ontwikkelen om bij te kunnen dragen
aan die hoge kwaliteit van onderwijs.
Onze visie is een gedeelde visie en hangt zichtbaar middels vijf borden in de school:
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Aandachtspunt

Prioriteit

De Visie en Missie worden jaarlijks met elkaar besproken

gemiddeld

Vaardigheden betekenisvol en geïntegreerd aanbieden

gemiddeld

4.3 Levensbeschouwelijke identiteit
Visie op persoonsvorming
Persoonsvorming is naast kwalificatie en socialisatie (leerlingen helpen opgroeien tot volwassen wereldburgers) een
van de drie hoofddoelen van ons onderwijs (Biesta, 2016). De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is
verweven in ons onderwijs. Daarbij ondersteunen wij onze leerlingen om als vrij, verantwoordelijk en volwassen
persoon in de wereld te kunnen en willen staan ('Ik weet wie ik ben en kan op een positieve manier bijdragen aan de
wereld om mij heen'). Zowel kennis en vaardigheden, als vorming in normen en waarden dragen daartoe bij. Onze
school is een openbare basisschool. Omdat wij het belangrijk vinden dat onze leerlingen kennis maken met een
diversiteit aan overtuigingen en meningen, besteden we aandacht aan culturele en maatschappelijke actualiteiten,
geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde
levensbeschouwing of -overtuiging.

Kwaliteitsindicatoren
1.

We besteden gericht aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (waarbij het accent ligt op omgaan met
jezelf, de ander en de omgeving).

Aandachtspunt

Prioriteit

Aandacht voor persoonsvorming in de breedste zin van het woord

gemiddeld

4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling
Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan sociale en maatschappelijke ontwikkelingen van de
leerlingen.
Elk schooljaar starten we in iedere groep met de gouden weken. In deze eerste vier weken van het schooljaar
besteden we aandacht aan groepsvorming en sociale competenties. Samen met de leerlingen stelt de leerkracht de
groepsafspraken vast. Deze komen zichtbaar in het klaslokaal te hangen en zijn uitgangspunt voor het omgaan met
elkaar voor dat schooljaar. Naast allerlei energizers, waarin leerlingen hun sociale competenties verder ontwikkelen,
wordt er aandacht besteed aan doelen die gericht zijn op de sociale ontwikkeling op groepsniveau.
Op deze manier werken we aan een veilige schoolomgeving waar leerlingen zich durven te uiten, hun menig kenbaar
durven te maken en door middel van praten meningsverschillen kunnen oplossen. Daarnaast levert een veilige
omgeving een optimaal klimaat op om tot leren te komen.
Na de kerstvakantie kijken we tijdens de zilveren weken met de leerlingen of alle regels en afspraken voor de groep
nog gelden en worden doelen mogelijk aangepast.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Op onze school leren wij de leerlingen hun conflict op te lossen door erover te praten.

2.

Op onze school nemen we twee keer per jaar SCOL en een sociogram af.

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen] (OR2)

2,67
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Aandachtspunt

Prioriteit

De leerlingen verlaten de school met sociale competenties die passen bij de kenmerken van gemiddeld
de leerlingenpopulatie
De leerlingen verlaten de school met maatschappelijke competenties die passen bij de
kenmerken van de leerlingenpopulatie

gemiddeld

4.5 Actief Burgerschap en Sociale Cohesie
Hoofddoelen van het onderwijs zijn kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (Biesta, 2016).
Burgerschapsonderwijs draagt bij aan al deze hoofddoelen en is verweven in ons dagelijkse onderwijspraktijk. Voor
burgerschapsonderwijs is het belangrijk dat leerlingen kennis hebben van en inzicht krijgen in onze diverse
samenleving en de werking van onze democratische rechtsstaat. Persoonsvorming en reflectie op de eigen identiteit
is essentieel voor burgerschap: om betekenis te geven aan de wereld om hen heen en aan hun eigen rol daarin,
moeten leerlingen zich bewust worden van wie ze zijn of willen worden en hoe ze zich tot een ander en het andere
verhouden (curriculum.nu). Burgerschapsonderwijs stelt leerlingen in staat kritisch na te denken over de samenleving
en daar een eigen houding over in te nemen. Wij vinden het belangrijk onze leerlingen hierop voor te bereiden. In de
school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede
kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.
Kwaliteitsindicatoren
1.

We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het
leven.

2.

We stimuleren onze leerlingen tot actieve betrokkenheid, gericht op de samenleving en op samenwerking.

3.

Leerlingen van groep 7 onderhouden het oorlogsmonument Reitdiep
Onze leerlingenraad wordt actief betrokken bij ontwikkelingen in en om de school.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR2 - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

Aandachtspunt

Prioriteit

leerlijn officieel vastleggen in beredeneerd aanbod

gemiddeld

4.6 Leerstofaanbod
Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een
passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is
evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het
vervolgonderwijs. Onze school houdt rekening met onderlinge verschillen tussen leerlingen en heeft de
onderwijsbehoeften van de leerlingen goed in beeld. Voor de kleuters is binnen het thematisch werken een
beredeneerd leerstofaanbod. Wij hebben passend onderwijs voor onze meer- en hoogbegaafde leerlingen.
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Kwaliteitsindicatoren
1.

Ons aanbod is dekkend voor de kerndoelen.

2.

Ons aanbod omvat de referentieniveaus taal en rekenen.

3.

Ons aanbod richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling.

4.

Ons aanbod richt zich op actief burgerschap.

5.

Ons aanbod past bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie.

6.

Ons aanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs.

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Aanbod (OP1)

3,14

Aandachtspunt

Prioriteit

Het onderwijs is gericht op kennis hebben van verschillende achtergronden en culturen van
leeftijdgenoten

gemiddeld

Het onderwijs is gericht op kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van
leeftijdgenoten

gemiddeld

De opbouw van het aanbod is opgenomen in het schoolplan

laag

4.7 Vakken, methodes en toetsinstrumenten
Onze school biedt de volgende vakken aan en gebruikt daarbij de beschreven methodes en toetsen (zie schema).
Gelet op de kerndoelen, gaan we ervan uit, dat de methodes die we gebruiken dekkend zijn voor de kerndoelen. We
gebruiken de methodes integraal, maar vullen wel aan waar we dat nodig vinden. Daardoor borgen we dat we de
kerndoelen ook daadwerkelijk behalen. Hetzelfde geldt voor de referentieniveaus. Ons uitgangspunt is, dat we de
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referentieniveaus realiseren door het gebruik van onderstaande methodes en gevalideerde toetsen (Cito). De
groepen 1/2 gebruiken de methodes als bronnenboek om hun projectonderwijs vorm te kunnen geven en de daarbij
beoogde doelen te behalen.

Vak

Aanbod methodes

Groep Toetsinstrumenten

Taal/ woordenschat

Kleuterplein

1/2

Onderbouwd

1/2

Speel je wijs

1/2

Werkmap Fonemisch bewustzijn 1/2

Vervanging
'19-'23

Toetsen beginnende
geletterdheid

Taal in Beeld

4 t/m 8 Methodegebonden toetsen
2021/2022?
Cito-toetsen: WST 3.0 (3 t/m
8)

Veilig Leren Lezen

3

Estafette

4 t/m 7 Methodegebonden toetsen
Cito-toetsen: DMT 2018

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip XL

4 t/m 8 Methodegebonden toetsen
Cito-toetsen: BL 3.0 (3 t/m
8)

Spelling

Spelling in Beeld

4 t/m 8 Methodegebonden toetsen
Cito-toetsen: SP 3.0 (3 t/m
8)

2021/2022?

Technisch schrijven

Pennenstreken

1/2
3 t/m 8

2019/2020

Engels

Groove me

Rekenen/wiskunde

Kleuterplein

1/2

Onderbouwd

1/2

Werkmap Gecijferd bewustzijn

1/2

De Wereld in Getallen

1/2
Cito-toetsen: RVK (1/2)
3 t/m 8 Methodegebonden toetsen
Cito-toetsen: RW 3.0 (3 t/m
8)

Met sprongen vooruit

1 t/m 8

Aardrijkskunde

Argus Clou

5 t/m 8 Methodegebonden toetsen

Geschiedenis

Argus Clou

5 t/m 8 Methodegebonden toetsen

Natuuronderwijs

Leefwereld

3 t/m
8

Technisch lezen

Rekenen/wiskunde

Wetenschap & Techniek

2019/2020

6 t/m 8

Verkeer

Verkeerskrant (VVN)

6 t/m 8

Tekenen

Moet je doen

1 t/m 8

Handvaardigheid

Moet je doen

1 t/m
8
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Vak

Aanbod methodes

Groep Toetsinstrumenten

Muziek

Moet je doen

1 t/m 8

Drama/ dans

Moet je doen

1 t/m
8

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs in het
speellokaal

1/2

Stroess

1 t/m
8

KiVa

1 t/m
8

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Vervanging
'19-'23

4.8 Taalleesonderwijs
Een goede beheersing van de Nederlandse taal is van groot belang voor succesvolle participatie op school en voor
deelname aan de samenleving. Daarom krijgt het vakgebied Nederlandse taal veel aandacht in ons curriculum. Een
taalrijke leeromgeving biedt leerlingen de kans om goed te leren communiceren en de wereld beter te begrijpen.
Bij vrijwel alles wat je doet, heb je taal nodig om je te kunnen uiten en anderen te begrijpen. Wanneer de leerlingen bij
ons op school binnenkomen, zijn zij mondeling al behoorlijk taalvaardig. Wetende dat lezen en schrijven de
geletterdheid bevordert en het venster naar de wereld opent, maar ook dat lezen en schrijven voornamelijk alleen op
school aangeboden wordt, nemen deze onderdelen van taal een belangrijke plek in binnen ons onderwijs. Vanaf de
start op onze school hebben wij helder in beeld of onze leerlingen zich voldoende ontwikkelen in mondelinge en
schriftelijke taalvaardigheid. Wij helpen leerlingen met taalachterstanden zo vroeg mogelijk. Daar waar nodig zetten
we extra tijd in om de woordenschat van onze leerlingen te vergroten en de leesontwikkeling te stimuleren. Naast
lezen en schrijven krijgen onze leerlingen lessen taalbeschouwing aangeboden.
Op onze school is in 2018 praktijkonderzoek uitgevoerd naar creatief schrijven in betekenisvolle contexten. De
onderzoeksresultaten zijn met het team gedeeld en de aanbevelingen zijn uitgangspunt voor onderwijsvernieuwingen
binnen het schrijfonderwijs (zie bijlage 'Onderzoek Creatief Schrijven op OBS Meander maart 2019').
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Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze school biedt een veilige omgeving waarin leerlingen durven spreken.
Onze school biedt een rijke leesomgeving waarin leerlingen gemotiveerd worden tot lezen.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Onze school zet extra tijd in om leerlingen met een leesachterstand te begeleiden.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

4.

Onze leerlingen leren communiceren door oefenen in luisteren, lezen, schrijven en spreken in betekenisvolle
contexten..

5.

Onze school heeft goed zicht op de taalontwikkeling van de leerlingen.
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Aandachtspunt

Prioriteit

Aanbod en didactiek van het spellingonderwijs verbeteren.

hoog

Begrijpend lezen, voorbij de methode implementeren.

gemiddeld

Creatief schrijven in betekenisvolle contexten aanbieden.

hoog

Nieuwe collega's meenemen in de ontwikkelingen rondom de rijke leesomgeving.

gemiddeld

Implementatie van de nieuwe leesmethode VLL voor groep 3.

hoog

Implementatie van de nieuwe schrijfmethode, Pennenstreken, voor groep 1 t/m 8.

gemiddeld

Huidige taal- en spellingmethode beoordelen op kwaliteit en schoolbehoeften.

gemiddeld

Bijlagen
1. Onderzoek Creatief Schrijven op OBS Meander maart 2019

4.9 Rekenen en wiskunde
De wereld om ons heen zit vol getallen, ruimte en vormen. Leerlingen hebben een stevige basis nodig van kennis,
begrip en vaardigheden, om zich staande te kunnen houden en zich verder te kunnen ontwikkelen in het dagelijkse
leven en de samenleving. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen & wiskunde.
Basisvaardigheden als automatiseren en memoriseren blijven daarbij belangrijk, maar ook vaardigheden als
probleemoplossend denken en logisch kunnen redeneren verdienen aandacht.
Getallen en getalbegrip staan centraal in ons rekenonderwijs en vormen een belangrijk fundament voor rekenen &
wiskunde. Daarin volgen we de doorlopende leerlijnen voor rekenen & wiskunde, zoals geformuleerd door SLO en de
vier hoofdfasen uit de leerlijn, omschreven door de NVORWO (Groenestijn, Borghouts & Janssen, 2011):
1.Begripsvorming, 2.Procedure ontwikkeling, 3. Vlot leren rekenen & automatiseren en 4. Toepassen & flexibel
rekenen.

Model: vier hoofdlijnen in het proces van het leren rekenen
Ons rekenonderwijs richt zich op getallen & bewerkingen, verhoudingen, meten en meetkunde. De rol van de
leerkracht is daarbij zeer belangrijk: het modellen neemt een belangrijke plaats in bij de rekeninstructies.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen goed kunnen communiceren over het eigen handelen bij
rekenvraagstukken. Levensechte situaties helpen leerlingen daarbij, evenals het aanbieden van een beredeneerde
opbouw van concreet handelen naar abstract en formeel handelen. Wij hanteren daarbij het handelingsmodel van het
protocol ERWD (2011):
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Het handelingsmodel (ERWD, 2011)
Betekenisvol leren is een van onze streefdoelen. We proberen zoveel mogelijk rekenvraagstukken in betekenisvolle
contexten aan te bieden. Leerlingen leren hiervoor bewerkingen en oplossingen aan te dragen, ze uit te voeren en
erop te reflecteren. Het drieslagmodel uit het protocol ERWD (2011) wordt op OBS Meander als didactisch model
gehanteerd:

Het drieslagmodel (ERWD, 2011)
Omdat motivatie en betrokkenheid ons motto is en autonomie van leerlingen daaraan bijdraagt (Deci & Ryan, 2000),
proberen wij leerlingen in ons rekenonderwijs, daar waar mogelijk steeds meer autonomie te geven. Leerlingen
kunnen vanaf een bepaald moment aangeven of ze wel/niet verlengde instructie nodig hebben en of het verstandig is
leerstof wel of niet te compacten als wel te verrijken.

Kwaliteitsindicatoren
1.

De methodiek 'Met sprongen vooruit' is geïntegreerd in onze dagelijks rekenonderwijs.
De leerkrachten hebben een goed beeld van de doorlopende leerlijnen Rekenen & Wiskunde en vullen hiaten
in de methode aan .
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Leerlingen krijgen steeds meer inzicht en zeggenschap over hun eigen ontwikkeling op het gebied van
Rekenen en wiskunde.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

4.

Onze school heeft goed zicht op de rekenontwikkeling van de leerlingen.
We werken vanuit het handelingsprotocol van ERWD.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

Aandachtspunt

Prioriteit

Meten en meetkunde in betekenisvolle contexten aanbieden.

gemiddeld

Vastleggen van een doorgaande lijn 'gebruik methodiek Met sprongen vooruit'.

gemiddeld

4.10 Wereldoriëntatie
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Wereldoriëntatie neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Wereldoriënterende vakken dragen bij aan het
creëren van betekenisvolle, toekomstgerichte, levensechte situaties. Ook leveren deze vakken een bijdrage aan het
(cultureel) bewustzijn van leerlingen en helpt het hen bij de ontwikkeling van persoonsvorming.
Op onze school vallen de volgende vakken onder wereldoriëntatie: biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, gezond
gedrag, verkeer, cultureel erfgoed, duurzaamheid en wetenschap en techniek. In het nieuwe curriculum
(curriculum.nu) valt wereldoriëntatie onder de volgende leergebieden: Burgerschap, Mens & maatschappij en Mens &
Natuur. Omdat alle overige vakken/ leergebieden niet losstaan van wereldoriëntatie proberen we zoveel mogelijk
lessen met elkaar te verbinden. Digitale geletterdheid en Kunst & Cultuur worden op onze school daarbij ingezet en
ook, indien mogelijk, Engelse taal.
In de groepen 1/2 krijgen de leerlingen het onderwijs aangeboden in projectonderwijs. De projecten en de daarbij
behorende doelen worden vooraf voorbereid aan de hand van een eigen ontwikkeld format. De aanwezige methoden
worden gebruikt als bronnenboeken. Leerlingen werken vanuit een eigen onderzoeksvraag.
In de groepen 3 staan het gehele jaar de thema's van Veilig Leren Lezen centraal. Daar waar mogelijk worden
andere vakken geïntegreerd.
In de groepen 4 krijgt het natuuronderwijs een belangrijke plek in het dagelijks onderwijs.
Vanaf groep 5 werken leerkrachten met methodes voor aardrijkskunde en geschiedenis. Items komen jaarlijks terug,
waardoor leerlingen hun opgedane kennis kunnen stapelen en van daaruit tot meningen en reflectie kunnen komen.
Door de hele school heen hebben we vakspecialisten voor Wetenschap en techniek. Deze groep leerkrachten komt
jaarlijks vier keer bijeen om de doorgaande leerlijn binnen de school te ontwikkelen en te waarborgen.
De leerlingen krijgen wekelijks het vak wetenschap & techniek. Leerlingen leveren hierbij een bijdrage aan
maatschappelijke vraagstukken door het bedenken en inzetten van creatieve oplossingen en technologische
toepassingen.
Jaarlijks heeft onze school een schoolbreed project in de vorm van vier verschillende verhalend ontwerpen, rondom
hetzelfde wereldoriëntatie onderwerp. In deze verhalende ontwerpen is een doorlopende leerlijn (SLO) op het
onderwerp gewaarborgd en worden vaardigheden van leerlingen op een natuurlijke manier ingezet.
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Kwaliteitsindicatoren
1.

Alle groepen maken gebruik van het aanbod van NDE en krijgen buitenlessen.
We hebben jaarlijks een schoolbreed wereldoriënterend project in de vorm van een verhalend ontwerp.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

3.

Alle leerlingen krijgen wekelijks het vak wetenschap en techniek.
Leerlingen in groep 6 t/m 8 werken twee keer per jaar aan een zelfgekozen project in het Lab2create
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Leerlingen in groep 1/2 werken samen aan een eigen klassikale onderzoeksvraag.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod
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Aandachtspunt

Prioriteit

Wereldoriëntatie gebruiken om onderwijs betekenisvol, toekomstgericht en levensecht te
maken.

gemiddeld

Maatschappelijke zaken/ actualiteiten zien als kansen het onderwijs betekenisvol,
toekomstgericht en levensecht te maken.

gemiddeld

Vakken met elkaar verbinden om meer betekenisvol te werken en tijd effectiever in te zetten. gemiddeld

4.11 Kunstzinnige vorming
Kunst is een uiting van menselijk denken, doen en maken en is cultuurspecifiek en tijdgebonden. Actief kunst- en
cultuuronderwijs kan verwonderen, stimuleert de zintuigen en activeert verbeeldingskracht. Cultuur is alles wat
mensen denken, doen en maken en de betekenis die mensen daar aan geven, vanuit hun eigen cultuur.
Binnen het leergebied Kunst en Cultuur vinden we het belangrijk dat leerlingen hun creativiteit ((artistiek) creatief
vermogen) kunnen ontwikkelen. Daarbij gebruiken we het model van het creatieve proces (SLO, 2000):

Het creatieve proces (SLO)
We onderscheiden de aspecten 'maken en betekenis geven' en 'meemaken en betekenis geven'. Het eerste richt zich
op de kunstpraktijk in beeld, klank, woord en beweging. Experimenteren, creëren, vormgeven en reproduceren staan
bij het maken centraal. Bij het 'meemaken en betekenis geven' gaat het vooral over context, functie en beleving van
professionele kunst in en buiten de school. In de combinatie van deze aspecten ontstaat onderwijs dat verbindingen
legt: meemaken kan gebruikt worden als inspiratie voor het maken, maar maken kan ook aanleiding zijn voor
kunsttheoretische verrijking of verdieping.
Bij ons op school proberen we, daar waar het kan de kunst en cultuurvakken te integreren met andere vakken en
zetten we 21e eeuwse vaardigheden, zoals digitale geletterdheid, op een natuurlijke manier in.
Onze school denkt actief mee met het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn kunst & cultuur PO-VO voor het
Openbaar Onderwijs Groningen, waarbij het theoretisch kader van 'Cultuur in de Spiegel' uitgangspunt is (van
Heusden, 2009). Hoofddoel is het ontwikkelen van cultureel bewustzijn bij leerlingen. De vier basisvaardigheden
'waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren' dragen hiertoe bij. Leerlingen bij ons op school krijgen de
mogelijkheid om zich deze vaardigheden eigen te maken.
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Vaardighedencirkel (www.cultuur in de spiegel.nl)
Ons cultuuronderwijs is gericht op kennis en vaardigheden. Daarbij gebruiken wij de doorlopende leerlijn 'kunstzinnige
oriëntatie' van het SLO voor de volgende disciplines: beeldende vorming, dans, theater (drama), muziek en cultureel
erfgoed. Creatieve taal, zoals poëzie en verhalen schrijven is beschreven bij het onderdeel taal/lezen.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen culturele ervaringen opdoen tijdens voorstellingen en lessen van externe
instanties. Onze school neemt daarom het kunstmenu (samengesteld door K&C) af. Al onze leerlingen komen op
deze manier in aanraking met dansvoorstellingen, toneelvoorstellingen en muziekvoorstellingen van Groninger
culturele organisaties zoals bijvoorbeeld Het Houten Huis en het Noord Nederlands Orkest.
Ook maken we gebruik van het lesaanbod van het Groninger Forum, dat gericht is op film, lezen en digitale
vaardigheden.
De vakken muziek en theater (drama) worden op onze school gegeven door vakspecialisten. Onze leerkrachten
scholen zich voortdurend om hun vak kwalitatief goed uit te kunnen voeren.
De vakken beeldende vorming, dans en cultureel erfgoed worden betekenisvol gemaakt door ze te integreren in het
dagelijks onderwijs en te combineren met andere vakken en thema's. Onze deelprojectleider Kunst & Cultuur denkt
mee over de doorlopende leerlijnen en zorgt voor kennisdeling met het team.
Op onze school staat drie keer per jaar een onderwerp voor beeldende vorming centraal. Alle leerlingen van onze
school zijn gedurende een periode van zes weken bezig met hetzelfde onderwerp en doorlopen daarbij de fasen van
het creatief proces.
In het LAB2CREATE doorlopen de leerlingen van groep 6 t/m 8 hetzelfde creatieve proces aan de hand van een door
hen zelf gekozen project. Dit project wordt gekoppeld aan hun eigen ik-paspoort, waarin leerlingen, ouders en
leerkrachten de ontwikkelingen in vaardigheden in kaart brengen.
Het fasen van het creatieve proces zijn voor leerlingen zichtbaar gemaakt en worden op volgorde doorlopen:

Jaarlijks sluit onze school af met een schoolbreed kunstproject in de vorm van vier
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verschillende verhalend ontwerpen, rondom hetzelfde kunstthema. In deze verhalende ontwerpen is een doorlopende
leerlijn op het onderwerp gewaarborgd.
Muziek:
Op OBS Meander staat plezier voorop tijdens de muzieklessen. Leerlingen moeten de taal van muziek leren
begrijpen, de kans krijgen om er actief of passief aan deel te nemen, als speler, zanger of luisteraar. De muzieklessen
leveren een belangrijke bijdrage aan de persoonsontwikkeling van leerlingen en aan het realiseren van vaardigheden
zoals luisteren, concentratie, communicatie en sociaal gedrag. Ook ontwikkelen leerlingen zich op creatief en
emotioneel gebied.
Wij realiseren een doorgaande leerlijn in het Klank-Vorm-Betekenis model waarbij de domeinen zingen, luisteren,
muziek spelen, muziek vastleggen en bewegen op muziek aan bod komen. Dit door middel van het combineren van
de methode Moet je doen/Eigenwijs digitaal en daarnaast sluiten wij aan bij de actualiteit en spelen we in op de
behoeften van de groep geïntegreerd in een eigen jaarplanning.
Theater:
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich bewust zijn van hun mogelijkheden en deze durven toe te passen
tijdens de theater en dramalessen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat datgene wat geleerd is, ook in de dagelijkse
praktijk ingezet wordt. We willen dat de kinderen ervaring en kennis op doen van de verschillende werkvormen. De
verschillende vaardigheden die aan bod komen zijn; stemgebruik, non-verbale communicatie, lichaamsgebruik,
inlevingsvermogen, gebruik van mimiek, kunnen/ durven improviseren, open durven staan voor feedback/ incasseren
en jezelf presenteren. Door drama gedurende de hele basisschool door middel van een doorlopende leerlijn van
groep 1 tot en met groep 8 aan te bieden, dragen we bij aan de ontwikkeling van de kinderen in de huidige
maatschappij. Ons doel is dat de leerlingen na het verlaten van OBS Meander zichzelf durven te uiten, dat ze staan
voor wie ze zijn en dat ze zichzelf kunnen presenteren.

Kwaliteitsindicatoren
1.

Alle leerlingen krijgen wekelijks muziekonderwijs van vakspecialisten.

2.

Naast de muzieklessen worden er diverse muzikale activiteiten en voorstellingen aangeboden.

3.

Onze school beschikt over een uitgebreide collectie muziekinstrumenten.
Onze school doet mee aan het project 'Meer muziek in de klas.'
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

5.

Alle leerlingen krijgen wekelijks theater/dramalessen van vakspecialisten.
We hebben jaarlijks een schoolbreed kunstproject in de vorm van een verhalend ontwerp.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Leerlingen in groep 6 t/m 8 kunnen zelf kiezen voor een project van 6 weken, waarbij het creatieve proces
ontwikkeld wordt.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

8.

Onze school heeft een deelprojectleider Kunst & Cultuur, die meedenkt over de leerlijnen en verantwoordelijk is
voor het proces van implementatie op de school.

9.

Onze vakspecialisten hebben kennis van de doorlopende leerlijnen.
Onze vakspecialisten bieden een beredeneerd aanbod aan dat aansluit op de leerlijnen en de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Alle leerlingen komen jaarlijks in aanraking met een culturele voorstelling
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

12. Onze school maakt gebruik van het kunstmenu en het aanbod vanuit Groninger Forum.
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Aandachtspunt

Prioriteit

Kennis hebben en implementeren van de, nog in ontwikkeling, doorlopende leerlijn Kunst &
Cultuur OOG

hoog

Kunst en cultuurvakken nog meer integreren in het dagelijks onderwijs.

gemiddeld

Scholingen van vakspecialisten en leerkrachten blijft gewenst.

gemiddeld

Waarborgen van continuïteit van de vakspecialisten

hoog

Het neerzetten en implementeren van een doorlopende leerlijn theater/drama door de hele
school.

gemiddeld

Het aanschaffen van een methode theater/drama, die past bij de visie van de school.

hoog

Het enthousiasmeren van collega's om naast het aanbod van vakspecialisten korte
activiteiten in de klas uit te voeren.

gemiddeld

4.12 Bewegingsonderwijs
Op OBS Meander staat plezier en effectieve bewegingstijd centraal. Binnen verschillende sporten en
bewegingsthema’s leren wij de leerlingen zowel motorische als sociale vaardigheden aan. De leerlingen verkennen
en verleggen hun eigen grenzen door risicovol te bewegen. Ze leren tevens omgaan met winnen en verliezen. Tijdens
de lessen houden wij rekening met niveauverschillen tussen leerlingen door te differentiëren binnen ons aanbod. Wij
realiseren een doorgaande leerlijn op alle bewegingsthema's door middel van het combineren van verschillende
methodes geïntegreerd in een eigen jaarrooster. Door dit aanbod kunnen de leerlingen hun eigen
bewegingsmogelijkheden inschatten als ze OBS Meander verlaten.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze leerlingen krijgen wekelijks minimaal 90 minuten dit vakgebied aangeboden.
Onze vakspecialisten zijn of worden geschoold op het betreffende vakgebied.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

3.

Onze vakspecialisten hebben kennis van de leerlijnen.

4.

Onze vakspecialisten hebben een beredeneerd aanbod dat aansluit op de leerlijnen en de onderwijsbehoeften
van onze leerlingen.

5.

Wij beschikken over de benodigde materialen.

Aandachtspunt

Prioriteit

Bewegingsonderwijs verbinden met andere vakken

gemiddeld

Aanbieden van vernieuwende sporten en spellen.

gemiddeld

4.13 Wetenschap en Technologie
Op onze school krijgt het vak wetenschap en techniek een prominente plek binnen het curriculum. Onze leerlingen
krijgen bij ons de kans de wereld actief te onderzoeken. Door onderzoekend te leren blijven leerlingen op een
natuurlijke manier nieuwsgierig en door gebruik te maken van de natuurlijke nieuwsgierigheid blijven ze
onderzoekend leren. Het proces is daarbij belangrijker dan het product. Onze leerlingen worden gestimuleerd tot
(zichzelf) vragen stellen en deze te onderzoeken op een wetenschappelijke manier. (hier afbeelding). Fouten maken
is nodig en nuttig om tot betere inzichten te komen. Daarom creëren wij voor onze leerlingen een veilige leeromgeving
waarbinnen zij tijd en ruimte krijgen voor experimenteren.
Gedurende hun schoolloopbaan komen onze leerlingen in aanraking met de volgende thema's:
Techniek, talent en energie
Natuur, duurzaamheid en milieu
Robots en computers
De elementen lucht, water, vuur en aarde
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In de groepen 1/2 leren leerlingen al samen onderzoeksvragen op te stellen.
Op en natuurlijke manier ontwikkelen de leerlingen bij het vak wetenschap en techniek de volgende vaardigheden:
kritisch, creatief en probleemoplossend denken, zelfregulatie, samenwerken en communiceren en de vaardigheden
voor digitale geletterdheid.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze leerlingen krijgen wekelijks het vakgebied wetenschap & techniek aangeboden.
De lessen wetenschap & techniek worden gegeven door vakspecialisten.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

3.

Onze vakspecialisten hebben kennis van de leerlijnen, zoals omschreven bij Tule.slo.nl.

4.

Op onze school is een beredeneerd aanbod op het gebied van wetenschap en techniek dat aansluit op de
leerlijnen volgens SLO en de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Aandachtspunt

Prioriteit

De zichtbaarheid van de wetenschappelijke onderzoeksvragen uit groep 1/2 doortrekken
naar de rest van de school.

hoog

Verdeling aandacht digitale geletterdheid en wetenschap, natuur en techniekonderwijs.

gemiddeld

Voorkomen van overlap projecten in het LAB2CREATE - lessen wetenschap & techniek.

gemiddeld

Kennisdeling en verzamelen van kwalitatief goede lessen.

gemiddeld

Financiën voor verbruiksmaterialen (inclusief onvoorzien) moet zodanig begroot zijn, dat er
gelden zijn om lessen uit te kunnen voeren.

gemiddeld

4.14 Engelse taal
Beheersing van meerdere talen is onmisbaar om actief deel te kunnen nemen aan de globaliserende maatschappij.
Op OBS Meander vinden wij het daarom belangrijk dat Engelse taal gedurende de hele basisschool wordt
aangeboden. Communiceren is een van de 21e eeuwse vaardigheden en staat centraal bij onze Engelse lessen. Wij
bieden Engels aan in speelse betekenisvolle contexten, waardoor kinderen durven en leren spreken in het Engels.
Kinderen ervaren hierdoor plezier, vergroten hun zelfvertrouwen en voelen zich comfortabel met de Engelse taal.
Creatieve vormen van taal, zoals verhalen, liedjes en spel helpen de leerlingen de Engelse taal te verwerven.
Engels wordt bij ons wekelijks aangeboden door vakspecialisten (leerkrachten die geschoold zijn).
Zij zijn op de hoogte van de ontwikkelde doorlopende leerlijn Engels PO-VO van Openbaar Onderwijs Groningen en
gebruiken deze leerlijn als leidraad voor hun lesgeven.
Kwaliteitsindicatoren
Alle leerlingen krijgen structureel Engelse les.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

2.

Onze vakspecialisten zijn geschoold op het gebied van Engels.

3.

Onze vakspecialisten hebben kennis van de ontwikkelde doorlopende leerlijnen Engels.

4.

Onze school heeft een deelprojectleider Engels, die meedenkt over de leerlijnen en verantwoordelijk is voor het
proces van implementatie op de school.

Aandachtspunt

Prioriteit

Engelse literatuur onder de aandacht brengen bij leerlingen.

gemiddeld

De ontwikkelde doorlopende leerlijn Engels PO-VO van Openbaar Onderwijs Groningen
implementeren.

gemiddeld

Ruimte en tijd nemen voor kennisdeling onder collega's.

gemiddeld
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4.15 Les- en leertijd
Op onze school werken we met een continurooster. Alle leerlingen zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot
14.00 uur op school, met uitzondering van de woensdag. Dan duurt de schooldag tot 13.00 uur.
Van 10.15 uur tot 10.30 uur is er ochtendpauze en van 12.15 uur tot 12.30 uur hebben de leerlingen middagpauze.
Het team verzorgt deze pauzemomenten zelf. De schoolweek bestaat uit 24,5 lesuren. De leerlingen maken op deze
manier iets te veel lesuren. Deze uren worden gecompenseerd met margedagen. De leerlingen zijn dan vrij en het
team is onderwijsinhoudelijk bezig om de kwaliteit van het onderwijs aan te scherpen.
Op deze manier krijgen onze leerlingen per jaar 940 lesuren en voldoen we aan de wettelijke verplichte onderwijstijd.
Vanaf kwart over acht mogen de leerlingen, samen met hun ouders naar binnen. Er is dan gelegenheid voor
leerlingen hun werk aan ouders te laten zien. Ouders kunnen op deze manier de ontwikkeling van hun eigen kind
goed volgen.
Op onze school werken we met lesroosters, waarin de leerkrachten wekelijks de lessen plannen om een
weloverwogen lesaanbod aan te kunnen bieden.

Kwaliteitsindicatoren
1.

De leerkrachten werken per unit in eenzelfde week- dagrooster.

2.

De leerkrachten bereiden het lesprogramma wekelijks voor.
De leerkrachten zorgen voor een effectief klassenmanagement.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

4.16 Pedagogisch handelen
Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.
Verbondenheid, competentie en autonomie zijn daarbij kernwaarden. We investeren in een goede relatie tussen
leerkrachten/medewerkers en leerlingen en tussen leerlingen onderling. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen
sociale en maatschappelijke competenties ontwikkelen. Daarvoor creëren we een dusdanig klimaat dat leerlingen
zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Op deze manier zorgen we ervoor dat leerlingen
goed met zichzelf en anderen kunnen omgaan;
meningen durven vormen en uiten;
meer autonomie durven te nemen;
meer gebruik gaan maken van creatieve oplossingen;
beter kunnen reflecteren op hun eigen gedrag en dat van een ander.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze leerkrachten zorgen voor een veilige leeromgeving.

2.

Onze leerkrachten zetten structureel in op groepsvorming en groepsprocessen.
Onze leerkrachten zijn positieve en motiverende leerkrachten die geloven in de mogelijkheden van hun
leerlingen.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

4.

Onze leerkrachten hanteren afgesproken regels en afspraken.

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen] (SK2)

3,38

Aandachtspunt

Prioriteit

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale competenties

gemiddeld

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van maatschappelijke competenties

gemiddeld
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4.17 Didactisch handelen
Op onze school hebben leerkrachten de onderwijsbehoeften van leerlingen goed in beeld. Omdat ze tevens goed
inzage hebben in de leerlijnen van de verschillende vakgebieden, kunnen ze grotendeels tegemoet komen aan de
onderwijsbehoeften van hun leerlingen. Onze leerkrachten zorgen voor gestructureerd en gedifferentieerd onderwijs.
Ze zorgen voor leerstof, uitleg, opdrachten en begeleiding die passen bij zowel de groep als geheel, als de individuele
leerling.
Onze leerkrachten zorgen voor:
een duidelijke instructie volgens het expliciet directe instructiemodel, waarbij modellen een belangrijke plaatst
inneemt;
verlengde instructies, daar waar nodig;
differentiatie in verwerkingsstof;
individuele begeleiding op technisch lezen en uitbreiding woordenschat.
Op onze school zorgen we voor een veilige leeromgeving, waarin leerlingen weten dat fouten maken mag en hoort bij
het proces om tot ontwikkeling te komen.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze leerkrachten hebben inzage in de leerlijnen van de vakgebieden.
Onze leerkrachten zijn geschoold in het didactisch handelen volgens het (expliciet) direct instructie model.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

3.

Onze leerkrachten zorgen voor een veilige leeromgeving.

4.

Onze leerkrachten, geven daar waar mogelijk directe feedback aan hun leerlingen.

5.

Leerkrachten worden structureel door de schoolleiding bezocht om samen te reflecteren op het lesgeven in de
dagelijkse praktijk.

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Didactisch handelen (OP3)

3,54

Aandachtspunt

Prioriteit

De leraren creëren en leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn

gemiddeld

4.18 Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen
Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid en autonomie van de leerlingen. Autonomie draagt
immers bij aan motivatie en betrokkenheid van leerlingen en dus aan een actieve leerhouding van leerlingen.
Kernwoorden bij zelfstandigheid zijn: zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Wanneer
leerlingen die zelfstandigheid steeds beter beheersen, is het ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid (autonomie)
de volgende stap. Afhankelijk van de leerling, de groep en de lessen, kijken we op welk moment en in welke
hoeveelheid we leerlingen steeds meer autonomie kunnen geven, zodat ze gemotiveerd en betrokken blijven bij hun
eigen leerproces en dat van de groep.
Kwaliteitsindicatoren
De leerkrachten zetten hun groepsdoelen actief in op leerlijnen zelfstandigheid, volgens CED.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

2.

De leerkrachten van unit 3 zijn geschoold in meer autonomie geven in de rekenles.

3.

De leerkrachten hebben de leerlijnen goed in beeld, zodat ze de methode meer los kunnen gaan laten.

4.

De leerkrachten proberen steeds meer leerlingen actief te betrekken bij wel of geen verlengde instructie
krijgen.
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Aandachtspunt

Prioriteit

Inzetten van een doorlopende leerlijn op schoolniveau voor meer autonomie bij leerlingen.

gemiddeld

4.19 Klassenmanagement
De leerkrachten op onze school hebben een duidelijke structuur in de opbouw van de dag. De lessen worden
gegeven volgens het rooster, zoals aan de start van het jaar gemaakt is. Wekelijks plannen de leerkrachten hun
lessen in en bereiden deze lessen voor, rekening houdend met hun groepsplannen. In groep 1/2 leren leerlingen zelf
keuzes te maken in werk en planning m.b.v. de dagritme kaarten. Vanaf groep 3 werken leerlingen met een taakbrief.
De taakbrief, waarbij zelfstandig werken en plannen hoofddoel is wordt opgebouwd van dagplanning naar, in de
hoogste groepen, een weekplanning. Op deze wijze hebben onze leerkrachten tijd om verlengde instructies te geven
en gerichte directe feedback tijdens het zelfstandig werken vorm te geven. In het lesrooster van iedere groep wordt
rekening gehouden met het roosteren van de lessen die door vakspecialisten worden gegeven (het wisselrooster) en
groepsoverstijgende activiteiten.
In de jaarplanning, die voor de start van het schooljaar gemaakt is, is al duidelijk welke projecten schoolbreed
uitgevoerd gaan worden en welke activiteiten er op het gebied van sport, lees- en schrijfmotivatie en kunst & cultuur
ingepland staan. Zo kunnen leerkrachten op onze school al een gerichte keuze maken in hun aanbod voor onze
leerlingen en kunnen ze hun lessen goed plannen, regelen en organiseren.

Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze leerkrachten hebben een lesrooster gemaakt, waarbij effectiviteit en kwaliteit voorop staat.

2.

Onze leerkrachten hebben hun planning en lessen zodanig goed voorbereid, dat de lestijd optimaal benut
wordt.

3.

Jaarlijks worden onze leerkrachten gevisiteerd door de schoolleiding met als doel het klassenmanagement te
bespreken en te verbeteren.
Onze leerkrachten hanteren duidelijke regels en afspraken, waardoor de leertijd van onze leerlingen effectiever
wordt.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP3 - Didactisch handelen

Aandachtspunt

Prioriteit

Effectieve inrichting van het klaslokaal om tot effectief leren te komen.

gemiddeld

4.20 Zorg en begeleiding
Op onze school streven we ernaar dat ieder kind in ontwikkeling is en in ontwikkeling blijft. Daarbij vinden we het
belangrijk dat motivatie en betrokkenheid de motor is van het leren en dat daarbij de nieuwsgierigheid van kinderen,
die er van nature is, behouden blijft.
Autonomie draagt bij aan de motivatie en betrokkenheid van zowel leerling als leerkracht. Dat betekent dat we, zo
jong als onze leerlingen soms al zijn, proberen onze leerlingen te betrekken bij hun eigen leerproces en de leerkracht
autonomie te geven bij het ondersteunen van deze ontwikkeling.
Op onze school is de leerkracht dan ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn/ haar leerlingen: Hij/zij brengt
de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart, stelt groepsoverzichten en plannen op, zorgt voor goede instructies
tijdens de les en voor de begeleiding van de leerlingen. Daarbij wordt de leerkracht ondersteund door de twee intern
begeleiders van de school. Daar waar nodig worden tussentijds gesprekken ingepland tussen leerkrachten en IB-ers.
Deze gesprekken gaan altijd op aanvraag van de leerkracht, die immers de verantwoordelijkheid draagt.
Drie keer per jaar organiseren de IB-ers groepsbesprekingen, waarbij het accent in eerste instantie ligt op het
verbeteren en aanscherpen van het lesaanbod, gericht op didactisch en pedagogisch handelen en vervolgens op de
ontwikkeling en onderwijsbehoeften van de leerlingen individueel. De IB-ers brengen de groepen van de leerkrachten
helder in beeld aan de hand van een ingevuld format, dat voor de bespreking digitaal aangevuld wordt naar inzicht
van de leerkracht. Het ingevulde format door IB-er en groepsleerkracht is uitgangspunt voor het gesprek.
Voordat er externe partners aan te pas komen, brengen leerkrachten en IB-ers de ontwikkeling van een leerling
dusdanig in beeld, dat er een gerichte vraag naar externe partners uitgezet kan worden.
De Intern begeleiders begeleiden de leerkrachten bij dit proces en leggen de contacten met externe partners.
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Ouders worden zo snel mogelijk betrokken bij de zorg die leerkrachten hebben over de ontwikkeling van hun kind en
worden meegenomen in het proces.
Onze leerkrachten zitten altijd, daar waar mogelijk, bij de gesprekken die gehouden worden met IB-ers, ouders en
externe instanties. Zij blijven verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun leerlingen en moeten betrokken worden in
de mogelijkheden van begeleiden van hun leerlingen.
Daar waar mogelijk, worden leerkrachten in de klas ondersteund door een assistent, zodat zij zelf hun leerlingen met
extra ondersteuningsbehoeften kunnen begeleiden. Daarnaast kunnen leerkrachten begeleid worden vanuit het
Kennis Centrum Onderwijs Groningen (KCOO). Ambulant begeleiders kunnen komen observeren in de groepen. De
observaties zijn gericht op zowel leerlingen, als leerkrachten, maar altijd op aanvraag van de leerkracht.
Analyses worden gemaakt door leerkrachten, intern begeleiders en de kwaliteitscoördinator om vervolgens planmatig
het onderwijsaanbod te verbeteren.
We werken volgens de piramide van zorg:
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Kwaliteitsindicatoren
Onze leerkrachten hebben goed zicht op de ontwikkelingen van hun leerlingen.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

2.

Onze leerkrachten hebben een warme overdracht voor de start van het nieuwe schooljaar.

3.

Onze leerkrachten hebben hun groepsoverzichten en plannen bij aanvang van het nieuwe schooljaar goed op
orde.
Onze leerkrachten zetten meteen bij aanvang in op groepsprocessen, regels en afspraken, waardoor leerlingen
tot leren komen.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

5.

Onze school zet twee keer per jaar betrouwbaren valide toetsen in om de ontwikkeling van leerlingen te volgen.

6.

Onze leerkrachten maken gebruik van methode gebonden toetsen om de ontwikkeling van leerlingen te
kunnen volgen.
Onze leerkrachten signaleren vroegtijdig leerlingen met extra onderwijsbehoeften.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP4 - (Extra) ondersteuning

8.

Ouders worden betrokken bij de ontwikkelingen van hun kind.

9.

Externe partners worden, indien nodig, zorgvuldig geïnformeerd en ingeschakeld.

10. Op basis van analyse van de verzamelde gegevens bepalen leerkracht, ouders en intern begeleiders het
vervolg van begeleiding.
11. Leerkrachten en Intern begeleiders brengen de opbrengsten van de valide methode onafhankelijke toetsen
helder in beeld en maakt een analyse van deze opbrengsten.
12. De analyses worden ingezet om planmatig de onderwijsbehoeften van leerlingen te plannen en te organiseren.
De analyses worden ingezet om het onderwijs kwalitatief beter te maken.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

14. De intern begeleiders en kwaliteitscoördinator coördineren de zorg en begeleiding.
Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Zicht op ontwikkeling (OP2)

3,9

Aandachtspunt

Prioriteit

Het helder in beeld krijgen van de kern van het probleem en daarbij een gerichte
onderzoeksvraag kunnen opstellen.

gemiddeld

Een (SMART) doel kunnen opstellen n.a.v. de onderzoeksvraag en hierop een gericht plan
van aanpak schrijven.

gemiddeld

Leerlingen meenemen , daar waar mogelijk, in de onderzoeksvraag en plan van aanpak.

gemiddeld

4.21 Afstemming
Op onze school stemmen we het onderwijs en onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Daarbij houden we rekening met de leerlingenpopulatie en de tussendoelen en de einddoelen van de basisschool op
de vakgebieden taal/lezen en rekenen & wiskunde. Omdat begrijpend lezen en rekenen & wiskunde de
hoofddomeinen van het onderwijs zijn en de ontwikkeling op deze vakgebieden voorspellers zijn voor het
vervolgonderwijs, heeft onze school gekozen deze vakgebieden twee keer per jaar op een valide methode
onafhankelijke manier te toetsen. In de groepen 1/2 volgen we de leerlingen door de toetsen te richten op beginnende
geletterdheid en rekenen. Vanaf groep 3 maken de leerlingen twee keer per jaar de toetsen uit het LVS Cito op de
volgende onderdelen: rekenen & wiskunde, begrijpend lezen, technisch lezen (DMT), spelling en woordenschat. Op
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deze manier krijgen we een goed beeld van onze leerlingen en hun onderwijsbehoeften.
Onze groepsoverzichten zijn in eerste instantie gericht op de ontwikkelingen op deze vakgebieden. We werken
handelingsgericht (HGW) en baseren de groepsplannen op de groepsoverzichten. In de groepsplannen verdelen we,
op basis van de toetsgegevens, de leerlingen onder in drie groepen; de plusgroep, de basisgroep en de subgroep.
Alle leerlingen volgen bij nieuw aangeboden leerstof de basisinstructie. Afhankelijk van wat zij nodig hebben is de
instructie voor hun verkort of wordt de instructie verlengd. Onze leerkrachten stemmen hun instructie, aanbod en tijd
af op de kenmerken en onderwijsbehoeften van de leerlingen. Afhankelijk van leeftijd en van wat een leerling aan kan,
proberen leerkrachten steeds meer per situatie, op dat moment, in te schatten wat een leerling daadwerkelijk nodig
heeft. Dat betekent dat de inhoud en de planning in de groepsplannen in de dagelijkse praktijk kan verschillen,
afhankelijk van de situatie en de onderwijsbehoeften van de leerlingen op dat moment.
Omdat we autonomie bij leerlingen belangrijk vinden, kunnen onze leerlingen op een gegeven moment ook zelf
aangeven of ze wel of niet verkorte/verlengde instructie willen hebben. Het is de taak van de leerkracht in gesprek te
gaan met de leerling wat wenselijk is en wat werkt.
In de groepsbesprekingen met de IB-ers en in gesprekken met ouders en kinderen wordt telkens gemonitord of het
onderwijsaanbod voldoende op de leerlingen afgestemd is.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze leerlingen krijgen bij nieuwe leerstof allemaal een kwalitatief goede basisinstructie, waarbij de rol van de
leerkracht als zeer belangrijk wordt ervaren.

2.

Onze leerkrachten bieden leerlingen, die dat nodig hebben verkorte of verlengde instructie aan.
Onze leerkrachten zorgen voor uitdagend verwerkingsopdrachten, waarbij compacten en verrijken een
vanzelfsprekendheid is.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Onze leerkrachten geven zelf met hulp van een assistent in de klas extra begeleiding bij het leesproces van
onze leerlingen.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

Onze leerkrachten stemmen, daar waar mogelijk, hun onderwijs af op de behoefte van de groep en de
individuele leerling in die groep.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP4 - (Extra) ondersteuning

Aandachtspunt

Prioriteit

Het meer loslaten van de subgroepen, zoals omschreven in de groepsplannen, door
leerlingen meer autonomie te geven.

gemiddeld

4.22 Extra ondersteuning
Onze school streeft ernaar leerlingen zo lang mogelijk bij de groepsinstructies en het leerstofaanbod van de groep te
houden. Wij zijn van mening dat iedere leerling baat heeft bij iedere dag op verschillende momenten
groepsinstructies, zodat deze leerling aan kan blijven sluiten bij het groepsproces en kan communiceren over de
leerstof met klasgenootjes. Hulp bieden en hulp vragen is een van de belangrijkste vormen van samenwerken en
leren van elkaar. Bovendien is het modellen van de leerkracht onmisbaar voor deze leerlingen en het praten over
verschillende oplossingsstrategieën en mogelijkheden verrijkend voor de ontwikkeling. Onze school probeert daarom
een eigen leerlijn voor leerlingen zo lang mogelijk uit te stellen.
Wanneer een leerling zich bij het vak rekenen & wiskunde echt niet meer verder ontwikkelt en er duidelijke hiaten zijn
ontstaan, bieden wij leerlingen de kans om de groepsinstructies te volgen in een jaargroep lager, zodat deze leerling
bij het groepsproces van samenwerken en hulp bieden en vragen betrokken blijft.
Wanneer leerlingen achterblijven bij de ontwikkeling op het gebied van technisch lezen, wordt de leerkracht
gefaciliteerd om deze leerlingen extra te begeleiden bovenop de reguliere leesonderwijstijd. Een assistent
ondersteunt daarbij door de groep over te nemen tijdens het zelfstandig werken.
In de kleuterbouw worden leerkrachten ondersteund door de assistent om de woordenschat bij leerlingen te
vergroten.
Alle extra tijd van de assistent wordt ingezet om leerkrachten leerlingen te laten begeleiden op het gebied van lezen
en woordenschat, omdat deze onderdelen van taal het venster naar de wereld openen en helpt kansengelijkheid bij
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leerlingen te vergroten.
Zowel intern begeleiders, als ambulant begeleiders ondersteunen leerkrachten door onderzoek en observaties te
verrichten bij leerlingen op aanvraag van de leerkrachten.
In plaats van ontwikkelingsperspectieven, proberen wij, daar waar nodig handelingsplannen te maken voor leerlingen,
waarbij de doelen SMART geformuleerd zijn. Ouders en leerlingen worden daarbij altijd betrokken.
Voor leerlingen die vermoedelijk dyslexie hebben en leerlingen die vermoedelijk meer- tot hoogbegaafd zijn hebben
we een protocol opgesteld. Deze protocollen zijn omschreven in het schoolondersteuningsprofiel.
Kwaliteitsindicatoren
Leerkrachten stellen, samen met de intern begeleiders handelingsplannen voor leerlingen op.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

2.

De handelingsplannen worden beschreven in een vast format en aan het digitaal leerlingendossier
opgehangen.

3.

Het handelingsplan wordt geëvalueerd en bijgesteld in overleg met ouders en leerlingen.
Handelingsplannen worden opgesteld n.a.v. extern onderzoek of gebruikt om extern onderzoek aan te vragen.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

4.23 Talentontwikkeling
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en hebben van nature de wil zich te ontwikkelen. Ieder kind heeft talenten. Die
talenten zien wij in de meest brede zin van het woord; talent op cognitief niveau, op creatieve, culturele, motorische,
sociale, onderzoekende en praktische vaardigheden. Of talent zich ontwikkelt, hangt sterk af van de omstandigheden.
Om kansengelijkheid te bevorderen willen wij onze leerlingen een omgeving bieden waarin zij hun talenten kunnen
ontdekken en kunnen ontplooien. Talent is, wat ons betreft, niet enkelvoudig, maar bestaat uit vele delen, die elkaar
kunnen versterken of juist verzwakken. Geloof in eigen kunnen, een hoge leersnelheid en sterke drijfveren om een
activiteit lang vol te houden dragen bij aan het ontwikkelen van talent.
Talent leidt tot betere prestaties, prestaties roepen extra ondersteuning op, extra ondersteuning versterkt talent. Dit
dynamische proces doet een beroep op talentkenmerken bij zowel de leerling als de leerkracht (van Keulen & Sol,
2012).
Wij geloven dat elk kind kan excelleren binnen de grenzen van zijn of haar aanleg als de omstandigheden goed zijn.
Wij willen die omstandigheden voor onze leerlingen graag creëren.
Onze leerkrachten hebben oog voor talenten van hun leerlingen en proberen, samen met de leerlingen, deze verder
te ontwikkelen. Naast oog hebben voor en de kansen bieden in aanbod en tijd, proberen wij het onderwijs zo in te
richten dat onze leerlingen op een natuurlijke wijze hun talenten kunnen aanboren en ontwikkelen.
Wetenschap & techniek biedt een goede context voor een brede talentontwikkeling (van Keulen & Sol, 2012). Wij
zorgen ervoor dat onze leerlingen iedere week het vak wetenschap & techniek krijgen van onze vakspecialisten.
Vanaf groep 6 kunnen leerlingen gebruik maken van het LAB2CREATE, waarin zij gedurende een periode van een
aantal weken kunnen werken aan een project. De leerlingen kiezen een groepsoverstijgend project uit op basis van
hun eigen ingevulde ik-paspoort. Het ik-paspoort geeft inzage in competenties op het gebied van 21e eeuwse
vaardigheden. Leerlingen kunnen zelf kiezen om een vaardigheid extra te oefenen of door te ontwikkelen.
Naast de mogelijkheden binnen het dagelijks onderwijs organiseert de school twee keer per jaar een schoolbreed
project in de vorm van een verhalend ontwerp. Binnen deze manier van lesgeven krijgen onze leerlingen volop
kansen hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze leerkrachten signaleren en registreren talenten bij hun leerlingen.

2.

Op onze school krijgen leerlingen wekelijks een dusdanig rijk lesaanbod, waardoor ze talenten in de meest
brede zin van het woord kunnen ontdekken en ontwikkelen.
Op onze school hebben we een LAB2CREATE voor leerlingen in groep 6 t/m 8 waarin leerlingen gericht bezig
zijn met ontwikkelen van talenten.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

4.24 Passend onderwijs
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Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed en passend onderwijs. Goed in de zin van het hoogst mogelijke uit
leerlingen weten te halen en passend in de zin van onderwijs dat past bij het kind en waarvan het gelukkig wordt.
Binnen Openbaar Onderwijs Groningen hopen we alle leerlingen de juiste plek te kunnen bieden, zodat goed en
passend onderwijs voor ieder kind is gegarandeerd. Onze school wil daar graag aan bijdragen. Wij richten ons op het
geven van basisondersteuning en daar waar het kan op extra ondersteuning. Zo lang leerlingen, ouders en
leerkrachten gelukkig zijn en er nog steeds ontwikkeling te zien is bij onze leerlingen, proberen we leerlingen op onze
school goed en passend onderwijs te geven. Wanneer dat niet lukt, proberen wij te kijken welke vorm van onderwijs
het meest geschikt is voor onze leerlingen en begeleiden wij leerlingen en ouders in het proces van mogelijk een
nieuwe schoolkeuze. Daarbij worden wij ondersteund door ons eigen ondersteuningscentrum KCOO.
Andersom geldt ook. Wanneer leerlingen op een andere school ongelukkig zijn en niet meer komen tot ontwikkeling,
kijken wij of onze school mogelijk geschikt is om deze leerlingen een plek te geven om goed en passend onderwijs te
kunnen ontvangen.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze school biedt basisondersteuning en daar waar mogelijk extra ondersteuning.

2.

Onze school beschikt over een ondersteuningsprofiel (SOP)

3.

Onze school maakt gebruik van netwerken om leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden.
Onze leerkrachten staan open om nieuwe leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte een plek te geven in
hun eigen dagelijkse onderwijspraktijk.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

5.

Onze leerkrachten halen alle expertise in huis om leerlingen zo lang mogelijk binnen hun eigen school te
kunnen bedienen.

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - (Extra) ondersteuning (OP4)

3,22

Aandachtspunt

Prioriteit

Het SOP moet opnieuw geschreven worden met de nieuwe inzichten van deze tijd.

hoog

4.25 Opbrengstgericht werken
Op onze school werken we opbrengst- en handelingsgericht. Bij het opbrengstgericht werken richten we ons op de
vaardigheidsscores van de Cito-toetsen. Deze toetsen voor begrijpend lezen, rekenen & wiskunde, spelling, technisch
lezen, woordenschat en sociale vaardigheden worden twee keer per jaar bij iedere leerling vanaf groep 3 afgenomen
(zie de twee bijlagen 'Toetskalender gr 1 en 2/ en gr 3 t/m 8). Het opbrengstgericht werken wordt ondersteund door
ons leerlingenvolgsysteem Esis.
Resultaten op groepsniveau en op individueel leerlingenniveau worden besproken en geanalyseerd tussen IB-ers en
leerkrachten tijdens groepsbesprekingen. N.a.v. de groepsbesprekingen evalueren en maken leerkrachten oude en
nieuwe groepsplannen of handelingsplannen voor individuele leerlingen. Noodzakelijke interventies worden
besproken en georganiseerd.
Op schoolbreed niveau stellen we normen vast die passend zijn bij onze leerlingenpopulatie. De opbrengsten op
schoolniveau en de daarbij behorende analyses worden ingevoerd in het digitale systeem DrieDeeOnline. Via dit
systeem worden de resultaten, zowel op bovenschools, als op schoolniveau (met het team) besproken. De resultaten
en analyses (ingevoerd in DrieDeeOnline) worden gebruikt om het didactisch handelen onderling uit te wisselen en te
verbeteren. De IB-ers zijn verantwoordelijk voor het vastleggen van de resultaten en analyses in DrieDeeOnline, het
voorbereiden van de groepsbesprekingen en de presentatie op schoolniveau. De schoolleiding en IB-ers voeren
vervolgens klassenconsultaties uit om leerkrachten te ondersteunen hun interventies kwalitatief goed uit te kunnen
voeren.
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Kwaliteitsindicatoren
1.

We beschikken over schoolnormen voor de eind- en tussenresultaten.

2.

We beschikken over schoolnormen voor de sociale resultaten.

3.

We hebben de schoolresultaten goed in beeld.

4.

De resultaten en analyses op schoolniveau worden twee keer per jaar met het team gedeeld.

5.

De leerkrachten van groep 8 delen met het team naar welke vervolgscholen de leerlingen van groep 8 gaan.
De resultaten en analyses worden gebruikt om het onderwijs te verbeteren.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA3 - Verantwoording en dialoog

Bijlagen
1. Toetskalender groep 1 en 2 OBS Meander
2. Toetskalender groep 3 t/m 8 OBS Meander

4.26 Resultaten
We streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten die passend zijn bij onze (individuele) leerlingen. Daarbij achten we
het van belang dat onze leerlingen voortdurend in ontwikkeling zijn en deze bij de opbrengsten laten zien, zodat zij
naar passend vervolgonderwijs kunnen gaan. We monitoren de resultaten via het leerlingenvolgsysteem van Esis en
bespreken de groepsresultaten en de individuele leerlingenresultaten tijdens groepsbesprekingen tussen IB-ers en
groepsleerkrachten. Jaarlijks brengen we (m.b.v. een IJK-instrument) de school in kaart op gegevens van leerlingen
m.b.t. verlenging, diagnoses, versnelling, ondersteuning door externe bureaus.
Kwaliteitsindicatoren
1.

De leerlingen ontwikkelen zich ononderbroken.

2.

De leerlingen realiseren tussentijds de verwachte opbrengsten.

3.

De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar.
Het aantal verlengers is minder dan 12% (groep 1 en 2).
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR1 - Resultaten

Het aantal zittenblijvers is minder dan 5% (groep 3 t/m 8).
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR1 - Resultaten

6.

De leerlingen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten.

7.

De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs.

8.

De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs.

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Resultaten (OR1)

3,33

4.27 Toetsing en afsluiting
Op onze school worden de leerlingen en ouders vooraf geïnformeerd over de afnameperiode van de LVS Citotoetsen.
De leerlingen nemen bij ons de toetsen af onder de meest optimale omstandigheden. Er heerst rust door de hele
school heen en leerlingen zitten apart, zodat ze zich optimaal kunnen focussen. Leerlingen met dyslexie worden, daar
waar mag voorgelezen en slechtziende leerlingen krijgen uitvergrotingen van de toetsen. Leerlingen en hun ouders
worden tijdens ouder-kind gesprekken geïnformeerd over de resultaten en de ontwikkelingen. In groep 8 doen alle
leerlingen mee aan de Eindtoets Cito. N.a.v. de resultaten uit het LVS-Cito, de plaatsingswijzer en de uiteindelijke
score op de Cito-eindtoets krijgen leerlingen en ouders een weloverwogen VO-advies.
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Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze school neemt valide methode onafhankelijke toetsen af (Cito).

2.

Onze school beschikt over een leerlingvolgsysteem (Esis).

3.

Onze school beschikt over een toetskalender.

4.

Onze school neemt de toetsen af conform de voorschriften.

5.

Onze school informeert leerlingen en ouders over de toetsresultaten.

6.

Onze school neemt een eindtoets af in leerjaar 8 (Cito).

7.

Onze school geeft ouders een VO-advies conform de beschreven procedure.

8.

Onze school verzorgt voor elke leerling een warme overdracht naar het VO.

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Toetsing en afsluiting (OP8)

4

4.28 Vervolgsucces
Binnen Openbaar Onderwijs Groningen informeren de VO-scholen ons over de resultaten van onze (oud)leerlingen
gedurende de eerste twee jaren. Daardoor hebben wij een goed beeld hoe de overgang van PO naar VO is verlopen
voor onze leerlingen binnen Openbaar Onderwijs Groningen. Vanuit de andere Voortgezette scholen is dat niet
eenduidig. Over het algemeen weten wij via ouders hoe het met onze (oud)leerlingen gaat op het VO.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Onze school beschikt over een heldere procedure voor de VO-advisering.
Onze school verzorgt voor iedere leerling een warme overdracht naar het VO d.m.v. een gesprek met collega
van de desbetreffende VO-school.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR3 - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen]

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen] (OR3)

2,67

Aandachtspunt

Prioriteit

De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in
overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

gemiddeld

4.29 Digitale geletterdheid
Onze leerlingen groeien op in een digitale wereld. Digitale vaardigheden zijn daarom noodzakelijk, niet alleen voor nu,
maar ook voor in de toekomst. Daarom werken onze leerlingen aan hun ontwikkeling op het gebied van digitale
geletterdheid.
Op OBS meander ontwikkelen leerlingen zich in ict-basisvaardigheden, computational thinking,
informatievaardigheden en mediawijsheid.
Onder ICT- basisvaardigheden vallen o.a. tekstverwerken, presenteren, spreadsheets gebruiken etc. Bij
computational thinking gaat het om het 'denkvermogen' van computers: 'Hoe kun je computers opdrachten geven
zodat ze doen wat jij wilt?' Bij mediawijsheid gaat het o.a. over de gevolgen van sociale media, veilig internet, online
pesten, privacy en omgangsvormen. Informatievaardigheden gaat over het zoeken en vinden op het internet, bronnen
gebruiken en beoordelen.
OBS Meander draagt bij aan het ontwikkelen en uitvoeren van een bovenschoolse doorlopende leerlijn 'Digitale
Geletterdheid PO- VO voor Openbaar Onderwijs Groningen'.
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De deelprojectleider 'Digitale geletterdheid' is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de doorlopende leerlijn op OBS
Meander.
OBS Meander heeft een breed beredeneerd aanbod op het gebied van digitale geletterdheid. Deze leerlijn is zo veel
mogelijk geïntegreerd binnen ons dagelijks onderwijs en staat in diens van ons overige leerstofaanbod.
Kwaliteitsindicatoren
Onze school heeft een deelprojectleider Digitale geletterdheid, die meedenkt over de leerlijnen en
verantwoordelijk is voor het proces van implementatie op de school.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

2.

Onze medewerkers hebben zicht op de inhoud van de leerlijn digitale geletterdheid.
Onze leerlingen ontwikkelen hun digitale vaardigheden op een natuurlijke zinvolle manier.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP1 - Aanbod

Aandachtspunt

Prioriteit

Het neerzetten van een goede opbouw 'leerlijn digitale geletterdheid'door de hele school
heen.

gemiddeld

Het goed implementeren van de leerlijn digitale geletterdheid.

gemiddeld

Het inventariseren van het bestaande aanbod op het gebied van digitale geletterdheid op
schoolniveau.

gemiddeld
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5 Personeelsbeleid
5.1 Integraal Personeelsbeleid
TOM Onderwijs Anders is een integrale aanpak voor verandering en vernieuwing. TOM bestrijkt de volle breedte van
de school. Een van de vier pijlers van TOM is de inzet van personeel.
Wij kijken welke medewerkers onze school nodig heeft en welke kwalificaties en competenties daarbij passen.
We streven naar een ontwikkeling
van:

naar:

instructeur

begeleider, mentor, coach

weinig functies

meerdere functies

autonoom leerkracht

teamwork

alleen verantwoordelijk

gedeelde verantwoordelijkheid

mijn groep

onze leerlingen

alleskunner

teamteaching

Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. Deze ontwikkeling
is gekoppeld aan de missie en de visie van de school. Medewerkers kunnen kenbaar maken welke competenties ze in
huis hebben en waarin ze zich verder willen ontwikkelen binnen de school of de organisatie.
Alle leerkrachten op onze school hebben, naast de verantwoordelijkheid voor hun eigen groep leerlingen, een
vakspecialisme. Voor dit vak verzorgen ze niet alleen lessen voor hun eigen leerlingen, maar voor alle leerlingen uit
een unit. Daarnaast kunnen ze aangeven welke rol ze voor zichzelf zien binnen de schoolorganisatie. Wanneer de
formatie dat toelaat en de rol binnen de visie en missie van de school past, kijken schoolleiding en medewerkers naar
de mogelijkheden om de rol te realiseren.
De meeste leerkrachten hebben meerdere functies of taken. Naast leerkrachten hebben we medewerkers die het
team van leerkrachten ondersteunen: een directeur, een locatieleider, twee unitcoördinatoren, twee intern
begeleiders, waarvan één tevens kwaliteitscoördinator, één pedagogisch medewerker vanuit de SKSG, één
administratieve medewerkers en een conciërge.
De structuur en functies staan beschreven in het organogram van de school.

5.2 Bevoegde en bekwame leraren
Op onze school werken bevoegde een bekwame leraren. Het is uitgesloten dat een leraar op onze school
werkzaamheden kan verrichten, zonder bevoegd te zijn. Alle leraren beschikken daarom over een pabo-diploma. De
schoolleider beschikt over een diploma van een opleiding voor schoolleiders. Ten aanzien van het bijhouden van de
bekwaamheid van de directie en de leraren verwijzen we naar de paragraaf Professionalisering. Daarin staat de
gevolgde scholing over de afgelopen periode vermeld (zie hoofdstuk Personeelsbeleid). Het ontwikkelen van de
bekwaamheid van de leraren verloopt daarnaast via de lijn startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam. Het
instrument 'De vaardigheidsmeter' geeft ons inzicht in de mate van bekwaamheid van de leraar. In de
gesprekkencyclus bespreken we hoe leraren zich kunnen ontwikkelen van de ene fase naar de volgende fase van
bekwaamheid.

5.3 Organisatorische doelen
We hebben inzichtelijk hoe het personeelsbestand er (kwantitatief en kwalitatief) uitziet, en wat wenselijk is op een
termijn van vier jaar en welke acties er ondernomen worden om het gewenste personeelsbestand dichterbij te
brengen. De gewenste situatie is afgeleid van onze missie, visie(s) en afspraken.
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1

Specifieke taken en functies

Huidige situatie 2018-2019

Gewenste situatie 2022-2023

1

Aantal personeelsleden

30

32

Aantal leraren

27

29

directeur

1

1

locatieleider

1

1

administratie

1

1

conciërge

1

1

4-26

6-26

2

Verhouding man/vrouw

3

LB-leraren

23

24

4

LC-leraren

4

5

5

Aantal IB'ers

2

2

Kwaliteitscoördinator

1

1

6

Gediplomeerde unitcoördinatoren

0

1

7

Opleiding schoolleider

1

2

8

ICT-specialisten

0

0

9

Onderwijsassistenten

0

0

10 Taalspecialisten

0

0

11 Gedragsspecialist

0

0

De streefdoelen komen standaard aan de orde bij de POP-ontwikkeling en in de functioneringsgesprekken. Voor wat
betreft de LC-leraren hebben we de wens om de volgende specialisaties te creëren: Een cultuurcoördinator.
Ons personeelsbeleid richt zich enerzijds op de ontwikkeling (m.n. pedagogisch-didactisch) van de leraren, en
anderzijds op ontwikkeling in een taak en/of functie.

5.4 De schoolleiding
De schoolleiding wordt gevormd door een bovenschoolse directeur en de locatieleider van de school. Kenmerkend
voor de schoolleiding is, dat ze zich richt op onderwijskundig leiderschap. Daarnaast is het zorgen van goede
communicatie en het adequaat organiseren van de gang van zaken zeer belangrijk. De directie wil adaptief leiding
geven, dat betekent dat ze daar waar nodig en noodzakelijk rekening houdt met verschillen tussen leraren. De
belangrijkste kenmerken van onze school zijn: Vanuit onderwijskundige visie de school verder ontwikkelen.

Kwaliteitsindicatoren
De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

2.

De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school

5.5 Beroepshouding
Op onze school heerst een professionele leergemeenschap. We hechten veel waarde aan de professionele instelling
van onze medewerkers en aan een juiste beroepshouding. Deze instelling en houding is altijd gericht op de
ontwikkelingen van onze leerlingen. Medewerkers bij ons op school willen graag van elkaar leren, met elkaar delen
om het onderwijs aan onze leerlingen beter en mooier te maken.
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Kwaliteitsindicatoren
1.

De leraren handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school

2.

De leraren voelen zich medeverantwoordelijk voor de school, de leerlingen en elkaar

3.

De leraren kunnen en willen met anderen samenwerken

4.

De leraren bereiden zich adequaat voor op vergaderingen en bijeenkomsten

5.

De leraren voeren genomen besluiten loyaal uit

6.

De leraren zijn aanspreekbaar op resultaten en op het nakomen van afspraken
De leraren zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

5.6 Professionele cultuur
Op onze school heerst een professionele schoolcultuur. Margedagen en teambijeenkomsten worden ingeroosterd
voor studiedagen, waarbij het hele team geschoold wordt op onderwijskundig zaken die nog schoolbreed aandacht
verdienen. Vakspecialisten kijken naar mogelijke scholingen om hun vakgebied te onderhouden en komen vier keer
per jaar bijeen om de doorlopende leerlijnen op de school vorm te geven en te bewaken. Naast een vakspecialisme
zitten de meeste leerkrachten nog in een werkgroep en leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en
uitvoering van het onderwijskundig beleid op school. Indien mogelijk tekenen werkgroepleden zich in op scholingen
die van toepassing zijn op de inhoud betreffende hun werkgroep. Typerend voor onze school is dat we leren met en
van elkaar in deze professionele leergemeenschappen.
Naast scholingen op school- en groepsniveau heeft een groot aantal medewerkers een masteropleiding afgerond of is
nog bezig met een opleiding. Speerpunt is de ontwikkeling van leerkrachten tot nog betere leerkrachten of
medewerkers/ ondersteuners. Daartoe leggen de directie, de IB-ers en de kwaliteitscoördinator klassenbezoeken af
en worden er inhoudelijke gesprekken gevoerd om te kijken wat medewerkers nog kunnen betekenen voor
groepsoverstijgende activiteiten.
Tijdens studiedagen hebben we met elkaar de volgende kernwoorden met betrekking tot onze professionele cultuur
geformuleerd: vernieuwen/ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen hebben en geven en onderling met
elkaar verbonden zijn. Deze kernwoorden vormen het fundament onder ons functioneren.

5.7 Beleid met betrekking tot stagiaires
Wij zien ons vak als een van de meest waardevolle beroepen, dat bijdraagt aan samen leren, samen werken en
samen leven in de maatschappij. Daarom vinden wij het belangrijk dat mensen kiezen voor het beroep van leraar of
(pedagogisch) medewerker op een school. Wij willen nieuwe krachten, nog in opleiding, een kans bieden het geleerde
in de praktijk uit te kunnen voeren en zich te bekwamen in lesgeven of in onderwijsondersteuning.
Twee medewerkers van onze school hebben de verantwoordelijkheid voor plaatsing van stagiaires op onze school.
De aanvragen worden zoveel mogelijk voor de start van het schooljaar geïnventariseerd. Afhankelijk van de vraag of
hoeveelheid vragen wordt er, na een gesprek, gekeken of er een geschikte stageplek op onze school is.
Stagiaires worden tijdens hun stagetijd begeleid door de desbetreffende leerkracht/ medewerker, waarbij de stagiaire
stage loopt. Voor de beoordeling van stagiaires maken wij gebruik van de beoordelingsinstrumenten van de
opleidingsschool.
Onze school heeft een samenwerkingsverband met
- de PABO Hanzehogeschool. De PABO plaatst studenten bij ons op school. Wij zijn verantwoordelijk voor de juiste
plek binnen de school.
- het Noorderpoortcollege MBO. Deze studenten worden aangenomen volgens sollicitatieprocedure.
- Het Alfacollege MBO. Deze studenten worden aangenomen volgens sollicitatieprocedure.
- Middelbare scholen voor maatschappelijke stages. Deze stages zijn voor een aantal dagen.

5.8 Werving en selectie
Wanneer wij een vacature hebben, wordt deze geplaatst op de vacaturebank van Openbaar Onderwijs Groningen.
We hebben de plicht om intern, binnen de organisatie, een geschikte kandidaat te vinden voor de vacature. We
screenen sollicitanten in eerste instantie op hun sollicitatiebrieven. Vervolgens voeren we met een aantal sollicitanten
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een criterium gericht gesprek. Bij het gesprek is altijd een leidinggevende en een MT-lid aanwezig. Afhankelijk van de
vacature wordt een nauw betrokken medewerker van de school uitgenodigd.

5.9 Introductie en begeleiding
Nieuwe leerkrachten/ medewerkers krijgen begeleiding van direct betrokken collega's. De nieuwe collega krijgt minder
niet-lesgebonden taken om zich goed in te kunnen werken en de begeleidende medewerker wordt gefaciliteerd in
uren.
De school heeft een handboek voor nieuwe leerkrachten, dat jaarlijks bijgewerkt wordt. Dit handboek helpt de nieuwe
collega zich zo snel mogelijk de schoolcultuur en organisatie eigen te maken. Tijdens het sollicitatiegesprek zijn
missie, visies en doelen van de school al kort aan de orde gekomen. In de schoolgids en het schoolplan kan de
nieuwe collega deze nogmaals rustig doorlezen.
De nieuwe leerkracht kan extra ondersteuning krijgen van de intern begeleiders door middel van gesprekken over
didactisch en pedagogisch handelen. Observaties en reflecterende gesprekken kan een nieuwe collega daarbij
helpen.

5.10 Taakbeleid
Jaarlijks krijgen onze leerkrachten, naast het aantal uren lesgeven, tijd voor voorbereiding en nazorg en
professionalisering, taken toebedeeld. Vóór de zomervakantie wordt de takenlijst in een teamvergadering besproken
en kunnen leerkrachten hun voorkeuren en competenties voor het uitvoeren van de taken aangeven.
Over de inhoud en de structuur van het taakbeleid is goed nagedacht. Wanneer medewerkers een vakspecialisme
hebben of ingedeeld zijn in een specifieke werkgroep, behoort de organisatie van bijbehorende activiteiten ook bij hun
takenpakket.
Het taakbeleid is ingevoerd in het systeem 'Foleta'. Op deze manier hebben zowel medewerkers als schoolleiding
zicht op hun taakomvang.

5.11 Collegiale consultatie
Bij ons op school wisselen collega's veel kennis en lesideeen onderling met elkaar uit. Dit gebeurt na schooltijd in
overlegmomenten tussen collega's van de zelfde groepen, dezelfde unit of hetzelfde vakspecialisme. Wanneer
gewenst wordt er tijd vrijgemaakt om collegiale consultatie uit te kunnen voeren.

5.12 Klassenbezoek
De directie legt jaarlijks bij ieder teamlid klassenbezoeken af. Bij het klassenbezoek wordt de kijkwijzer gebruikt van
de Vaardigheidsmeter. Daarnaast wordt bekeken of de leraar op een correcte wijze uitvoering geeft aan de gemaakte
prestatie-afspraken en/of persoonlijke ontwikkelplannen. Na afloop van het klassenbezoek volgt (standaard) een
reflectief gesprek waarin nieuwe prestatie-afspraken worden gemaakt en waarin de follow-up wordt vastgelegd. Naast
klassenbezoeken voeren de IB-ers flitsbezoeken uit. Deze consultaties zijn kort en gekoppeld aan een
observatiepunt. Na afloop krijgt de leerkracht een reflectieve vraag. De reflectieve vraag en antwoord kan
meegenomen worden in de groepsbesprekingen.
De directie is geschoold in het afnemen in de Vaardigheidsmeter en de IB-ers in het uitvoeren van Flitsbezoeken.
Aandachtspunt

Prioriteit

Het uitvoeren van flitsbezoeken bij ALLE collega's.

gemiddeld

5.13 Persoonlijke ontwikkelplannen
Jaarlijks gaat directie met werknemers in gesprek om werkgerelateerde competenties, doelen, ontwikkelingen en
wensen van medewerkers te bespreken.
Vooraf vullen werknemers een formulier in dat uitgangspunt is voor het gesprek. Zij kunnen zelf aangeven waarin zij
zich verder willen ontwikkelen, wat hun sterkte/zwaktepunten zijn en welke rol ze zouden kunnen en willen betekenen
voor de school. Tijdens dit functioneringsgesprek (voortgangsgesprekken op OBS Meander) worden kansen en
mogelijkheden voor de medewerker besproken.
Het formulier wordt aangevuld n.a.v. de gegevens uit het gesprek en toegevoegd aan het dossier van de werknemer.

5.14 Het bekwaamheidsdossier
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Op dit moment beschikken alle werknemers over een papieren bekwaamheidsdossier. Deze dossiers zijn op school
aanwezig. De directie is er verantwoordelijk voor. Het bekwaamheidsdossier wordt jaarlijks bijgesteld.
In dit dossier bevinden zich:
Afschriften van diploma’s en certificaten
De competentieset
De persoonlijke ontwikkelplannen
De persoonlijke actieplannen
De gespreksverslagen (FG)
De gespreksverslagen (BG)
Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek
We willen het bekwaamheidsdossier een levend document laten zijn. Daarom stapt de school over op het digitale
systeem 'BARDO'. Dit systeem wordt bovenschools ( Openbaar Onderwijs Groningen) ingevoerd.
Aandachtspunt

Prioriteit

Overstappen van een papieren bekwaamheidsdossier naar een digitaal systeem (BARDO).

gemiddeld

5.15 Intervisie
De leraren participeren bij ons op school in een professionele leergemeenschap. Deze (intervisie) groepen worden
samengesteld door directie, kwaliteitscoördinator en medewerkers zelf. Ieder PLG kent een voorzitter. Aan de orde
komen: schoolthema’s die gezamenlijk worden uitgewerkt, doorlopende leerlijnen die schoolbreed onder de loep
worden genomen, reflectie op pedagogisch en didactisch handelen en meer persoonlijke leerpunten. De
schoolthema’s hangen samen met de schoolontwikkelpunten.

5.16 Functioneringsgesprekken
De directie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met alle medewerkers. We beschikken over een Regeling
Functioneringsgesprekken. Tijdens het functioneringsgesprek staat het POP van de medewerker (met daarin de
competentieset) centraal. Op basis van het ontwikkelde POP worden verbeterdoelen in relatie tot de
schoolverbeterdoelen opgesteld. Aan de orde komen verder: werkdruk, loopbaanwensen, scholing, taakbeleid,
mobiliteit en de mate van bekwaamheid (start-, basis- of vakbekwaam) van de leraar.

5.17 Beoordelingsgesprekken
Op dit moment worden, daar waar noodzakelijk, beoordelingsgesprekken gecombineerd met de
functioneringsgesprekken.
Aandachtspunt

Prioriteit

Invoeren van beoordelingsgesprekken

gemiddeld

5.18 Professionalisering
Onze medewerkers hebben een professionele houding en willen zich voortdurend ontwikkelen in het pedagogisch en
didactisch handelen. Dat kan op ieder gebied. Vernieuwen en ontwikkelen hoort bij onze kernwaarden en dus ook bij
professionaliseren van onze medewerkers. Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken, in het MT en
op momenten dat er een aanbod zich voordoet. Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij
voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolverbeterdoelen, de competentieset en/of
het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en faciliteert de directie teamgerichte scholing.
Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. Het
team volgt teamgerichte scholing op margedagen. Iedereen is daarbij aanwezig. De scholingen worden gegeven door
de kwaliteitscoördinator of door externe instanties. Individuele scholing en/of werkgroepgerelateerde scholing wordt
afgenomen bij de O2G2-academie (academie van Openbaar Onderwijs Groningen) of van externe organisaties. De
scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering.
Wanneer leerkrachten een masteropleiding willen volgen, maken zij gebruik van de lerarenbeurs en wordt de school
gefaciliteerd in tijd om het volgen van de opleiding mogelijk te maken.
Gevolgde teamscholing 2015-2019
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Jaar

Thema

Organisatie

2015-2016

Rekenwiskunde-onderwijs.. op weg naar functionele gecijferdheid

kwaliteitscoördinator

Taallees-onderwijs.. op weg naar functionele geletterdheid

kwaliteitscoördinator
kwaliteitscoördinator

2016-2017

2017-2018

2018 2019

De Gouden weken

kwaliteitscoördinator

Effectief spellingonderwijs

kwaliteitscoördinator

Verhalend Ontwerpen (thematisch onderwijs)

kwaliteitscoördinator

Groepsoverzichten en plannen in Esis

unitcoördinator/
kwaliteitscoördinator

Pedagogische groepsplannen. Leerlijnen leren leren en sociaal gedrag

kwaliteitscoördinator

Vervolg algemene groepsplannen in Esis

locatieleider/
kwaliteitscoördinator

Verdieping Verhalend Ontwerpen (thematisch onderwijs)

kwaliteitscoördinator

Onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen

kwaliteitscoördinator

Begrijpend luisteren en lezen, voorbij de methode

kwaliteitscoördinator

Gevolgde persoonlijke scholing 2015-2019
Thema

Organisatie

Aantal medewerkers

Met sprongen vooruit (basis/ vervolg)

Menne instituut

16

Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Eleonoor van Gerven

1

Masterclasses hoogbegaafdheid

Cedin

6

Masteropleiding Learning & innovation

Windesheim

1

Masteropleiding Talentontwikkeling & diversiteit

Hanzehogeschool

1

Opleiding Jonge kindspecialist

Stenden

3

Masteropleiding Special Education Needs

Windesheim

2

Autonomie bij de rekenles

Bureau meesterschap

6

Directe feedback

Bureau meesterschap

8

Flitsbezoeken

Cedin

2

Formatief toetsen

Bureau Meesterschap

1

Formatieve Assessment

Bazalt

2

Scholing Engels 'Classroom English'

NHL Stenden

5

Opleiding 'Leergang bewegingsonderwijs'

Hanzehogeschool

4

Een goede rekenstart in groep 3

Wizz

3

Cursus hoofd opruimen

Matrix

1

Post HBO Intern Begeleider

Bureau Meesterschap

2 (nog bezig)

Connect/ Ralfilezen

KCOO

12

Mediawijsheid

O2G2-academie

2

Managementinformatiesysteem

Via Openbaar Onderwijs
Groningen

1
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Specifieke expertise van het team:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Specialist talent & diversiteit
Specialist leren & innoveren
Specialisten het jonge kind
Specialisten Engelse taal
Specialisten bewegingsonderwijs
Specialisten muziek
Specialisten wetenschap en techniek
Specialist gedrag
Deelprojectleider digitale geletterdheid
Deelprojectleider Kunst & Cultuur
Deelprojectleider Engels

Aandachtspunt

Prioriteit

Het hebben van een Cultuurcoördinator (op termijn).

gemiddeld

Leerkrachten behouden hun professionele houding.

gemiddeld
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6 Organisatiebeleid
6.1 Organisatiestructuur
OBS Meander is een van de basisscholen van Openbaar Onderwijs Groningen.
Onze school is een TOM-school. Teamonderwijs Op Maat (TOM) is een integrale aanpak voor verandering en
vernieuwing en geeft invulling aan eigentijds onderwijs.
TOM bestrijkt de volle breedte van de school. De vier pijlers van TOM zijn:
1. de inzet van personeel
2. de organisatie van het onderwijs
3. de inrichting van een krachtige leeromgeving
4. de leerinhoud
Om de pijlers heen zit de schil 'Het proces van verandering'. Hieronder vallen onder andere de cultuur, het
leidinggeven, de communicatie en de financiën.
Het werken volgens TOM is bekend en wordt gedragen door de medewerkers van OBS Meander. De invulling op
schoolniveau is samen uitgewerkt en is zichtbaar in de school.

Schoolplan 2019-2023

47

OBS Meander

De directie is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De
directie wordt bijgestaan door twee bouwcoördinatoren voor unit 1 en 2/3 (taken) en twee IB-ers, waarvan één ook
kwaliteitscoördinator. Samen vormen zij het MT. De school heeft de beschikking over een ouderraad en een MR. Op
Stichtingsniveau is er een GMR.

Aandachtspunt

Prioriteit

Informatie borden updaten naar de nieuwste inzichten van TOM.

gemiddeld

6.2 Groeperingsvormen
Onze school is in 2010 opgericht en staat sinds april 2012 in de nieuwbouwwijk Reitdiep. Doordat er nog steeds
gebouwd wordt in de wijk is onze school een groeischool en komen leerlingen niet alleen bij de aanvang van het
nieuwe schooljaar bij ons op school, maar ook door het jaar heen. Dat betekent dat we een dynamische organisatie
zijn en we voortdurend moeten kijken op welke wijze wij ons onderwijs eigentijds kunnen invullen. Aanvankelijk zijn
we gestart met een leerstofjaarklassensysteem vanaf groep 3. In verband met leerlingenaantallen was er vanaf het
schooljaar 2016/2017 één combinatieklas. Voor het schooljaar 2019/2020 hebben we een bewuste keuze gemaakt
voor 3 heterogene groepen 7/8. De keuze om deze groepen heterogeen te maken heeft niet alleen met
leerlingenaantallen te maken, maar ook met de ontwikkelingen binnen de school, waarbij samenwerken en leren van
elkaar voorop staan.
In het schooljaar 2019/2020 starten we met vijf kleutergroepen 1/2, twee groepen 3, 4 en 5, drie groepen 6 en drie
groepen 7/8.
De groepen 1 t/m 5 verblijven op de hoofdlocatie en de groepen 6 t/m 8 op de dependance.
De lessen worden algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. In de groepen 6,7 en 8 krijgen leerlingen
groepsoverstijgende activiteiten aangeboden.

6.3 Het schoolklimaat
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Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor leerlingen en medewerkers. Een
omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samen-werken is. Onze school is een school
die open staat voor ouders. We informeren en betrekken ouders bij de dagelijkse gang van zaken.
Kwaliteitsindicatoren
1.

De school ziet er verzorgd uit.

2.

De school is een veilige school.
Leerkrachten en leerlingen gaan respectvol met elkaar om.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK1 - Veiligheid

4.

Ouders worden wekelijks geïnformeerd over de gang van zaken in de klas.

5.

De school organiseert jaarlijks een thema-avond voor ouders.

6.4 Veiligheid
Onze school maakt gebruik van de methodiek KiVa en is daarmee een KiVa-school. KiVa is een preventief,
schoolbreed programma dat gericht is op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op de
basisschool. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen. Tijdens de gouden weken (bij de start van ieder schooljaar), zetten we de KiVa-methodiek
in en gedurende het gehele jaar komen we op activiteiten en situaties terug. Het KiVa-programma besteedt aandacht
aan de ontwikkeling van sociaal-emotioneel gedrag en biedt handvatten hoe met elkaar om te gaan in
conflictsituaties.
Daarmee probeert de school incidenten en ongevallen te voorkomen. De KIVA-afspraken zijn zichtbaar in de school.
Incidenten en ongevallen worden in eerste instantie afgehandeld door de leerkracht. Als zaken niet opgelost kunnen
worden, wordt de directie of de IB-ers betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van
incidenten en ongevallen.
De veiligheid van de leerlingen wordt twee keer per jaar gemonitord met een gevalideerd instrument van KiVa. De
gegevens worden gebruikt bij keuzes voor activiteiten en leerstofaanbod t.a.v. sociaal-emotionele vorming.
In een oudertevredenheidsonderzoek (zie bijlage 'Samenvatting oudertevredenheidsonderzoek OBS Meander 2018/
2019) kunnen ouders eens per twee jaren aangeven hoe zij het veilige schoolklimaat ervaren.
Om KiVa-school te mogen zijn worden medewerkers geschoold in de visie achter KiVa.
Onze school heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld en daar een plan van aanpak op
geschreven (zie bijlage 'Plan van aanpak RI&E OBS Meander').
Onze school heeft een schoolveiligheidsplan opgesteld (zie bijlage 'SchoolVeiligheidsPlan OBS Meander dec 2017')
Kwaliteitsindicatoren
Op onze school heerst een zichtbaar veilig klimaat.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK1 - Veiligheid

Op onze school zijn de KIVA-afspraken zichtbaar in de school.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

3.

Op onze school doen we, vanaf groep 3, twee keer per jaar mee aan de KIVA-meting.

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Veiligheid (SK1)

3,36
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Aandachtspunt

Prioriteit

Leerkrachten blijven op de hoogte van de recente ontwikkeling rondom KIVA.

hoog

De KIVA afspraken worden doorleefd en zichtbaar toegepast.

hoog

Bijlagen
1. Samenvatting Oudertevredenheidsonderzoek OBS Meander 2018 2019
2. Plan van aanpak RI&E OBS Meander
3. SchoolVeiligheidsPlan OBS Meander dec 2017

6.5 Arbobeleid
Ons bestuur heeft een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop gericht om uitval van leerkrachten te voorkomen.
Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige – eventueel in overleg met de bedrijfsarts – een probleemanalyse op.
De directeur en de zieke leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op. Tevens bestaat de mogelijkheid voor
overleg met de bedrijfsarts en de personeelsconsulent in het Sociaal Medisch Overleg. Wij hechten veel belang aan
een gezond leef- en werkklimaat in en rondom de school.
We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak daarvan. Op die manier
kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart brengen en acties plannen. Voor de
speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden van onderhoud en het melden van eventuele ongevallen.
De brandweer heeft een gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig
verklaard. Op de school is een calamiteitenplan aanwezig.

6.6 Interne communicatie
Op onze school vinden we de interne communicatie van groot belang. We zijn gericht op het creëren van
betrokkenheid van de medewerkers op het werk en op de school om op die manier de kwaliteit van de school te
optimaliseren. Daarom zorgen de directie en het MT voor een heldere vergaderstructuur en worden er effectieve
hulpmiddelen gebruikt.
Qua communicatiegedrag vinden we het volgende belangrijk:
1.
2.
3.
4.
5.

Zaken worden op de juiste plaats besproken.
Vergaderingen worden goed voorbereid en zijn gericht op inhoudelijke zaken.
Op vergaderingen is sprake van actieve deelname.
In beginsel spreekt iedereen namens zichzelf.
We geven elkaar respectvolle feedback en accepteren ook feedback van anderen.
Kwaliteitsindicatoren

1.

We werken met een heldere vergaderstructuur, zowel op teamniveau als werkgroepniveau.
De overlegmomenten zijn altijd gericht op het verbeteren van het onderwijs.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

3.

De teamvergaderingen, vakspecialistenoverleggen, MT, OV en MR bijeenkomsten zijn vastgelegd in het
jaarrooster.
De margedagen worden ingezet voor professionalisering van het team.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

5.

We gebruiken effectieve middelen voor de communicatie: postvakken, via e-mail, via whats-app

6.

Het MT vergadert maandelijks en indien nodig wekelijks.

7.

De OV en de MR vergaderen 1 keer per maand.

8.

De leerlingenraad vergadert 1 keer per maand.
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Aandachtspunt

Prioriteit

Het op tijd plannen en organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten.

gemiddeld

6.7 Samenwerking
Onze school werkt effectief samen met voor en naschoolse voorzieningen. Deze samenwerking is met name gericht
op informatie-uitwisseling over leerlingen in achterstandsituaties en het realiseren van een doorgaande leerlijn.
Daarnaast werken we samen met vervolgscholen (ook bij een tussentijds vertrek). In alle gevallen betrekken we
ouders bij de overgang van hun kind (voorschool – school; school – voortgezet onderwijs; school – andere school).
Met betrekking tot leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte werken we samen met het samenwerkingsverband en met zorgpartners. Tenslotte werken we constructief samen met bestuur en externe partners.
In het kader van de zorg onderhouden wij contacten met:
De leerplichtambtenaar
Het WIJ-team
Centrum voor jeugd en gezin
Schoolmaatschappelijk werk
GGD
Schoollogopediste
externe organisaties voor begeleiding van individuele leerlingen
KCOO (Kennis Centrum Openbaar Onderwijs)

Kwaliteitsindicatoren
1.

We overleggen structureel met voorschoolse voorzieningen.

2.

We overleggen structureel met VO-scholen.

3.

We beschikken over beleid m.b.t. tussentijdse overgang naar een andere school.

4.

We betrekken ouders bij de overgang van hun kind naar een andere school.

5.

We werken samen met externe partners, daar waar nodig.

6.

We werken samen met het SWV.

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Samenwerking (OP6)

3,25

Aandachtspunt

Prioriteit

De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen

gemiddeld

Helder in kaart brengen van mogelijk partners t.a.v. de zorg.

laag

Samenwerking tussen de school en de naschoolse opvang.

gemiddeld

6.8 Contacten met ouders
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de
algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen
begeleiden. En voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun
kind.
We nodigen ouders (met hun kinderen) structureel twee keer per jaar uit om over de ontwikkelingen van hun kind te
praten. Daarnaast zijn ouders altijd welkom voor tussentijdse gesprekken.
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Ouders mogen voor schooltijd vanaf 8.15 uur mee met hun kind de klas in om te zien waar hun kind op school mee
bezig is.
Ouders worden altijd uitgenodigd presentaties en voorstellingen van hun kinderen bij te wonen.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders.

2.

Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind.

3.

Ouders worden betrokken bij (extra) zorg.
Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR3 - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen]

5.

Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken via het ouderportaal MijnSchool.

Aandachtspunt

Prioriteit

Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs.

gemiddeld

6.9 Overgang PO-VO
We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons
betekent dit dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig
hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de
scholen waaraan we leerlingen leveren.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Wij hebben een procedure voor de advisering vastgesteld (zie bijlage).

2.

We beschikken over een aanbod om de leerlingen optimaal op het VO voor te bereiden.
We gebruiken de gegevens uit het LVS-Cito om een gedegen advies te kunnen geven.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OR1 - Resultaten

4.

We overleggen systematisch met de mentoren van de VO-scholen waaraan we leerlingen leveren.

5.

We hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt.

6.

We hebben voor iedere leerling een papieren overdracht naar het VO.

7.

We hebben voor iedere leerling een warme (mondelinge) overdracht naar het VO.

6.10 Privacybeleid
Onze school beschikt over een (bovenschools) privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy
omgaan. In het reglement staat hoe we omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En
hoelang de gegevens worden bewaard. Met het reglement garanderen we dat de persoonsgegevens zorgvuldig
worden behandeld. Dat betekent dus ook dat de informatie die we in de schooladministratie (o.a. het LOVS)
vastleggen juist, nauwkeurig én volledig up-to-date is. Het reglement staat op onze website en de hoofdlijnen staan in
onze schoolgids.
Kwaliteitsindicatoren
1.

We beschikken over een privacyreglement.

2.

We waarborgen de privacy van leerlingen en persoonsgegevens.

3.

We beschikken over afspraken over de leerlingengegevens.

4.

We vragen ouders en leerlingen toestemming bij gebruik van foto's.
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Aandachtspunt

Prioriteit

Het hanteerbaar maken van het reglement in de praktijk.

gemiddeld

6.11 Voor- en vroegschoolse educatie
Binnen ons gebouw is de mogelijkheid dat kinderen vanaf hun eerste levensjaar vroegschoolse opvang en educatie
krijgen van KidsFirst. In de wijk zijn meerdere vroegschoolse educatiemogelijkheden. De samenwerking bestaat, daar
waar mogelijk uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod, het educatief handelen en de zorg en
begeleiding. We onderhouden een zeer goede relatie met de peuterspeelzalen (voorscholen) en er is in alle gevallen
van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Er is in alle gevallen sprake van een warme overdracht.

2.

De zorg en begeleiding is op elkaar afgestemd.

6.12 Voor-, tussen- en naschoolse opvang
Onze school beschikt over voorzieningen met betrekking tot de voorschoolse opvang: De school is vanaf 07.00 uur
open voor leerlingen (en ouders) en worden dan opgevangen tot 8.15 uur door de SKSG. De tussenschoolse opvang
verzorgen wij zelf, i.v.m. het continurooster dat de school hanteert. Na schooltijd vangt de SKSG de kinderen op tot
uiterlijk 18.00 uur. Het is ons streven om intensief samen te werken met instanties en verenigingen in de wijk in relatie
tot de naschoolse opvang.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Op onze school is voorschoolse opvang mogelijk.

2.

Op onze school is naschoolse opvang mogelijk.

Aandachtspunt

Prioriteit

Afstemming aanbod school - naschoolse voorzieningen.

gemiddeld
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7 Financieel beleid
7.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken
De afspraken met betrekking tot besteding van de financiële middelen van Openbaar Onderwijs Groningen en alle
daarbij behorende scholen zijn vastgesteld in de jaarlijkse Kaderbrief. Het College van bestuur is eindverantwoordelijk
voor de effectieve besteding van de middelen. De school directeur is verantwoordelijk voor de financiën van zijn/ haar
school.
Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de optimale
randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de Stichting en het schoolplan
van de school te realiseren.
De school ontvangt bekostiging op basis van met name de leerlingaantallen. Een deel van deze bekostiging wordt
ingezet voor bovenschoolse dienstverlening, het College van Bestuur en bovenschoolse projecten.
De schooldirecteuren hebben inzicht in hun financiële positie via het Management Informatie Systeem.
De school ziet het als een uitdaging om het hoge ambitieniveau binnen de mogelijkheden van de begroting te
bereiken en een sluitend resultaat te realiseren. De school ziet kans om hierin financiële continuïteit over meerdere
jaren te garanderen. De begroting wordt jaarlijks, voorafgaand aan het kalenderjaar, op voorstel van de directie
vastgesteld.
Daarnaast stelt de directeur jaarlijks in het voorjaar in overleg met de beleidsmedewerker P&O een
personeelsformatieplan op. Hierin worden de inzet van middelen met betrekking tot basis-formatie, wegingsgelden,
rugzakjesinkomsten en impulsgelden verantwoord. Het personeels-formatieplan wordt besproken met de MR (in
samenspraak met de afdeling P&O).
De meer jaren investeringsbegrotingen (OLP, ICT, meubilair, apparatuur) worden afgeleid van de gegevens die zijn
verkregen uit de zogenaamde nulmetingen. Vanaf het jaar 2005 zijn de investeringen geactiveerd en op basis van de
gekozen afschrijvingstermijnen wordt bepaald wanneer de investering is afgeschreven.
De directie van OBS Meander bespreekt elk kwartaal de stand van zaken met het College van Bestuur en elke maand
met de controller van de school.

7.2 Externe geldstromen
Van het rijk ontvangt de school: lumpsumgelden, geoormerkte gelden via de bestemmingsbox, impulsgelden en
gelden van het SWV. De budgetten komen op bovenschools niveau binnen en worden daar beheerd. Op het
bestuurskantoor wordt bijgehouden hoeveel middelen uit de bestemmingsbox besteedt zijn aan welke thema’s
(opbrengstgericht werken, cultuur en leiderschap). Van de lokale overheid ontvangt de school projectsubsidies voor
schoolmaatschappelijk werk, de schakelklas, stimuleren van de ouderbetrokkenheid, cultuureducatie en het opleiden
van overblijfouders. De school verantwoordt zich over de deugdelijke besteding van de gelden via de
managementrapportage(s). Bij het vervangingsfonds worden de kosten door ziekte of rechtspositioneel verlof
gedeclareerd.

7.3 Interne geldstromen
De oudervereniging vraagt van de ouders van de school een vrijwillige bijdrage. Het bedrag voor een kind is € 27,50
per jaar. Van de inkomsten worden door de oudervereniging diverse activiteiten georganiseerd (zie de schoolgids).
Jaarlijks (op de algemene ouderavond) legt de ouderraad financiële verantwoording af via de jaarrekening en een
begroting.
Omdat we een continurooster hebben, eten de leerlingen onder begeleiding van hun leerkracht en gaan ze naar
buiten onder begeleiding van personeelsleden van OBS Meander. Onze school heeft geen interne geldstromen vanuit
overblijfregelingen.

7.4 Begrotingen
De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de directie vastgesteld. Schuiven
binnen de begroting is toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De
begroting is hiermee een belangrijk sturingselement geworden.
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8 Zorg voor kwaliteit
8.1 Kwaliteitszorg
Onze school beschikt over een systeem voor kwaliteitszorg: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en verbeteren
we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Daarnaast hebben we onze
kwaliteitszorg gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de
ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. De instrumenten die we inzetten voor kwaliteitszorg en
integraal personeelsbeleid (zie hoofdstuk Personeelsbeleid) leiden vrijwel altijd tot aandachtspunten. Samen met het
team –en in het perspectief van onze streefbeelden en actuele ontwikkelingen- stellen we op basis daarvan
verbeterpunten vast. Daarbij gaat het altijd om keuzes; we gaan uit van het principe: niet het vele is goed, maar het
goede is veel. De gekozen verbeterpunten worden daarna verwerkt in het jaarplan en uitgewerkt door een PLG of een
werkgroep. Door de dialoog met elkaar aan te gaan en het vertrouwen in ontwikkeling en verantwoordelijkheid te
hebben, monitoren werkgroepen en PLG's de voortgang. Aan het eind van het jaar evalueren we de verbeterplannen
en verantwoorden we ons over onze werkzaamheden in het jaarverslag.
Kwaliteitsindicatoren
1.

Wij beschikken over een meerjarenplanning voor kwaliteitszorg.

2.

Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende beleidsterreinen (zie dit
schoolplan) minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden.

3.

Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren.
Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag).
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

5.

Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn.

6.

Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen).

7.

Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders).

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1)

3,7

8.2 Kwaliteitscultuur
Onze school draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarbij zijn we voortdurend
gericht op verbetering en ontwikkeling van het geboden onderwijs. De focus ligt vooral op verandering en niet op
controle, op ontwikkeling in plaats van vaststelling. Professionalisering van medewerkers is uitgangspunt om onze
missie en visies te kunnen realiseren. Het voortdurend voeren van de dialoog over de kwaliteit van het onderwijs is
het belangrijkste instrument binnen onze kwaliteitscultuur. Een gedeelde visie en ambitie dragen bij aan het proactief
handelen in relatie tot de kwaliteit.
Kwaliteitsindicatoren
We beschikken over een heldere visie die vertaald is in concrete gedragsindicatoren.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA2 - Kwaliteitscultuur

Onze visie en de ambities vormen het uitgangspunt voor onze professionalisering.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling

De directie en het MT zijn sterk gericht op de ontwikkeling van het team.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard OP2 - Zicht op ontwikkeling

4.

De directie en het MT hebben zicht op de sterke kanten en de verbeterpunten van de leraren (en het team als
geheel).

5.

De directie beschikt over een professionaliseringsplan (jaarlijkse update).
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Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2)

3,18

8.3 Verantwoording en dialoog
De dialoog over onze verantwoordelijkheid om kwalitatief goed onderwijs te bieden wordt bij ons op school gevoerd in
werkgroepen, onder vakspecialisten en in andere vormen van onderwijsteams. Gesprekken met individuele
medewerkers zijn een afgeleide van deze continue kwaliteitsdialoog. In de school ligt de basis van de
kwaliteitscultuur, de betrokkenheid en het draagvlak. Vanuit deze basis voeren wij gesprekken met collega-scholen,
het bestuur en (externe) stakeholders. De focus ligt daarbij altijd op het ontwikkelen van goed onderwijs, de eigen
reflectie daarop en het leren van elkaar.
Ieder jaar stellen we het jaarplan met onze verbeterdoelen op en bij. Het jaar sluiten we af met een jaarverslag waarin
we verantwoording afleggen aan MR en het bestuur voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de
behaalde resultaten.
Kwaliteitsindicatoren
Onze school stelt jaarlijks een jaarplan op.
Eigen kwaliteitsaspect bij standaard KA1 - Kwaliteitszorg

2.

Onze school stelt jaarlijks een jaarverslag op.

3.

Onze school betrekt haar bestuur en stakeholders bij de kwaliteitszorg (bepaling en beoordeling).

4.

Onze school betrekt externen bij de kwaliteitszorg (bepaling en beoordeling).

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

Zelfevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3)

3,7

8.4 Het meten van de basiskwaliteit
De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2017 de basiskwaliteit op 17 standaarden. Wij
hebben gemeten of we voldoen aan de gestelde eisen van basiskwaliteit met behulp van de knop Zelfevaluatie
Basiskwaliteit (Mijnschoolplan.nl). De scores per standaard en de actiepunten zijn opgenomen in ons schoolplan in de
bijpassende paragrafen. De totaaluitslagen zijn als bijlage toegevoegd aan ons schoolplan (zie bijlage Basiskwaliteit
OBS Meander mei 2019). We zijn voornemens om de basiskwaliteit 1 x per twee jaar te meten met behulp van het
instrument WMK-PO. De acties die dat oplevert zullen we meenemen in de jaarplannen.
Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

De basiskwaliteit wordt een keer per twee jaar beoordeeld door directie en team.

goed / uitstekend

Bijlagen
1. Basiskwaliteit OBS Meander mei 2019

8.5 Onze eigen kwaliteitsaspecten
Onze school onderscheidt basiskwaliteit en eigen kwaliteitsaspecten (eigen ambities). We hebben per paragraaf
steeds aangegeven wat de "kenmerken" zijn van onze school, geformuleerd als kwaliteitsindicatoren. Sommige
kenmerken hebben we geoormerkt als "eigen kwaliteitsaspecten". Het gaat daarbij om kenmerken
(kwaliteitsindicatoren) waarvan we vinden dat we daarbij toegevoegde waarde leveren ten opzichte van de
basiskwaliteit. De verzameling van de eigen kwaliteitsaspecten is opgenomen in een bijlage (zie bijlage Éigen
kwaliteitsaspecten OBS Meander) . De meest bijzondere eigen kwaliteitsaspecten noemen we "parels". Onze parels
staan vermeld in het hoofdstuk Onderwijskundig beleid (zie paragraaf Missie).
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Het schema, samen opgesteld, vanuit Openbaar Onderwijs Groningen is voor ons uitgangspunt en leidend.

Bijlagen
1. Basiskwaliteit OBS Meander mei 2019
2. Eigen kwaliteitsaspecten OBS meander

8.6 Wet- en regelgeving
Onze school heeft kennis genomen van de eisen van de Inspectie van het Onderwijs voor wat betreft wet- en
regelgeving. Wij houden ons aan de volgende eisen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De schoolgids leveren wij tijdig aan bij het bestuur.
De schoolgids voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.
Het schoolplan leveren wij tijdig aan bij het bestuur.
Het schoolplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.
Het zorgplan leveren wij tijdig aan bij het bestuur.
Het zorgplan voldoet aan de eisen die de inspectie stelt.
Wij programmeren voldoende onderwijstijd.
Wij programmeren niet meer dan (maximaal) 7 x een onvolledige schoolweek voor de leerlingen van groep 3 t/m
8

8.7 Inspectiebezoeken
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Onze school heeft op 24 mei 2018 een thematisch schoolbezoek (Lerarenkracht: theorie en praktijk in didactisch
handelen) gehad van de Inspectie van het Onderwijs. We beschikken over een rapport met de bevindingen (zie
bijlage). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het didactisch handelen op onze school op orde is.
In september 2015 heeft de inspecteur van onderwijs een breed schoolbezoek gebracht : onze school heeft een
basisarrangement (voldoende). Er zijn nauwelijks tekortkomingen, en daar waar dat wel zo is, hebben we een plan
van aanpak opgesteld.
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9 Strategisch beleid
9.1 Strategisch beleid
Openbaar Onderwijs Groningen beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage: Strategisch Beleidsplan 20192023). Daarin worden aandachtspunten voor de scholen aangegeven. De aandachtspunten zijn verwerkt in ons
schoolplan en in de jaarplanning.
Er wordt gewerkt aan doorlopende leerlijnen binnen PO-VO. Op dit moment zijn er (bovenschoolse) projectgroepen
voor de doorlopende leerlijnen Engels, Digitale geletterdheid en Kunst & Cultuur. Onze school denkt en ontwikkelt
mee aan deze leerlijnen. Voor ieder leergebied hebben wij een deelprojectleider, die de taak heeft de leerlijnen in de
eigen school te implementeren.
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10 Aandachtspunten 2019-2023
Thema

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Streefbeeld

Op onze school is het leren betekenisvol en toekomstgericht.

gemiddeld

Op onze school zijn doorlopende leerlijnen op kennis en
vaardigheden leidraad voor ons onderwijs.

gemiddeld

Op onze school staat, naast kennisontwikkeling, de
persoonsvorming van leerlingen centraal.

gemiddeld

Op onze school staat het leren lezen en schrijven (geletterdheid)
centraal.

gemiddeld

Onze school is een effectieve professionele leergemeenschap.

gemiddeld

Actief Burgerschap en
Sociale Cohesie

leerlijn officieel vastleggen in beredeneerd aanbod
Het onderwijs is gericht op kennis hebben van verschillende
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten
Het onderwijs is gericht op kennismaken met verschillende
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten
De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van
maatschappelijke competenties
De leerlingen verlaten de school met maatschappelijke
competenties die passen bij de kenmerken van de
leerlingenpopulatie
Aandacht voor persoonsvorming in de breedste zin van het
woord

gemiddeld

Taalleesonderwijs

Aanbod en didactiek van het spellingonderwijs verbeteren.

hoog

Begrijpend lezen, voorbij de methode implementeren.

gemiddeld

Creatief schrijven in betekenisvolle contexten aanbieden.

hoog

Implementatie van de nieuwe leesmethode VLL voor groep 3.

hoog

Implementatie van de nieuwe schrijfmethode, Pennenstreken, voor gemiddeld
groep 1 t/m 8.
Huidige taal- en spellingmethode beoordelen op kwaliteit en
schoolbehoeften.

gemiddeld

Rekenen en wiskunde

Vastleggen van een doorgaande lijn 'gebruik methodiek Met
sprongen vooruit'.

gemiddeld

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie gebruiken om onderwijs betekenisvol,
gemiddeld
toekomstgericht en levensecht te maken.
Vaardigheden betekenisvol en geïntegreerd aanbieden
Maatschappelijke zaken/ actualiteiten zien als kansen het
onderwijs betekenisvol, toekomstgericht en levensecht te
maken.
Vakken met elkaar verbinden om meer betekenisvol te werken
en tijd effectiever in te zetten.

Kunstzinnige vorming

Kennis hebben en implementeren van de, nog in ontwikkeling,
hoog
doorlopende leerlijn Kunst & Cultuur OOG
Kunst en cultuurvakken nog meer integreren in het dagelijks
onderwijs.
Het neerzetten en implementeren van een doorlopende leerlijn
theater/drama door de hele school.
Het aanschaffen van een methode theater/drama, die past bij
de visie van de school.
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Thema

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs verbinden met andere vakken

gemiddeld

Aanbieden van vernieuwende sporten en spellen.

gemiddeld

Verdeling aandacht digitale geletterdheid en wetenschap, natuur
en techniekonderwijs.

gemiddeld

Voorkomen van overlap projecten in het LAB2CREATE - lessen
wetenschap & techniek.

gemiddeld

Kennisdeling en verzamelen van kwalitatief goede lessen.

gemiddeld

De zichtbaarheid van de wetenschappelijke onderzoeksvragen uit
groep 1/2 doortrekken naar de rest van de school.

hoog

Engelse taal

De ontwikkelde doorlopende leerlijn Engels PO-VO van Openbaar
Onderwijs Groningen implementeren.
Engelse literatuur onder de aandacht brengen bij leerlingen.
Ruimte en tijd nemen voor kennisdeling onder collega's.

gemiddeld

Actieve en zelfstandige
leerhouding van de
leerlingen

Inzetten van een doorlopende leerlijn op schoolniveau voor meer
gemiddeld
autonomie bij leerlingen.
Het meer loslaten van de subgroepen, zoals omschreven in de
groepsplannen, door leerlingen meer autonomie te geven.

Zorg en begeleiding

Het helder in beeld krijgen van de kern van het probleem en daarbij gemiddeld
een gerichte onderzoeksvraag kunnen opstellen.
Een (SMART) doel kunnen opstellen n.a.v. de
onderzoeksvraag en hierop een gericht plan van aanpak
schrijven.
Leerlingen meenemen , daar waar mogelijk, in de
onderzoeksvraag en plan van aanpak.

Passend onderwijs

Het SOP moet opnieuw geschreven worden met de nieuwe
inzichten van deze tijd.

hoog

Digitale geletterdheid

Het neerzetten van een goede opbouw 'leerlijn digitale
geletterdheid'door de hele school heen.
Het goed implementeren van de leerlijn digitale geletterdheid.
Het inventariseren van het bestaande aanbod op het gebied
van digitale geletterdheid op schoolniveau.

gemiddeld

Het
bekwaamheidsdossier

Overstappen van een papieren bekwaamheidsdossier naar een
digitaal systeem (BARDO).

gemiddeld

Wetenschap en
Technologie

Beoordelingsgesprekken Invoeren van beoordelingsgesprekken

gemiddeld

Professionalisering

Leerkrachten behouden hun professionele houding.
De Visie en Missie worden jaarlijks met elkaar besproken
Effectieve inrichting van het klaslokaal om tot effectief leren te
komen.
Scholingen van vakspecialisten en leerkrachten blijft gewenst.
Waarborgen van continuïteit van de vakspecialisten
Het enthousiasmeren van collega's om naast het aanbod van
vakspecialisten korte activiteiten in de klas uit te voeren.
Het uitvoeren van flitsbezoeken bij ALLE collega's.
Het op tijd plannen en organiseren van inhoudelijke
bijeenkomsten.
Het hebben van een Cultuurcoördinator (op termijn).

gemiddeld

Organisatiestructuur

Informatie borden updaten naar de nieuwste inzichten van TOM.

gemiddeld
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Thema

Mogelijk aandachtspunt

Veiligheid

De KIVA afspraken worden doorleefd en zichtbaar toegepast.
hoog
Leerkrachten blijven op de hoogte van de recente ontwikkeling
rondom KIVA.

Samenwerking

Helder in kaart brengen van mogelijk partners t.a.v. de zorg.

laag

Contacten met ouders

Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs.

gemiddeld

Privacybeleid

Het hanteerbaar maken van het reglement in de praktijk.

gemiddeld

Voor-, tussen- en
naschoolse opvang

Afstemming aanbod school - naschoolse voorzieningen.
De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen
Samenwerking tussen de school en de naschoolse opvang.

gemiddeld

Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

De leerlingen verlaten de school met sociale competenties die
passen bij de kenmerken van de leerlingenpopulatie
De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van
sociale competenties

gemiddeld

Didactisch handelen

De leraren creëren en leerklimaat waardoor de leerlingen actief en
betrokken zijn
Meten en meetkunde in betekenisvolle contexten aanbieden.
Nieuwe collega's meenemen in de ontwikkelingen rondom de
rijke leesomgeving.

gemiddeld

Vervolgsucces

De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven
schooladviezen in overeenstemming zijn met de loopbaan van de
leerlingen

gemiddeld
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11 Meerjarenplanning 2019-2023
Thema

Aandachtspunt

Actief Burgerschap en
Sociale Cohesie

leerlijn officieel vastleggen in beredeneerd aanbod
Het onderwijs is gericht op kennis hebben van
verschillende achtergronden en culturen van
leeftijdgenoten
Het onderwijs is gericht op kennismaken met
verschillende achtergronden en culturen van
leeftijdgenoten
De leraren oefenen met de leerlingen de
ontwikkeling van maatschappelijke competenties
De leerlingen verlaten de school met
maatschappelijke competenties die passen bij de
kenmerken van de leerlingenpopulatie
Aandacht voor persoonsvorming in de breedste
zin van het woord

Taalleesonderwijs

Aanbod en didactiek van het spellingonderwijs
verbeteren.

'19-'20

'20-'21

'21-'22

'22-'23

Begrijpend lezen, voorbij de methode implementeren.
Creatief schrijven in betekenisvolle contexten
aanbieden.
Implementatie van de nieuwe leesmethode VLL voor
groep 3.
Implementatie van de nieuwe schrijfmethode,
Pennenstreken, voor groep 1 t/m 8.
Huidige taal- en spellingmethode beoordelen op
kwaliteit en schoolbehoeften.
Rekenen en wiskunde

Vastleggen van een doorgaande lijn 'gebruik
methodiek Met sprongen vooruit'.

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie gebruiken om onderwijs
betekenisvol, toekomstgericht en levensecht te
maken.
Vaardigheden betekenisvol en geïntegreerd
aanbieden
Maatschappelijke zaken/ actualiteiten zien als
kansen het onderwijs betekenisvol,
toekomstgericht en levensecht te maken.
Vakken met elkaar verbinden om meer
betekenisvol te werken en tijd effectiever in te
zetten.

Kunstzinnige vorming

Kennis hebben en implementeren van de, nog in
ontwikkeling, doorlopende leerlijn Kunst & Cultuur
OOG
Kunst en cultuurvakken nog meer integreren in
het dagelijks onderwijs.
Het neerzetten en implementeren van een
doorlopende leerlijn theater/drama door de hele
school.
Het aanschaffen van een methode
theater/drama, die past bij de visie van de school.
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Thema

Aandachtspunt

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs verbinden met andere vakken

'19-'20

'20-'21

'21-'22

'22-'23

Aanbieden van vernieuwende sporten en spellen.
Wetenschap en
Technologie

Verdeling aandacht digitale geletterdheid en
wetenschap, natuur en techniekonderwijs.
Voorkomen van overlap projecten in het
LAB2CREATE - lessen wetenschap & techniek.
Kennisdeling en verzamelen van kwalitatief goede
lessen.
De zichtbaarheid van de wetenschappelijke
onderzoeksvragen uit groep 1/2 doortrekken naar de
rest van de school.

Engelse taal

De ontwikkelde doorlopende leerlijn Engels PO-VO
van Openbaar Onderwijs Groningen implementeren.
Engelse literatuur onder de aandacht brengen bij
leerlingen.
Ruimte en tijd nemen voor kennisdeling onder
collega's.

Actieve en zelfstandige
leerhouding van de
leerlingen

Inzetten van een doorlopende leerlijn op schoolniveau
voor meer autonomie bij leerlingen.
Het meer loslaten van de subgroepen, zoals
omschreven in de groepsplannen, door leerlingen
meer autonomie te geven.

Zorg en begeleiding

Het helder in beeld krijgen van de kern van het
probleem en daarbij een gerichte onderzoeksvraag
kunnen opstellen.
Een (SMART) doel kunnen opstellen n.a.v. de
onderzoeksvraag en hierop een gericht plan van
aanpak schrijven.
Leerlingen meenemen , daar waar mogelijk, in de
onderzoeksvraag en plan van aanpak.

Passend onderwijs

Het SOP moet opnieuw geschreven worden met de
nieuwe inzichten van deze tijd.

Digitale geletterdheid

Het neerzetten van een goede opbouw 'leerlijn
digitale geletterdheid'door de hele school heen.
Het goed implementeren van de leerlijn digitale
geletterdheid.
Het inventariseren van het bestaande aanbod op
het gebied van digitale geletterdheid op
schoolniveau.

Het
bekwaamheidsdossier

Overstappen van een papieren bekwaamheidsdossier
naar een digitaal systeem (BARDO).

Beoordelingsgesprekken Invoeren van beoordelingsgesprekken
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Thema

Aandachtspunt

Professionalisering

Leerkrachten behouden hun professionele houding.
De Visie en Missie worden jaarlijks met elkaar
besproken
Effectieve inrichting van het klaslokaal om tot
effectief leren te komen.
Scholingen van vakspecialisten en leerkrachten
blijft gewenst.
Waarborgen van continuïteit van de
vakspecialisten
Het enthousiasmeren van collega's om naast het
aanbod van vakspecialisten korte activiteiten in
de klas uit te voeren.
Het uitvoeren van flitsbezoeken bij ALLE
collega's.
Het op tijd plannen en organiseren van
inhoudelijke bijeenkomsten.
Het hebben van een Cultuurcoördinator (op
termijn).

Organisatiestructuur

Informatie borden updaten naar de nieuwste inzichten
van TOM.

Veiligheid

De KIVA afspraken worden doorleefd en zichtbaar
toegepast.
Leerkrachten blijven op de hoogte van de recente
ontwikkeling rondom KIVA.

Samenwerking

Helder in kaart brengen van mogelijk partners t.a.v.
de zorg.

Contacten met ouders

Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij
het onderwijs.

Privacybeleid

Het hanteerbaar maken van het reglement in de
praktijk.

Voor-, tussen- en
naschoolse opvang

Afstemming aanbod school - naschoolse
voorzieningen.
De school werkt samen met voorschoolse
voorzieningen
Samenwerking tussen de school en de
naschoolse opvang.

Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

De leerlingen verlaten de school met sociale
competenties die passen bij de kenmerken van de
leerlingenpopulatie
De leraren oefenen met de leerlingen de
ontwikkeling van sociale competenties

Didactisch handelen

De leraren creëren en leerklimaat waardoor de
leerlingen actief en betrokken zijn
Meten en meetkunde in betekenisvolle contexten
aanbieden.
Nieuwe collega's meenemen in de
ontwikkelingen rondom de rijke leesomgeving.
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Thema

Aandachtspunt

Vervolgsucces

De school analyseert of de eindresultaten en de
eerder gegeven schooladviezen in overeenstemming
zijn met de loopbaan van de leerlingen

'19-'20

'20-'21

'21-'22

'22-'23

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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12 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin:

30FZ

Naam:

OBS Meander

Adres:

Slenk 2

Postcode:

9746RS

Plaats:

GRONINGEN

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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13 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin:

30FZ

Naam:

OBS Meander

Adres:

Slenk 2

Postcode:

9746RS

Plaats:

GRONINGEN

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,
naam

naam

functie

functie

plaats

plaats

datum

datum

handtekening

handtekening
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Bijlagen schoolplan 2019-2023
Gemaakt
op

Paragraaf

Titel bijlage

Onze eigen
kwaliteitsaspecten

Basiskwaliteit OBS Meander mei 2019

26 juni
2019

Het meten van de
basiskwaliteit

Basiskwaliteit OBS Meander mei 2019

26 juni
2019

Taalleesonderwijs

Onderzoek Creatief Schrijven op OBS Meander maart 2019

26 juni
2019

Veiligheid

Plan van aanpak RI&E OBS Meander

27 juni
2019

Veiligheid

Samenvatting Oudertevredenheidsonderzoek OBS Meander
2018 2019

27 juni
2019

Veiligheid

SchoolVeiligheidsPlan OBS Meander dec 2017

27 juni
2019

Voorwoord

Strategisch Beleidsplan Openbaar Onderwijs Groningen
versie mei 2019

26 juni
2019

Opbrengstgericht werken

Toetskalender groep 1 en 2 OBS Meander

26 juni
2019

Opbrengstgericht werken

Toetskalender groep 3 t/m 8 OBS Meander

26 juni
2019
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