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1 Voorwoord 

 
 
Voor u ligt het schoolplan van basisschool De Okkernoot. In dit plan beschrijven we op welke 
manier er in de periode van schooljaar 2015-2016 t/m schooljaar 2019-2020 vormgegeven wordt 
aan het onderwijs.  
De komende beleidsperiode zullen we beleidsvoornemens die in het verleden zijn ingezet en zich 
hebben bewezen, verder voortzetten. Maar we zullen ook nieuwe ontwikkelingen in gang zetten en 
ons bezinnen op beleidsvoornemens voor de toekomst. Zoals u dat van De Okkernoot gewend 
bent, zien we dit als een opdracht die we samen met ouders, leerlingen, teamleden, het bestuur, 
StisamO en andere betrokkenen willen vervullen. In gezamenlijkheid met deze betrokkenen willen 
we de komende jaren vorm geven aan het onderwijs. 
 
Dit schoolplan geeft u als lezer inzicht in de ontwikkeling van de school. Het document is een 
leidraad voor de directie en het team. Dit plan is tevens een verantwoording naar het bevoegd 
gezag en sluit aan bij de gezamenlijke missie en visie van StisamO. 
 
Basisschool De Okkernoot maakt samen met vijf basisscholen in Oosterhout, Elst en Heteren deel 
uit van Stichting Samenwerkingsbestuur katholiek en openbaar onderwijs in Overbetuwe 
(StisamO).  
 
Het schoolplan is gemaakt in een samenwerking met StisamO, ouders (MR), directie en het team.  
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit plan, dan bent u altijd welkom. 
 
 
Juli 2016 
 
Pim Frijhoff 
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2 Inleiding 

 

 

2.1 Doelen van het schoolplan 

De doelen van dit schoolplan zijn:  
- Vaststelling van het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, financieel beleid en het beleid 

ten aanzien van de communicatie, huisvesting en kwaliteitszorg van onze school (bestuur, 
directie, team en medezeggenschapsraad) voor de periode van 1 augustus 2015 t/m 31 juli 
2019.  

- Zorgen voor een samenhangend geheel aan beleidsvoornemens op de eerder genoemde 
beleidsterreinen, afgestemd op de gemeenschappelijk schoolvisie.  

- Zodanige beschrijving van beleid, dat het kan worden gebruikt voor de formulering van concrete 
maatregelen en planmatige schoolontwikkeling.  

- Voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het schoolplan. Het betreft de 
volgende artikelen: 
1. Een beschreven aanbod of een methode voor het onderwijs in Nederlandse taal en rekenen 

en wiskunde (art. 12, lid 2). 
2. Een tekst die weergeeft hoe het systeem van zorg en begeleiding is ingericht (art. 12, lid 

2). 
3. Informatie over het personeelsbeleid dat gericht is op de ontwikkeling en uitvoering van het 

onderwijskundig beleid van de school, alsmede de maatregelen en instrumenten die 
waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt (art. 12, lid 3 en lid 4c). 

4. Een tekst waarin staat aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bewaakt dat de 
betrokken school de gewenste kwaliteit realiseert (art. 12, lid 4a). 

5. De activiteiten die door het bevoegd gezag zijn vastgesteld voor het verbeteren van de 
kwaliteit van het onderwijs op de school (art. 12, lid 4b). 
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2.2 Functies van het schoolplan 

Dit schoolplan zal fungeren als:  
- basis voor de onderwijskundige beleidsplanning per schooljaar en de vierjaarlijkse cyclus;  
- leidraad voor de richtinggevende ontwikkeling van onze school;  
- verantwoordingsdocument voor bevoegd gezag en landelijke overheid.  

2.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan  

Dit schoolplan is opgesteld door de directie van de school, met inbreng van teamleden en 
medezeggenschapsraad. Deze inbreng was vooral van belang bij de beschrijving en 
onderwijskundige vormgeving van onze school en het formuleren van onze beleidsvoornemens.  
Voor de beschrijving van het personeelsbeleid en het financieel en huisvestingsbeleid wordt 
verwezen naar het hiervoor vastgestelde bestuursbeleid. Op de genoemde beleidsterreinen zijn de 
beschrijvingen in dit schoolplan dan ook beperkt tot school specifieke invullingen.  

2.4 Bronnen en verwijzingen 

Voor dit schoolplan hebben we onder meer gebruikgemaakt van de volgende bronnen:  
- Het schoolplan 2011-2015 
- Het jaarplan 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 
- De resultaten van interne evaluaties en kwaliteitsonderzoeken 
- De resultaten van externe evaluaties en kwaliteitsonderzoeken 
- De opbrengsten van schoolontwikkelingstrajecten uit het verleden 
- De uitkomsten van het bezoek van de onderwijsinspectie (2014) 
- De schoolgids van de school 
- De activiteitenkalender van de school 
- Het zorgplan van de school 
- Het strategisch beleidsplan van StisamO 
- Het zorgplan van het Samenwerkingsverband Overbetuwe (PassendWijs) 

 
Genoemde bronnen gelden als basisdocumenten voor dit schoolplan. Indien relevant verwijzen we 
naar deze bronnen, welke ter inzage op school aanwezig zijn.  

2.5 Status van het schoolplan 

De medezeggenschapsraad heeft met dit schoolplan ingestemd. Tevens is dit schoolplan 
vastgesteld door het bevoegd gezag.  

2.6 Evaluatie van het schoolplan 

Dit schoolplan is opgesteld voor een beleidsperiode van vier schooljaren. In aanvulling op dit 
schoolplan zal er jaarlijks een jaarplan worden ontwikkeld, waarin de school de 
beleidsvoornemens, zoals beschreven in dit schoolplan vertaalt en uitwerkt voor het 
desbetreffende schooljaar. 
Elk schooljaar zullen de beleidsvoornemens in teamverband worden geëvalueerd en verantwoord 
in het jaarverslag van de school. Dit zal gebeuren in samenspraak met 
de MR. Wanneer er tussentijdse aanpassingen en/of aanvullingen 
worden doorgevoerd in dit plan dan zal dit altijd gebeuren na 
instemming van de MR. 

2.7 Positionering van het schoolplan 

Het planmatig werken in school aan schoolverbetering en -ontwikkeling 
is gevat in een cyclus. Binnen de kwaliteitscyclus neemt het schoolplan 
een centrale positie in. Het is een belangrijk kwaliteitsdocument, dat het 
kwaliteitsbeleid van de school zichtbaar maakt: 

 intern: voor team, directie, bestuur, MR; 

 extern: voor ouders, onderwijstoezicht, overheid en samenleving. 
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2.8 Hoe is dit schoolplan tot stand gekomen? 

Dit schoolplan bouwt voort op de ontwikkelingen die De Okkernoot in de afgelopen jaren in gang 
heeft gezet. Hiervoor is nadrukkelijk overleg gevoerd met het gehele schoolteam. Samen met het 
team is de visie van de school geactualiseerd en is er een richting geformuleerd waarin de school 
zich zou moeten ontwikkelen. 
 
Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maken welke positie de school aan het eind van 
de vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen, te weten: 

- het meest recente inspectierapport 

- de tevredenheidsmeting van ouders 

- de evaluaties van de schoolontwikkelingsprocessen die tijdens de vorige beleidsperiode in 
gang zijn gezet 

- overzichten van de leerresultaten op basis van methodeonafhankelijke toetsen. 
De analyse van deze gegevens, afgezet tegen de geformuleerde missie en visie, heeft geresulteerd 
in een aantal strategische keuzes. Deze keuzes zijn noodzakelijk om de beoogde doelen te 
bereiken. Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering 
van dit schoolplan in de komende vier jaar. Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de 
akkoordverklaring verantwoordelijk voor het ondersteunen en bewaken van hetgeen in het 
schoolplan is beschreven. Het bevoegd gezag stelt zich garant voor het gericht inzetten van 
middelen voor het ondersteunen van dit schoolplan. 
De directie stelt het schoolbestuur jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen door middel van 
een jaarverslag. 

2.9 Leeswijzer 

Met dit schoolplan blikt De Okkernoot terug op de beleidsontwikkelingen die de school de afgelopen 
jaren heeft doorgemaakt. Op basis van deze ontwikkelingen en een inventarisatie van dat wat er 
de komende jaren op de school afkomt, heeft De Okkernoot nieuwe beleidsvoornemens 
geformuleerd voor de periode 2016-2020.  
Hoofdstuk 3 gaat in op de missie en visie van de school. Hierin staat beschreven wat de 
uitgangspunten van onze school zijn.  
In hoofdstuk 4 worden de ontwikkelingen in de externe schoolomgeving in kaart gebracht. Waar 
krijgt de school de komende jaren mee te maken?  
Hoofdstuk 5 beschrijft de stand van zaken en de ontwikkelwensen voor de verschillende 
beleidsgebieden. Dit zijn leerstofaanbod, professionele cultuur (lees ook: de interne 
communicatie), personeel, leerlingenzorg, financiën, huisvesting, kwaliteitszorg, externe relaties 
en oudercommunicatie. Er wordt hier bij de diverse vakgebieden verwezen naar de kerndoelen van 
het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Deze zijn terug te vinden op: 
http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/  
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de sterkte en zwakte analyse. 
In hoofdstuk 7 van dit schoolplan beschrijft de beleidsvoornemens voor de nieuwe beleidsperiode. 
In hoofdstuk 8 treft u een bewijs van vaststelling van dit schoolplan. 
  

http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
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3 Missie en visie: Wat voor school willen we graag zijn? 

 

3.1 Missie en visie StisamO 

Missie: hier staan we voor  
 
Op StisamO-scholen ontwikkelen kinderen zich in een veilige, plezierige en uitdagende omgeving 
tot evenwichtige, zelfstandige mensen. Wij bieden kinderen een breed scala aan kennis en 
vaardigheden om met een eigen kritische blik op de maatschappij, creatief en met zelfvertrouwen 
deel te nemen aan een voortdurend veranderende samenleving. Talentontwikkeling van kinderen 
staat bij StisamO centraal. Het individuele kind in zijn authenticiteit is daarbij altijd vertrekpunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze leidende principes: 
 

eigenaarschap 
verbinding 
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Ieder kind is uniek en belangrijk. Op onze scholen telt elk talent, word je gezien en mag je zijn wie 
je bent. We zijn nieuwsgierig naar de eigenheid van elk kind en naar wat het nodig heeft.  
Diversiteit is voor ons uitgangspunt: wij omarmen verschillen tussen kinderen en tussen 
volwassenen. Wij willen ieders unieke kwaliteiten en talenten ontdekken en ontwikkelen. 
Uitgaan van verschillen betekent ook uitgaan van uiteenlopende normen en waarden. Wij helpen 
kinderen zich bewust worden van verschillen tussen mensen en groepen en geven daar samen 
betekenis aan. Dit doen we door in ons onderwijs aandacht te hebben voor verschillen, tolerantie, 
respect, je inleven in een ander en hoe je elkaar kunt steunen.  
 

Eigenaarschap 
Betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen en van medewerkers stimuleren we door 
ruimte te bieden aan ontwikkeling. We leren voortdurend met en van elkaar door vertrouwen te 
geven en door ieder eigenaar te laten zijn van zijn/haar leer- en ontwikkelproces. 
Verantwoordelijkheid nemen en je daarop laten aanspreken is een belangrijk kenmerk van de 
cultuur van StisamO. Wij staan voor een cultuur van elkaar kennen, aanmoedigen en met respect 
aanspreken.  
 

Verbinding 
Binnen StisamO zetten we nadrukkelijk in op verbinding en ontmoeting. Daarin neemt het met - 
en van elkaar leren een centrale plaats in. Dit gebeurt binnen de scholen, tussen de scholen, met 
ouders en onze maatschappelijke partners. Onze scholen staan midden in de samenleving en de 
school is daar een afspiegeling van: een prachtplek om te leren hoe je om kunt gaan met 
verschillen tussen mensen en met de vraagstukken die leven in een veranderende maatschappij. 
Bij het verlaten van de basisschool zijn onze kinderen toegerust met kennis en vaardigheden om 
hun toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan. 

 

3.2 Visie van De Okkernoot 

Ieder kind is speciaal en verdient een plekje binnen onze samenleving. Het is onze taak om elk 
kind de handvatten en kaders te bieden, waarmee het zelf zo zelfstandig mogelijk kan functioneren 
in onze ingewikkelde maatschappij. Kinderen leren vanuit geborgenheid en veiligheid van nature. 
Het is dan ook onze taak om deze veilige en geborgen omgeving te waarborgen in onze school. 
 

3.3 Missie van De Okkernoot  

De Okkernoot staat garant voor kwalitatief en hoogwaardig onderwijs aan ieder kind. Wij gebruiken 
daartoe verschillende onderwijskundige en didactische methodes. 
Competente medewerkers zorgen voor optimale resultaten voor ieder kind. Dit doen wij samen met 
de kinderen, ouders en andere betrokkenen en in interactie met de voortdurend veranderende 
maatschappelijke omgeving van de school. Tevens staan wij open voor nieuwe ontwikkelingen die 
de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding ten goede komen. 
 
Zelfstandig  
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Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren zelfstandig keuzes te maken, dat ze leren om 
zelf te plannen, dat ze zelfdiscipline ontwikkelen en dat ze kritisch kunnen kijken naar hun eigen 
gedrag. De school zorgt ervoor dat de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan op een 
systematische wijze hun eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces vergroten.  
 
Samen leren 
De leerlingen leren op school samen te werken en elkaars kwaliteiten te benutten. Bijna elke dag 
wordt er naast het individuele werk ook in groepjes of tweetallen gewerkt. Zo leren de leerlingen 
met verschillende medeleerlingen samen te weken.  
 
Rust, reinheid en regelmaat 
Als je op school rondloopt ervaar je dat er rust heerst, waardoor de school een prettige en veilige 
omgeving is om te leren. Er zijn duidelijke schoolleefregels gemaakt die door leerlingen, leraren en 
ouders worden nageleefd. Er is ruimte en respect voor verschillen in denkwijze, uiterlijk, 
leefgewoonte, leercapaciteit en geloofsovertuiging. Wij stimuleren een open houding naar elkaar 
op alle niveaus van de organisatie. Dit is goed zichtbaar tijdens de wekelijkse “weeksluitingen” 
waar alle leerlingen van de school aan deelnemen.  
De school biedt elke leerling een vertrouwde omgeving. De groepen worden geleid door één of 
twee groepsleerkrachten. In elke groep wordt gewerkt volgens een weekplanning. Er is waar 
mogelijk sprake van een doorgaande lijn betreffende lestijden, de roostering van vakken en de 
tijdsbesteding per vakgebied. 
 
Ruimte om te leren 
Met de inrichting van ons schoolgebouw sluiten we zoveel als mogelijk aan op onderwijskundige 
uitgangspunten. Dit is te zien in de indeling in groepslokalen en een groot aantal flexwerkplekken. 
Deze worden intensief gebruikt tijdens het verwerken van de instructies en tijdens het groep 
doorbrekend werken. 
 
Totale ontwikkeling 
De school heeft aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Dit wordt zichtbaar in het 
onderwijsaanbod van de school. Met het onderwijsaanbod stimuleren we zowel de cognitieve 
ontwikkeling (in het bijzonder de reken- en taalontwikkeling), als de creatieve-, de lichamelijke- en 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. 
 
Leermiddelen 
De aanwezige leermiddelen op school zijn actueel, integreren het gebruik van nieuwe media en 
sluiten zoveel mogelijk aan bij onze visie. De leermethode is niet bepalend; leerkrachten op school 
zijn kritisch in het gebruik ervan. Waar nodig worden door de school zelf aanvullende leermiddelen 
zelf ontwikkeld. 
 
Deskundig 
De leerkrachten op De Okkernoot werken zeer regelmatig aan het vergroten en op peil houden van 
hun deskundigheid. Het schoolpersoneel werkt intensief met elkaar samen. Dit is zichtbaar in de 
vele contactmomenten, de evenwichtige verdeling van de schooltaken, de ontspannen werksfeer 
en de gezamenlijk zorg voor de kwaliteit van de school. De leerkrachten zijn op de hoogte van en 
houden rekening met ieders kwaliteiten en ontwikkelpunten. 
De werkdruk wordt zowel door de leerkrachten als door de directie actief bewaakt. De schoolleiding 
voert een duidelijk taakbeleid. De tijdsinvulling van de leerkrachten komt zoveel mogelijk ten goede 
aan het verzorgen van onderwijs aan leerlingen. Samen met de directie maken leerkrachten 
afspraken wat betreft de prioriteiten in hun tijdsbesteding.  
 
Omgeving 
De Okkernoot is nauw verbonden met het dorp Zetten en zijn omgeving. Ontwikkelingen in het dorp 
zijn van invloed op de school en andersom. We maken actief deel uit van de Brede School de 
Zevensprong en we onderhouden goed contact met andere betrokken instanties en personen.  
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De leerlingen leren in en met de omgeving van de school. Regelmatig zijn er grotere of kleine 
projecten en excursies waarbij de leerlingen nadrukkelijk leren in interactie met de schoolomgeving.  
 
Samen met ouders 
Samen met ouders (en verzorgers) voeden wij hun kinderen op. Om dit goed te kunnen doen is 
een regelmatig contact essentieel. Daarom onderhouden alle leerkrachten een goed contact met 
alle ouders (en verzorgers). Formeel, gepland tijdens welzijns- en rapport gesprekken, maar zeker 
ook informeel en op verzoek. Daarnaast leveren ouders een belangrijke inbreng in het kader van 
het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Dit gebeurt in de vorm van o.a. ouderenquêtes en 
ouderavonden. De school hanteert een laagdrempelige vorm van contact. Hierdoor weten ouders 
makkelijk de weg in school te vinden, als zij iets kwijt willen. 
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4 De school in de samenleving: Wat komt er op ons af? 

 
 
De Okkernoot staat midden in de samenleving en stemt zijn beleid af op dat wat er op buurt,  
regio, nationaal of internationaal niveau speelt of gaat spelen. Dit hoofdstuk bevat een 
inventarisatie van externe ontwikkelingen waarmee de school de komende beleidsperiode naar 
verwachting mee te maken krijgt. 
 
Daling van het leerlingenaantal op De Okkernoot 
De Okkernoot staat in het dorp Zetten, tezamen met nog 2 andere basisscholen. De Okkernoot is 
de kleinste school en heeft een kleiner marktaandeel dan de andere twee scholen. De Ds van 
Lingenschool heeft rond de 160 leerlingen en de Lammerts van Buerenschool heeft er rond de 270, 
terwijl De Okkernoot ten tijde van het opstellen van dit schoolplan ongeveer 90 leerlingen telt. De 
geplande nieuwbouw van de gemeente Overbetuwe in het dorp Zetten is tot nader order uitgesteld. 
Daarnaast ligt de school ook in een krimpregio. Op de korte en de middellange termijn zal de school 
waarschijnlijk blijven krimpen. Wel is het laatste jaar een stijgende lijn zichtbaar in het aantal ouders 
dat verkennend komt kijken op De Okkernoot. Een groot deel van deze ouders kiest daadwerkelijk 
voor De Okkernoot, vanwege de kleinschaligheid en de veilige, geborgen en overzichtelijke 
schoolomgeving die De Okkernoot hun kind(eren) biedt. Dit biedt perspectief voor de toekomst en 
het behoud van de school. 
 
Opheffingsnorm 
De gemeente Overbetuwe hanteert een opheffingsnorm voor elke school binnen haar gemeente; 
in 2015 is deze vastgesteld op 103 leerlingen. Als een school gedurende 3 jaar onder de 
opheffingsnorm komt, moet er gekeken worden naar samenwerkingsmogelijkheden zoals fuseren, 
of eventueel naar het sluiten van de school. De Okkernoot heeft op het moment van schrijven 
minder leerlingen dan de opheffingsnorm. Toch kan onze school blijven bestaan omdat onze 
stichting in zijn totaliteit groeit en er scholen binnen de stichting zijn die deze opheffingsnorm voor 
De Okkernoot compenseren. Voor De Okkernoot is het geen realistische optie om met een van de 
twee andere scholen in het dorp Zetten te fuseren. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste hebben 
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de twee scholen een andere denominatie. Ten tweede zijn de visie en missie van die twee scholen 
(en de uitvoering daarvan), erg anders dan die van De Okkernoot. 
 
Veranderende ouder- en leerling populatie 
We krijgen als school te maken met een veranderende leerling- en ouderpopulatie. Waar voorheen 
veel van de ouders werkten op de universiteit in Wageningen, zien we steeds meer ouders uit 
verschillende lagen van de bevolking kiezen voor De Okkernoot. Gelukkig is er nog altijd de 
bereidheid van veel ouders om samen te werken aan een goede, gezellige en veilige school. 
 
Toenemende gemiddelde leeftijd van het personeel op school 
Mede als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd, de afbouw van de BAPO-regeling en 
minder gunstige pensioenvooruitzichten, zullen leerkrachten op De Okkernoot langer doorwerken 
dan een aantal jaren geleden gedacht werd. Dit heeft als gevolg dat de gemiddelde leeftijd van het 
team op De Okkernoot, naar verwachting, de komende jaren zal blijven toenemen. 
 
Vrijwillige conciërge 
Een aantal jaren geleden heeft De Okkernoot afscheid heeft moeten nemen van de toenmalige 
conciërge in loondienst. Daarna is gebleken dat een goede school niet kan functioneren zonder 
een goede conciërge. Om op een relatief goedkope wijze toch gebruik te kunnen maken van de 
expertise van een conciërge, werkt De Okkernoot al een aantal jaren met een vrijwillige conciërge. 
Deze vrijwillige conciërge ontvangt de wettelijk vastgelegde, maximale vrijwilligersbijdrage. Zo kan 
de school toch gebruik maken van zijn expertise en wordt het team niet belast met deze taken. De 
conciërge is voor onze school een onmisbare factor. 
 
Brede school 
De Okkernoot is onderdeel van de brede school de Zevensprong in Zetten. De school werkt samen 
met de twee andere basisscholen de Ds van Lingenschool en de Lammerts van Buerenschool, de 
buitenschoolse opvang Ukkiepuk, Go For Kids en SKAR, de peuterspeelzaal Woutertje Plas (SPO) 
en de school voor voortgezet onderwijs, het Hendrik Pierson College. Deze samenwerking zal de 
komende jaren geïntensiveerd worden op terreinen waar dit een meerwaarde kan opleveren voor 
de organisaties. Het doel van deze samenwerking is er voor zorgen dat de kwaliteit van het 
onderwijs en pedagogische begeleiding verder toeneemt (bijvoorbeeld door een betere overdracht 
van leerlingen en uitwisseling van expertise). Jaarlijks wordt er een dag van de brede school 
georganiseerd en sinds 2015 ook de Koningsspelen. Alle partners zijn intensief betrokken bij de 
organisatie en de uitvoering hiervan. De brede school “de Zevensprong” wordt gesubsidieerd door 
de gemeente. 
 
De invoering van de referentieniveaus en doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs 
Mede als gevolg van landelijke maatregelen wordt er steeds meer waarde gehecht aan het 
realiseren van een vloeiende doorgaande lijn binnen de basisschool en naar het voortgezet 
onderwijs. De maatregelen richten zich onder meer op het invoeren van referentieniveaus taal en 
rekenen in de gehele onderwijskolom, van basisschool tot de entree in het hoger onderwijs: de 
zogeheten ‘doorlopende leerlijn’.  
Naast de invoering van de referentieniveaus leidt de discussie over het verplaatsen van de Cito-
eindtoets tot intensievere samenwerking met het voortgezet onderwijs. Nu is er regelmatig contact 
tussen de leerkracht van groep 8 en de scholen in de regio. Onder meer in de vorm van een warme 
overdracht. Ook zijn er gezamenlijke werkgroepen PO/VO die geïnitieerd worden door 
PassendWijs (Samenwerkingsverband OverBetuwe en Arnhem). De verwachting is dat deze 
samenwerking in de toekomst verder wordt uitgebreid. 
 
Invoering Passend Onderwijs 
Met ingang van schooljaar 2014/2015 hebben de schoolbesturen zorgplicht voor alle leerlingen. 
Wanneer een leerling op school wordt aangemeld is de school verplicht om te bekijken of het de 
benodigde ondersteuning zelf kan bieden. Kan een school geen Passend Onderwijs geven, dan 
wordt binnen het samenwerkingsverband een andere school gezocht die dit wel biedt. Scholen 
kunnen zich specialiseren en onderling vaststellen welke school welke kinderen het beste 
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onderwijs kan bieden. Met de invoering van het Passend Onderwijs is ook het huidige 
samenwerkingsverband Overbetuwe samengegaan met samenwerkingsverband Arnhem. In het 
nieuwe stelsel is de leerlinggebonden financiering (rugzak) afgeschaft. Het budget blijft in de 
meeste gevallen wel beschikbaar, maar gaat voortaan rechtstreeks naar de samenwerkende 
scholen en zal in omvang worden verminderd. Het is aan de school om hier op een creatieve wijze 
vorm aan te geven. De zogenoemde “cluster 2 leerlingen” zullen middels een aparte regeling via 
Kentalis worden bekostigd. 
 
Regeerakkoord: focus op de kwaliteit van de leerkracht 1 
Met het regeerakkoord van september 2012 heeft de regering de ambitie uitgesproken om in te 
zetten op de kwaliteit van de leerkracht.  
Met het onderwijsveld wil de regering tot afspraken komen over verbetering van de kwaliteit van 
leerkrachten en schoolleiders:  

- betere begeleiding van startende docenten en bijscholing van bestaande docenten en 
schoolleiders;  

- professionalisering van het personeelsbeleid met behulp van de Onderwijsinspectie; 

- terugdringing van het aantal onbevoegde docenten.  
Het oordeel van de Onderwijsinspectie over scholen zal zich ook gaan uitstrekken tot de 
categorieën ‘goed’ en ‘excellent’. Onderdeel van het akkoord is dat scholen die hun kwaliteit op 
orde hebben, minder hoeven te verantwoorden dan scholen die slecht scoren. Scholen gaan 
publieke verantwoording afleggen over behaalde resultaten en gebruikte middelen. Een van de de 
manieren om publieke verantwoording af te leggen is de site www.scholenopdekaart.nl. Op deze 
site kan men scholen met elkaar vergelijken op verschillende deelgebieden. En scholen kunnen 
juist, middels een vaststaande structuur, op die deelgebieden verantwoording afleggen. Het is de 
bedoeling dat rond 2017 alle scholen op deze site staan geregistreerd. De Okkernoot is inmiddels 
geregistreerd en te vinden.  
De eisen rond opleidingen worden aangescherpt en een groter deel van dit onderwijs moet in de 
praktijk plaatsvinden. De eisen van bekwaamheid uit het register en de bijscholingsplicht van 
docenten worden met ingang van 2017 wettelijk verankerd, www.registerleraar.nl. Ook de 
schoolleider moet voldoen aan de vakbekwaamheidseisen van het ministerie van onderwijs en 
moet, met ingang van januari 2015, geregistreerd staan op www.schoolleidersregisterpo.nl. Zowel 
de schoolleider als de leerkrachten van De Okkernoot voldoen aan deze wettelijke eis van 
vakbekwaamheid. Nog niet alle leerkrachten hebben zich geregistreerd, maar dit zal in de komende 
jaren gaan gebeuren. 
 
Andere elementen die betrokken worden bij de te sluiten onderwijsakkoorden: 
- Het zo effectief mogelijk benutten van kostbare onderwijstijd. 
- Modernisering van de huidige wettelijke onderwijstijdnorm. 
- De ouderenregeling (BAPO) afbouwen om ruimte te creëren voor moderne 

arbeidsvoorwaarden. 
- Het versneld voldoen aan gewenste beloningscodes. 
- Vanaf 2017 is voor dit pakket ruim € 340 miljoen beschikbaar, op voorwaarde dat het lukt de 

arbeidsvoorwaarden te moderniseren. 
- In het onderwijs zal een stofkamoperatie plaatsvinden, zodat het aantal administratieve 

verplichtingen en voorschriften voor verantwoording kan verminderen. 
- Er komen normen die borg moeten staan voor de menselijke maat in het onderwijs en voor 

minder overhead. De bekostiging wordt daarop geënt en deze normen zijn ook leidend bij 
fusies. 

- Het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het praktijkonderwijs (PRO) worden 
doelmatiger en gaan vallen onder het gebudgetteerde stelsel van samenwerkingsverbanden 
voor Passend Onderwijs. 

                                                   
1 Deze tekst is grotendeels ontleend aan de Samenvatting regeerakkoord 2012: belangrijkste punten voor primair 

onderwijs, die is opgesteld door de PO-raad. 

http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.registerleraar.nl/
http://www.schoolleidersregisterpo.nl/
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- Consultatiebureaus gaan doelgroepkinderen toetsen op het risico op taalachterstand en 
zonodig doorverwijzen. Het beschikbare extra geld voor Vroeg en voorschoolse educatie (VVE) 
zal in het licht van bovenstaande worden aangewend. 
 

Bestuursakkoord: opbrengstgericht werken en professionalisering 2 
In het bestuursakkoord ‘Impuls opbrengstgericht werken en professionalisering, Basis voor 
Presteren, Leraar 2020, In Tien Jaar naar de Top hebben de schoolbesturen (vertegenwoordigd 
door de PO-raad) en het Ministerie van OCW afspraken gemaakt voor de komende jaren. 
De PO-Raad en OCW zetten gezamenlijk in op het realiseren van de volgende ambities voor 
hogere leeropbrengsten: 
- Schoolbesturen hebben meetbare doelstellingen geformuleerd gericht op leeropbrengsten taal 

en rekenen. 
- Scholen werken opbrengstgericht. 
- Scholen meten de opbrengsten van vroegschoolse educatie. 
- Scholen bieden maatwerk voor excellente leerlingen, waaronder hoogbegaafde leerlingen. 
- Geen onderpresterende scholen meer. 
- Scholen stimuleren ouders om thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan 

leerprestaties. 
- Scholen maken hun opbrengsten transparant. 
 
De PO-Raad en OCW zetten gezamenlijk in op het realiseren van de volgende ambities m.b.t. de 
professionaliteit van het onderwijspersoneel: 
- De bekwaamheid van leerkrachten in het afstemmen van het onderwijs op verschillen binnen 

de klas is op orde. 
- De bekwaamheid van leerkrachten met betrekking tot opbrengstgericht werken is op orde. 
- Alle leerkrachten onderhouden hun bekwaamheden systematisch en worden gestimuleerd zich 

te registreren. 
- Scholen voeren een goed en effectief HRM-beleid. 
- Verbetering begeleiding en ondersteuning beginnende leerkrachten. 
- Schoolleiders in regulier en speciaal onderwijs voldoen aan de geactualiseerde 

bekwaamheidseisen. 
 

Toenemende aandacht voor transparantie en verantwoording 
Mede als gevolg van moderne communicatiemiddelen en een grote informatiedichtheid lijkt de 
maatschappelijke betrokkenheid steeds meer toe te nemen. Ook het onderwijs wordt vanuit 
verschillende kanten kritisch gevolgd: leerlingen, ouders, politiek, media, buurtbewoners. Ook een 
basisschool wordt geacht transparantie na te streven in haar beleid, opbrengsten en dagelijkse 
gang van zaken. De autoriteit van de leerkracht komt hierdoor onder druk te staan. Waar hij in het 
verleden koning was in eigen klas, zal hij meer en meer extern verantwoording moeten afleggen 
over zijn onderwijs. Deze betrokkenheid kan zowel positieve als negatieve kanten hebben. Positief 
doordat de leerkracht gedwongen wordt na te denken over zijn eigen kwaliteit en negatief omdat 
er snel conflicten kunnen ontstaan wanneer ideeën over goed onderwijs niet overeen komen. De 
school zal op dit gebied haar eigen grenzen moeten stellen en bewaken. 
 
Veranderende bekostiging 
Als gevolg van de lumpsumbekostiging hebben schoolbesturen een grotere bestedingsvrijheid 
gekregen. Schoolbesturen ontvangen op basis van leerlingaantallen, -leeftijd en -afkomst, één 
budget dat ze zelf naar eigen inzichten en behoeften kunnen inzetten. 
Sinds 1 augustus 2012 zijn daarnaast de prestatiebox gelden ingevoerd. Scholen ontvangen 
bovenop de lumpsum een bedrag dat kan worden ingezet voor onder meer taal en rekenen, 
wetenschap en techniek, talentontwikkeling én voor de professionalisering van leerkrachten en 
schoolleiders. Het doel is de prestaties van leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en -bestuurders 
te verhogen. De scholen kunnen zelf kiezen hoe zij (eventueel in samenwerking met andere 
scholen in de regio) het geld het beste kunnen inzetten. 

                                                   
2 Deze tekst is ontleend aan het bestuursakkoord primair onderwijs 2012-2015 
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Verplaatsing afname eindtoets 
Enkele brancheorganisaties voor het basis- en voortgezet onderwijs (de PO-raad en VO-raad en 
de Algemene Vereniging Schoolleiders) hebben erop aangedrongen de eindtoets (veelal Cito, 
ook op De Okkernoot) voortaan later in het schooljaar af te nemen. Hierdoor zouden middelbare 
scholen beter kunnen aansluiten op het niveau dat de leerling aan het eind van groep 8 heeft 
bereikt. Scholen in het voortgezet onderwijs dienen het advies van de basisschool over te nemen, 
zonder dat de eindtoets heeft plaatsgevonden. Het advies kan na deze eindtoets alleen nog naar 
boven worden bijgesteld. Zo krijgt de eindtoets een minder prominente rol in de advisering en 
moet de basisschool met een goed onderbouwd advies naar de school voor voortgezet onderwijs 
komen. Dit advies is gebaseerd op de gehele schoolloopbaan van een leerling en er worden 
methodeafhankelijke en –onafhankelijk toetsen gebruikt ter onderbouwing van dit advies. Dit 
tezamen met het algemene beeld van de leerling, ook op sociaal-emotioneel gebied, is het advies 
naar het vervolgonderwijs. De eindtoets (van Cito) geeft over het algemeen een bevestiging van 
dit beeld. 

 
Toenemende maatschappelijke verantwoordelijkheid van het onderwijs  
Het basisonderwijs heeft een grote maatschappelijk verantwoordelijkheid. Wanneer thema’s als 
pesten, agressie, normen en waarden en extra aandacht voor vakinhoud op de politieke agenda 
komen te staan, naar aanleiding van nieuwsfeiten, wordt er vaak gewezen naar het onderwijs als 
mogelijke oplossing van het probleem. Scholen zijn echter beperkt in hun tijd en als gevolg hiervan 
neemt de roosterdruk toe. 
 
Continuering actieplan leerkracht: meer gespecialiseerde leerkrachten in LB-schalen 
Met het actieplan leerkracht van Nederland heeft het ministerie van OCW beleid in gang gezet om 
de professionaliteit van de leerkracht te vergroten. Een van de punten uit dit plan heeft betrekking 
op het vergroten van het aantal leerkrachten in een hogere functiegroep met een andere 
salarisschaal (LB of LC). Als gevolg hiervan zal er differentiatie ontstaan in de functies op school. 
Naast de bestaande functieprofielen voor directies en middenmanagement zou er ruimte moeten 
zijn om gespecialiseerde leerkrachten aan te stellen. 
 
Continuering van de lerarenbeurs 
Bevoegde leerkrachten in het primair onderwijs kunnen een ‘Leerkrachtenbeurs voor scholing’ 
aanvragen als zij hun professionele niveau willen verhogen, hun vakkennis willen verdiepen of zich 
willen specialiseren. Dit geldt ook voor leerkrachten met een flexibel contract. 
De Lerarenbeurs wordt niet meer ingezet voor korte opleidingen, maar is alleen nog bestemd voor 
het volgen van een bachelor- of masteropleiding. De beurs kan ingezet worden voor collegegeld, 
studiemiddelen, reiskosten en studieverlof (maximaal 160 klokuren per jaar bij een volledige 
aanstelling). 

 
Aandacht voor de 21e Eeuwse Vaardigheden 
Het is onze taak kinderen zo voor te bereiden dat ze optimaal kunnen functioneren in de 
samenleving. Technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. 
Deze ontwikkelingen zetten zich in de nabije toekomst nog sterker door.  
Onder invloed van technologie is er in de samenleving een toenemende behoefte aan 
kenniswerkers en mensenwerkers en een afnemende behoefte aan routinematige functies, zoals 
productiewerk. Dit vraag om andere, nieuwe competenties. Dit pakket van competenties noemen 
wij 21e Eeuwse Vaardigheden. Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn hierbij de 
vaardigheden samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend 
vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, 
ondernemende en nieuwsgierige houding komt van pas in de 21ste eeuw.  
 
In ons het huidige onderwijsaanbod krijgen deze vaardigheden steeds meer aandacht en de school 
zal ze uiteindelijk inbedden in de dagelijkse gang van zaken. 
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5 Schoolbeschrijving: Wat voor een school zijn we? 

 
 
Basisschool De Okkernoot is een typisch dorpse school met een openbaar karakter. Er komen ook 
kinderen uit de nabijgelegen dorpen naar onze school. Met ongeveer 94 leerlingen zijn we een 
kleine school. De prognose van de gemeente geeft aan dat er de laatste jaren steeds minder 
kinderen worden geboren in Zetten en omstreken. Hierdoor was er de inschatting dat het 
leerlingenaantal de komende jaren licht zal dalen. Echter blijkt dat de laatste 1,5 jaar er meer 
leerlingen zich aanmelden voor de Okkernoot en dus sprak is van een stijging. 
 
 
Voedingsgebied van de school (bron: www.scholenopdekaart.nl): 

 
 
 
 
  

http://www.scholenopdekaart.nl/
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In 1975 werd, op aandringen van een groep gedreven ouders, het openbaar onderwijs gestart als 
derde tak van het basisonderwijs in Zetten. De Okkernoot groeide in korte tijd uit tot een 
volwaardige school. Begin 2003 is het verzelfstandigingsproces voor het openbaar onderwijs in 
de gemeente Overbetuwe van start gegaan. De Stichting Samenwerkingsbestuur voor openbaar 
en katholiek onderwijs Overbetuwe (StisamO) is 1 augustus 2005 opgericht en vormt het 
bevoegd gezag van De Okkernoot en 6 andere scholen.  
Kenmerken van De Okkernoot zijn: 
 

 Pluriformiteit, dat wil zeggen dat er ruimte dient te worden geboden aan de verschillende 
godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan. 

 Emancipatie en tolerantie, dat wil zeggen dat in de openbare school de principiële 
gelijkwaardigheid van opvattingen wordt gegarandeerd. 

 Algemene toegankelijkheid: de openbare school weigert geen leerlingen op grond van ras 
of overtuiging. 

 Godsdienst- en vormingsonderwijs: de openbare school dient gelegenheid te geven voor 
het volgen van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs. 

 De kleinschaligheid en de veilige en toegankelijke omgeving in de school. Ook wordt de 
school door ouders als laagdrempelig bestempeld, iets dat we met elkaar proberen hoog 
te houden.  

 
De Okkernoot maakt deel uit van StisamO. Deze stichting is verantwoordelijk voor nog 5 andere 
basisscholen: De Klimboom Heteren, SamSam in Oosterhout, De Esdoorn, Stap voor Stap en De 
Zonnepoort in Elst. In totaal zijn dit 6 basisscholen met ruim 1300 leerlingen en met ongeveer 120 
personeelsleden. Het schoolteam van De Okkernoot bestaat in schooljaar 2015-2016 uit 9 leden.  
 
De leerlingen zijn op 1 augustus 2015 verdeeld over 4 combinatiegroepen met tussen de 17 en 30 
leerlingen per combinatiegroep.  
Het aantal leerlingen op De Okkernoot op peildatum 1 oktober van elk jaar afgezet tegen het 
landelijk gemiddelde (bron: www.scholenopdekaart.nl):  
 

 
 
In het schoolconcept staat het overdragen van kennis centraal, met een sturende en begeleidende 
of coachende rol voor de groepsleerkrachten. Het directe instructiemodel wordt veelvuldig 
toegepast. In het directe instructiemodel is de leerling nadrukkelijk actief betrokken bij het 
verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes. De lessen vinden over het algemeen plaats in 
een klassikale setting. De leerstof, zoals die is opgenomen in de lesmethodes, bepaalt in grote 
lijnen de leerweg van de leerlingen. Naast de basisstof worden herhalingsstof en verdiepingsstof 
aangeboden. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de ontwikkeling van hun leerlingen 
en streven er steeds naar om het maximale uit elke leerling te halen. 
 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Naast de kennisoverdracht leggen we ook nadrukkelijk het accent op het vergroten van de 
autonomie van leerlingen, bijvoorbeeld door ze in de klas en in de school aan diverse taken te laten 
werken.  
 
Een ander belangrijk speerpunt in het dagelijkse lesaanbod is de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen. Wij denken dan onder andere aan het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en het 
temperament. De sociaal-emotionele ontwikkeling is te splitsen in de sociale en de emotionele 
ontwikkeling. 
 
De sociale ontwikkeling omvat het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van 
positief gedrag en vaardigheden ten opzichte van de medemens. Hier valt ook sociale cognitie 
onder. Dat wil zeggen dat het kind kennis heeft van omgangsregels en relaties tussen mensen. 
 
De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat het kind leert om de gevoelens van zichzelf en anderen 
te begrijpen en om daar goed mee om te gaan. 
 
Op De Okkernoot proberen wij vorm te geven aan deze ontwikkeling. Een van de wekelijks 
terugkomende activiteiten hiervoor is het participeren aan een weeksluiting. Dit kan als deelnemer 
op het podium, of als publiek in de zaal. De Okkernoot onderscheidt zich hierin ten opzichte van 
andere scholen. Onze leerlingen zijn aan het eind van hun schooltijd op De Okkernoot meer 
autonoom, meer zelfstandig, meer probleemoplossend, creatiever en sociaal vaardiger dan de 
leerlingen van andere scholen in de directe omgeving. Dit horen wij regelmatig terug van de 
scholen in het voortgezet onderwijs: “Het is er weer een van De Okkernoot, fijn!”. 
 
De opbrengsten 
Het niveau van leren over het geheel van de school is de afgelopen jaren bovengemiddeld. Er is 
over het algemeen sprake van een redelijk homogene leerling populatie. De gemiddelde cito-score 
in groep 8 zit al jaren boven het landelijk gemiddelde. In het algemeen kan worden gesteld dat het 
rekenniveau hoger is dan het taalniveau. De indruk bestaat dat in de hele Betuwe de taal minder 
sterk ontwikkeld is dan elders. In de onderstaande grafiek vindt u de gemiddelde eindscores van 
De Okkernoot. In deze grafiek is de score van 2014-2015 nog niet verwerkt. Deze is afgerond 
536,7, terwijl het landelijk gemiddelde is vastgesteld op 535,8. (bron: www.scholenopdekaart.nl). 
 

 

 schoolgemiddelde  landelijk gemiddelde 

 

  

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Voor schooljaar 2013-2014 gelden de volgende verwijzingen van PO naar VO: 
 

 
 
De leerlingen 
Leerlingen verschillen weinig in culturele achtergrond: er zijn slechts enkele allochtone leerlingen. 
9 leerlingen hebben op 1 oktober 2014 een gewicht van 0.3 en 5 leerlingen hebben een gewicht 
van 1.2. Enkele leerlingen hebben een LGF ofwel een rugzak. 
 
Op leer- en gedragsmatig gebied zijn er de nodige leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. 
Deze leerlingen vragen zowel aandacht voor het leren begrenzen van het eigen gedrag als voor 
het stimuleren tot activiteit. Sommige leerlingen hebben behoefte aan het verwerven van inzicht in 
de gevolgen die het eigen gedrag heeft voor anderen. 
 
 
 
 
 
 
Beoordeling onderwijsinspectie 
Op 27 maart 2014 heeft de Onderwijsinspectie basisschool De Okkernoot bezocht. Onze school 
valt sinds 15 december 2008 onder het basistoezicht van de onderwijsinspectie. Dit betekent dat 
de school geen risico's voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en wet- en regelgeving wordt 
nagekomen. 
 
De inspectie concludeert dat de onderwijskwaliteit op basisschool De Okkernoot in het geheel 
genomen van voldoende niveau is. Op een aantal van de onderzochte onderdelen is verdere 
verbetering nodig. De inspectie handhaaft het al toegekende basisarrangement. De punten waarop 
de school volgens de inspectie verbetering behoeft hebben betrekking op de kwaliteitsaspecten 
zorg en kwaliteitszorg: 
 

Schoolklimaat 
4.4 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de 
incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen. 
 
Zorg 
8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard  
van de zorg voor de zorgleerlingen. 
8.3 De school voert de zorg planmatig uit. 
8.4 De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. 
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Kwaliteitszorg 
9.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.  
9.3 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. 
9.5 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. 

 
De inspectie heeft met het bevoegd gezag afgesproken dat in de volgende versie van dit 
schooldocument de ontbrekende onderdelen zijn opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
De ontwikkelingen tijdens de laatste beleidsperiode 2011-2015 
De afgelopen beleidsperiode is er op De Okkernoot een groot aantal ontwikkelingen in gang gezet. 
In deze paragraaf worden de meest belangrijke ontwikkelingen weergegeven.  
 
 

 ICT-onderwijs verbeteren( o.a ‘mindmap’ gebruik, mediawijsheid) 

 Systematisch evalueren van onderwijs 

 Administratie m.b.v. Parnassys uitbreiden 

 Methodetoetsen bijstellen en normeren 

 Evalueren/oriënteren begrijpend lezen 

 Culturele vorming evalueren en aanpassen 
 

- Het digitaal leerling-administratiesysteem Parnassys is schoolbreed in alle groepen 
doorgevoerd.  

- De 1-zorgroute is op school geïmplementeerd. Leerkrachten stellen didactische 
groepsoverzichten en groepsplannen op en werken volgens de methodiek van het 
handelingsgericht werken voor het vakgebied lezen, rekenen en spelling. Hierbij wordt 
gebruikgemaakt van het digitaal leerling-administratiesysteem Parnassys.  

- Er zijn nieuwe lesmethoden ingevoerd voor wereld oriëntatie (natuur, aardrijkskunde en 
geschiedenis, enz) (2011-2012). 

- Er is een nieuwe lesmethode (Nieuwsbegrip XL) ingevoerd voor begrijpend lezen, vanaf groep 
4 (2013-2014). 

- Elke nieuwe of startende leerkracht krijgt een persoonlijke begeleider die regelmatig 
gesprekken voert en meekijkt in de klas. 

- Er is een persoonlijk bekwaamheidsdossier aangelegd van elk personeelslid op school. In dit 
dossier is vastgelegd welke personen welke ervaring en deskundigheden bezitten. Ook worden 
in dit dossier persoonlijke ontwikkelwensen opgenomen. 

- Wanneer er nieuwe ontwikkelingen in de school in gang gezet worden, wordt eerst 
geïnventariseerd welke ervaring en deskundigheid op school aanwezig is alvorens externe 
deskundigheid wordt aangetrokken. Bij het aantrekken van externe deskundigen wordt 
bekeken hoe de kennis (indien gewenst) overgedragen kan worden aan het personeel op 
school. 

- Op school is een registratiesystemen op het gebied van SEO (Sociaal-emotionele 
Ontwikkeling) ingevoerd; ‘Zien’. 

- Er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over het omgaan met pestproblemen. Die staan 
beschreven in een pestprotocol. Bovendien zijn er schoolafspraken gemaakt over wenselijk 
gedrag; deze afspraken worden verschillende keren per jaar klassikaal met de leerlingen 
besproken. 

- De school is onderdeel geworden van een brede school. Dit betekent dat er samen met 
partners in de omgeving van de school wordt samengewerkt en dat het beleid onderling wordt 
afgestemd. 
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- Het schoolgebouw is qua interieur en exterieur voor een deel gemoderniseerd.  

- De school betrekt met behulp van kwaliteitskaarten leerlingen, ouders en leerkrachten bij het 
doorlopen van de kwaliteitscyclus.  

- Er is een nieuwe werkwijze geïntroduceerd om vorm te geven aan schoolontwikkeling. De 
werkwijze houdt in dat leerkrachten in werkgroepen op een onderzoeksmatige wijze werken 
aan schoolontwikkeling.  

 

Aandachtspunten voor de beleidsperiode 2016-2020: 

- Het dalende aantal leerlingen vanuit de prognose van de gemeente, t.o.v. de werkelijke 
aanmeldingen (incongruent).  

- De veranderingen als gevolg van Passend Onderwijs 

- Het systematisch en cyclisch analyseren, evalueren en uitvoeren van de leerlingenzorg 

- De kwaliteitszorg 

- Het verder verbeteren van de resultaten op het gebied van spelling en (begrijpend) lezen 

- Het nascholingsbeleid 

- Het borgen van de cycli rondom leerlingenzorg, opbrengstgericht werken en de 
kwaliteitszorg 

- Jaarlijks zal de directie bovenstaande punten beoordelen en in samenspraak met het team 
worden er doelen vastgesteld. 
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5.1 Leerstofaanbod 

Met ons onderwijsaanbod voldoet De Okkernoot aan de kerndoelen voor het primair onderwijs 
zoals deze zijn vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Er zijn 
eigen richtlijnen voor de lestijd die per groep besteed wordt aan de verschillende vakinhouden. 
 
Naast de aandacht voor de hieronder genoemde vakinhouden kenmerkt het onderwijs op onze 
school zich door het intensief gebruik van de mogelijkheden van ICT, de aandacht voor 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid en de nadruk op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het 
kind. 
 

 
Tabel 1: Richtlijnen tijdsbesteding per vakgebied per groep. 
 
 
 
Taal 
Kerndoelen 1 t/m 12 (zie http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/ voor meer info). 
 
De lesmethoden die gebruikt worden voor het taalonderwijs op school: 
Groep 1/2 : Schatkist en divers zelf ontworpen (digitaal) materiaal 
Groep 3: Veilig Leren Lezen 
Vanaf groep 4: Taal in beeld 
 

Aandachtspunt voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- De komende periode zullen de methodetoetsen kritisch bekeken worden. Mocht hieruit 
blijken dat deze onvoldoende aansluiten bij de doorgaande taallijn, dan wordt er naar een 
passend alternatief gezocht. 

 
  

Vakgebieden: Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 

Lichamelijk oefening 7 7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Taal 1.25 1.25 3 3.5 4 4.5 4.5 4.5 

Lezen 1.25 1.25 3.5 3 3 2.25 2.25 2.25 

Schrijven 1.5 1.5 2 2.5 1 - - - 

Rekenen 1.5 1.5 3 3.5 4 4 4 4 

Wereldverkenning 0.75 0.75 1.25 2.5 2.5 4 4 4 

Natuur/techniek - - - - - 1 1 1 

Verkeer - - 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Aardrijkskunde - - - - - 1 1 1 

Geschiedenis - - - - - 1 1 1 

Levensbesch. vorming 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Soc-emo ontwikkeling 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Engels 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Muziek 1 0.75 1 1 1 1 1 1 

Tekenen 1 1 1 1 1 1 1 1 

Handvaardigheid 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Zelfstandig werken - - 1.5 1.5 2 2 2 2 

Expressie 1.25 1.25 1 1 1 0.5 0.5 0.5 

Pauze 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

Totaal per lesweek 20.25 20.25 23.5 25.75 25.75 25.75 25.75 25.75 

http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
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Spelling 
Kerndoelen 1 t/m 12 (zie http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/ voor meer info). 
 
De lesmethoden die gebruikt worden voor het taalonderwijs op school: 
Groep 1/2 : Eigen ontworpen spellingsprotocol, i.s.m. Cor Bakker, Voorschot Methode (leidraad) 
Groep 3: Veilig Leren Lezen en eigen ontworpen spellingsprotocol, i.s.m. Cor Bakker 
Vanaf groep 4: Spelling in beeld en eigen ontworpen spellingsprotocol, i.s.m. Cor Bakker 
 

Aandachtspunten voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- Spellingsprotocol evalueren en bijstellen 

- Specifiek onderzoek naar werkwoordspelling. De resultaten op andere vakken zijn opvallend 
veel beter dan op het gebied van werkwoordspelling. Verwachting is dat hier een verbetering 
mogelijk is. 

- Een betere afstemming rondom inzet van eigen ontwikkelde materialen. 

 
 
Technisch lezen 
Kerndoelen 1 t/m 12 (zie http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/ voor meer info). 
 
In groep 1/2 beginnen de voorbereidingen om te komen tot een goede basis voor het leren lezen. 
Er is veel aandacht voor beginnende geletterdheid. Met behulp van o.a. de methode Schatkist 
worden de leerlingen voorbereid en gestimuleerd om met taal en letters om te gaan. In groep 3 
wordt dit verder uitgebouwd met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. Het lezen is een 
belangrijk speerpunt van de school. Ook in de bovenbouw staat het lezen nadrukkelijk op de 
agenda. Hiervoor worden verschillende werkvormen gehanteerd (duolezen, de lesmethode 
Nieuwsbegrip enz.). In de groepen 3 t/m 8 is technisch lezen dagelijks een onderdeel van het 
aanbod. 
Met het technisch leesonderwijs ontwikkelen we de leesvaardigheden, vergroten we het leesplezier 
en spelen we in op de interesses van de leerlingen. De school volgt de leesontwikkeling van 
leerlingen aan de hand van de methode gebonden toetsen en de halfjaarlijkse afname van de DMT-
toets en de AVI-toets. 
 

Aandachtspunt voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- Het verder doorontwikkelen van deze wijze van werken. Uiteindelijk de keuze maken om of 
op dezelfde wijze verder te gaan, of volledig mee te gaan in het LIST-lezen of nog een andere 
methode te vinden om het technisch lezen te bevorderen. Hiervoor kan het 
onderzoeksrapport van Tanja van Venendaal als leidraad dienen (nov 2015). 

 
 
Begrijpend / studerend lezen vanaf groep 5 
Kerndoelen 1 t/m 12 (zie http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/ voor meer info). 
 
Met het begrijpend leesonderwijs ontwikkelen de leerlingen de basisvaardigheden om 
verschillende tekstsoorten te kunnen lezen en begrijpen. Ze leren gebruik te maken van 
verschillende leesstrategieën zoals verkennen van teksten, lezen en vooruit lezen, controleren of 
ze begrepen hebben wat er staat, het doel van de tekst achterhalen, de informatie verwerken en 
conclusies trekken. De lesmethode die we daarvoor gebruiken is Nieuwsbegrip; een digitale 
methode waarbij gebruik wordt gemaakt van de actualiteit. Deze methode is in 2013-2014 
aangeschaft. 
 

Aandachtspunten voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- Blijven monitoren of de methode voldoet aan de verwachtingen. Een van de manieren om 
dit te kunnen constateren is het volgen van de resultaten. Deze zouden op termijn moeten 

http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
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gaan verbeteren. Het begrijpend lezen wordt door veel kinderen als apart vak gezien, terwijl 
het in verschillende vakken terugkomt. Het is van belang om in de toekomst meer te kijken 
naar het toepassen van het begrijpend lezen. 

- Op dit moment wordt er een discrepantie ervaren tussen CITO en de methode, dit moet goed 
worden gevolgd. 

 
Engels 
Kerndoelen 13 t/m 16 (zie http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/ voor meer info). 
 
Engels wordt vanaf groep 1 aangeboden. De lesmethodes die worden gebruikt zijn: 
 

- Groep 1 t/m 4 I-pockets 

- Groep 5 t/m 8 Take it easy 
 
 

Aandachtspunt voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- Geen bijzondere aandachtspunten 

 
 
Rekenen/wiskunde 
Kerndoelen 23 t/m 33 (zie http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/ voor meer info). 
 
In de onderbouw wordt het accent gelegd op het ontwikkelen van het getalbegrip, het ruimtelijk 
bewustzijn, het seriëren, classificeren, vergelijken, tijdsbesef en meten. Wij gebruiken daarvoor de 
methoden Met Sprongen Vooruit, Schatkist en Rekensprint 
Met ons rekenonderwijs sluiten we aan bij leerlingen met verschillende differentiatieniveaus. Zowel 
zwakke- als sterke rekenaars krijgen een aanbod op maat. Er is een duidelijke doorgaande leerlijn 
waarbij rekenvaardigheden stap voor stap worden aangeleerd.  
Voor het volgen van de leerontwikkeling gebruiken we, naast de eigen observaties, de methode 
gebonden toetsen en de Cito-toetsen. 
 

Aandachtspunten voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- De komende jaren moeten we met rekenen gaan kijken naar mogelijkheden om klas-
overstijgend te werken. Per combinatiegroep zien we gemiddeld 6 niveaus. Er kan 
effectiever worden gewerkt als een leerling op deelgebieden bij een andere groep/klas kan 
deelnemen. Er is een werkgroep ingericht om dit daadwerkelijk te kunnen realiseren. 

- Automatiseren heeft de prioriteit de komende jaren. 

 
 
Schrijven  
Kerndoel 1 (zie http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/ voor meer info). 
 
Schoolbreed wordt er gebruikgemaakt van de lesmethode Pennenstreken. Een creatieve methode 
die niet alleen bestaat uit schrijflessen, maar ook uit motorieklessen. Daarnaast wordt er in 
individuele gevallen gebruik gemaakt van de methode “Schrijven doe je zo” om het blokschrift juist 
aan te leren. 
 

Aandachtspunten voor de komende beleidsperiode: 
 

- Er moet er worden gekeken naar de haalbaarheid van een typecursus en de meerwaarde 
hiervan binnen ons onderwijs. 

 
 
 

http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
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21e eeuws leren: Wereldoriëntatie 
Kerndoelen 34 t/m 56 (zie http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/ voor meer info). 
 
Natuuronderwijs, techniek, aardrijkskunde en geschiedenis, burgerschap, kunstzinnige 
oriëntatie 
In groep 1 en 2 wordt hoofdzakelijk thematisch gewerkt. Met deze aanpak ontdekken en ervaren 
kleuters de wereld om zich heen. De thema’s staan o.a. beschreven in de lesmethode Schatkist. 
Per schooljaar zijn er om de zoveel weken diverse thema’s ingepland. Steeds met gebruik van 
betekenisvolle, concrete materialen en excursies. Zo werken we doelgericht aan alle tussendoelen.  
Niet alleen aan taal en rekenen, maar ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend 
schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. Op deze 
manier zorgen we voor een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3. 
 
Ten tijde van het opstellen van het schoolplan wordt er op De Okkernoot met diverse methodes 
gewerkt rondom de vakken geschiedenis, natuur, techniek en aardrijkskunde/burgerschap.  
Er wordt vanaf groep 5 gewerkt met de lesmethode “Wijzer door …”. Daarnaast wordt in alle 
groepen gebruik gemaakt van digitale bronnen (o.a. Beeldbank en School TV). 
 
Het team exploreert de mogelijkheden van het IPC onderwijs. Er is een proefunit aangevraagd om 
te ervaren of deze methodiek past bij de wensen die het team van De Okkernoot stelt aan de 
vakken binnen wereldoriëntatie. 
 
 
Informatieverwerking binnen wereldoriëntatie 
Kerndoelen 1 t/m 10, 12, 37 (zie http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/ voor meer info) 
 
Op verschillende manieren en onder meer tijdens de wereld oriënterende vakken worden de 
leerlingen wegwijs gemaakt in het enorme aanbod van informatie. Hoe vind je snel het juiste 
antwoord, hoe beoordeel je de relevantie van al die informatie, hoe maak je een kritische selectie 
en hoe breng je samenhang aan? Het hele proces komt aan bod: vragen, zoeken, kiezen, ordenen 
en formuleren.  
 
Tijdens de hele schoolperiode verzorgen de leerlingen verschillende spreekbeurten en/of 
presentaties. Bij het verzamelen van de informatie wordt gebruik gemaakt van het internet en 
documentatiecentrum op school. De werkstukken worden besproken en waardoor verschillende 
vaardigheden ontwikkeld worden. Zoals het maken van een schematische opzet met kernwoorden 
voor de presentatie (Mindmappen), het maken en presenteren van een PowerPoint of Prezi 
presentatie en het maken van een digitaal werkstuk. 
 
Het thema informatieverwerking is onderdeel van het 21e eeuws leren en is verweven in het 
lesaanbod hieromtrent. 
 
 
 
 

Aandachtspunten voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- Het werken volgens het 21e eeuws leren met daarin verweven de doelstellingen van de 
vakken natuuronderwijs, geschiedenis en aardrijkskunde, natuur en techniek. Ook de 
kunstzinnige vakken worden hierin verweven. 

- Met de wereldoriënterende vakken willen we zichtbaar meer aansluiten bij het 21e eeuws 
leren. Er wordt onderzocht of het IPC hierin een rol kan spelen. 

 
 
Bewegingsonderwijs 
Kerndoelen 57 t/m 58 (zie http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/ voor meer info). 

http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
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Onze beweegredenen om het bewegen op school te stimuleren: 
 

- bewegen stimuleert lichaam en geest; 

- goed spelen op het schoolplein leidt tot minder ruzies en ergernissen; 

- overgewicht en bewegingsarmoe worden beter voorkomen; 

- door veel te bewegen kunnen kinderen zich beter concentreren, leren ze beter en vervelen ze 
zich minder; 

- sport en spel leidt tot verbetering van de sfeer en binding aan school; 

- door sport en bewegen ontdekken kinderen andere talenten, zoals sociale omgang, 
leiderschap, organisatievermogen en verantwoordelijkheidsgevoel; 

- door met plezier te bewegen op school, worden kinderen makkelijker lid van een sportclub. 
 

Het grootste deel van het team is bevoegd om gymlessen te verzorgen. Tijdens de 
bewegingslessen wordt gebruik gemaakt van de expertise van de gymsectie van het Hendrik 
Pierson College. In samenspraak met hen stellen we een doorgaande lijn op voor de lessen 
bewegingsonderwijs voor de leerjaren 3-8. De school neemt daarnaast deel aan verschillende 
sporttoernooien in de regio. 
Er wordt minimaal 2 maal per week aandacht besteed aan een georganiseerde bewegingsles voor 
de groepen 3 t/m 8. 1x per week is dit in de sportzaal in het dorp (Wanmolen) en 1x per week is dit 
in de vorm van een buitengymles op het plein of op het grasveld naast de school 
(Lantermansweide). Bij nat weer is er een alternatief bewegingsprogramma in de speelzaal van de 
school. De groepen 1 en 2 hebben op lange dagen 2 momenten van buiten spelen en op de korte 
dagen 1 moment. Daarnaast wordt er 2x per week een begeleide spelles georganiseerd door de 
leerkrachten. 
 
 

Aandachtspunt voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- Ervoor zorgdragen dat de samenwerking tussen De Okkernoot en de gymsectie van de HPC 
gecontinueerd wordt. 

 
 
 
Bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer 
Kerndoel 35 (zie http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/ voor meer info). 
 
In groep 7 wordt gewerkt met de uitgaven van Examenwijzer. In 2014 is er bovendien een start 
gemaakt met de deelname aan het project van de ANWB “Streetwise”, 1 maal per 2 jaar voor alle 
groepen in de school.  
Ook heeft groep 7 elk jaar de theorie- en praktijktoets verkeer. Dit wordt gezamenlijk met de andere 
scholen in het dorp uitgezet en gecoördineerd.  
 

Aandachtspunt voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- Het project “Streetwise” wordt als waardevol ervaren. Omdat er onduidelijkheden zijn over 
de subsidie rondom het project “Streetwise” kijken we ook naar externe sponsoring. 

 

Levensbeschouwing/SEO/burgerschapsvorming  

Kerndoelen 34 t/m 39 (zie http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/ voor meer info). 
 
 

http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
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De school laat leerlingen kennismaken met de religieuze en levensbeschouwelijke tradities die in 
Nederland voorkomen. Naast de christelijke tradities zorgen we dat er ook volop ruimte is om 
(thematisch) kennis te maken met de andere wereldgodsdiensten.  
 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen de inzichten en vaardigheden ontwikkelen die 
nodig zijn voor goed (wereld)burgerschap. Op het niveau van het eigen functioneren, de klas, de 
school, de buurt, de regio, het land en de wereld. 
  
Levensbeschouwing en de aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden maken een vast 
onderdeel uit van het lesrooster. De school heeft een plan opgesteld waarin verschillende 
godsdiensten, rituelen en gebruiken door alle groepen heen worden behandeld. 
 
Naast deze structurele aandacht voor levensbeschouwing vinden er ook diverse activiteiten op 
school plaats die een duidelijke relatie hebben met de identiteit van de school. Het gaat hier om 
gezamenlijke vieringen (op school) en buurtactiviteiten (waarbij de school ondersteunt). 
 
Aan actief (wereld)burgerschap en sociale integratie wordt nadrukkelijk aandacht besteed. De 
samenleving is heel divers. Ondanks verschillen in achtergrond en cultuur moet iedereen met 
elkaar samen kunnen leven. Tolerantie en respect zijn hierbij kernwoorden. Op De Okkernoot 
hechten wij dan ook veel waarde aan de ontwikkeling van normen en waarden, vrijheid van 
meningsuiting, gelijkwaardigheid, maar ook aan het kunnen oplossen van problemen op een goede 
manier. 
Burgerschap is als onderdeel van andere vakken opgenomen in het programma. Binnen het 
aanbod van de vakken Levensbeschouwelijke vorming/SEO, geschiedenis en aardrijkskunde 
komen talrijke onderwerpen aan de orde die onder de noemer actief burgerschap kunnen worden 
geschaard. Bovendien worden de leerlingen ook actief betrokken bij maatschappelijke 
ontwikkelingen, door middel van het TV-weekjournaal, het dagelijkse ochtendjournaal van het 
jeugdjournaal en lessenseries. Onderwerpen als verkiezingen en Prinsjesdag komen bijvoorbeeld 
aan bod in Nieuwsbegrip, onze methode voor begrijpend lezen.  
 
De school heeft jaarlijks een project “Scholidair”. Een actie ten behoeve van de hulpbehoevende 
kinderen in ontwikkelingsgebieden. De maand mei staat in het teken van deze actie. Er worden 
dan diverse lessen en buitenschoolse activiteiten georganiseerd om de levensomstandigheden van 
deze medemens te leren kennen. Ook wordt er geld ingezameld voor een concreet doel, 
aangedragen door ouders en leerlingen. 
 
Sinds 2014 is onderwijs over seksuele vorming een verplicht onderdeel van het curriculum. De 
Okkernoot geeft hier vorm aan met de methodiek “De Week van de lentekriebels”, die in maart, 
gedurende een week, plaatsvindt. Elke groep behandelt dit thema een week lang in de klas. Aan 
het einde van de week is afsluitend een weeksluiting gewijd aan dit onderwerp. 
 
 
 

Aandachtspunt voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- Komende jaren moet er gekeken worden naar de bestaande leerlijn levensbeschouwing. Is 
deze nog actueel? Hoe gaan we om met verschuivingen/ontzuiling binnen de maatschappij? 
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Cultuureducatie 
Kerndoelen 54, 55 en 56 (zie http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/ voor meer info). 
 
De school heeft geen cultuurbeleidsplan. Een leerkracht op school is aangesteld als 
cultuurcoördinator. Zij enthousiasmeert collega’s en adviseert de directie en het team in de 
totstandkoming van de beleidsnota cultuureducatie. Daarnaast worden er regelmatig projectweken 
georganiseerd die gericht zijn op de directe leefomgeving van de leerlingen op school. 
Bovendien is cultuur(educatie) één van de zeven deelgebieden van het 21e eeuws leren en wordt 
daarmee verweven in het onderdeel wereldoriëntatie.  
 

Aandachtspunten voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- Opstellen van een cultuurbeleidsplan, in samenwerking met de cultuurcoördinator. 

- De leerlijnen van de vakgebieden tekenen, handenarbeid en muziek worden bekeken en 
waar nodig bijgesteld. 

 
Zelfstandigheid/autonomie 
Kerndoelen 34, 35 (zie http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/ voor meer info). 
 
Op De Okkernoot maken we gebruik van een digitale agenda, een keuzebord en dagritme 
kaarten/dagplanningen. Dit dient verschillende doelen. De leerling: 

- leert opdrachten in tijd weg te schrijven; 

- leert overzicht te creëren; 

- leert zelfstandig opdrachten te plannen en uit te voeren over een bepaalde periode; 

- krijgt inzicht in zijn persoonlijke voorkeuren en talenten; 

- leert samenwerken met andere kinderen; 

- leert reflecteren op het eigen handelen; 
 
In de groepen 1 en 2 wordt er gebruik gemaakt van een keuzebord. De leerlingen in de groepen 
7/8 werken met een digitale agenda. Deze (Gmail) agenda wordt door de leerkracht samen met de 
leerlingen elke week bijgehouden en ingevuld. Ouders van leerlingen uit deze groepen hebben 
toegang tot deze agenda, zodat zij ook op de hoogte zijn van de taken en bijzonderheden die er 
op klassenniveau gepland staan. 
 

Aandachtspunt voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- Het werken met de Gmail-agenda staat in de kinderschoenen. We zoeken nog naar een 
goed werkende en passende digitale agenda, die ook past binnen de structuur van het 21e 
eeuws leren. 

 
 

  

http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
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5.2 21e eeuws leren  

De school werkt met 21e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden worden zoveel als mogelijk 
toegepast in de lessen wereldoriëntatie. Er zijn 7 kernvaardigheden, te weten: 

- Communicatie 

- Creativiteit 

- Kritisch denken 

- Samenwerken 

- Probleemoplossend vermogen 

- Sociaal-culturele vaardigheden 

- ICT geletterdheid 
 
Ten tijde van het opstellen van het schoolplan wordt er op De Okkernoot met diverse methodes 
gewerkt rondom de vakken geschiedenis, natuur, techniek en aardrijkskunde/burgerschap.  
Er wordt vanaf groep 5 gewerkt met de lesmethode “Wijzer door …”. Daarnaast wordt in alle 
groepen gebruik gemaakt van digitale bronnen (o.a. Beeldbank en School TV). 
 
Het team exploreert de mogelijkheden van het IPC onderwijs. Er is een proefunit aangevraagd om 
te ervaren of deze methodiek past bij de wensen die het team van De Okkernoot stelt aan de 
vakken binnen wereldoriëntatie. 
 

5.2.1 Wat is IPC? 
Wat is het IPC? Great Learning, Great Teaching, Great Fun. Het International Primary Curriculum 
is een integraal, thematisch en creatief curriculum (lesaanbod) voor kinderen van 4-12 jaar, dat 
gericht is op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met 
specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld 
door doelen voor burgerschap te definiëren. Het IPC is samengesteld om tegemoet te komen aan 
de hoge verwachtingen op het gebied van leren, en ook om leerkrachten te helpen de lessen 
voor de kinderen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk te maken. Het IPC curriculum geeft ook 
een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en 
hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in 
andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan zijzelf.  
 

5.2.1.1 Waarom gaan we verkennen met IPC? 
De afgelopen jaren zijn we bezig geweest om binnen onze manier van lesgeven vorm te geven 
aan de 21e eeuwse vaardigheden. Er is indertijd gekozen om deze vaardigheden vorm te geven 
binnen o.a. de zaakvakken. Het team merkte dat de huidige methode onvoldoende handvatten 
bood om deze vaardigheden in te kunnen zetten. Er is gezocht naar een methode of methodiek 
die ons zowel de 21e eeuwse vaardigheden, als voldoende didactische inhoud bood. Aangezien 
een aantal van de scholen binnen onze stichting, StisamO, al geruime werken met het IPC en 
hier erg tevreden over zijn, hebben wij besloten om ook een proefunit te verkennen. Ons team 
heeft meegekeken op OBS de Esdoorn in Elst en er zijn gesprekken geweest met OBS de 
Klimboom in Heteren.  
 

5.2.1.2 Wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden? 
Leerlingen van deze tijd hebben behoefte aan een andere manier van leren. Naast de 
basisvakken als rekenen, taal en lezen willen wij de kinderen extra bagage meegeven voor de 
toekomst. Wij leiden kinderen op voor beroepen waarvan wij het bestaan nu nog niet kennen. De 
maatschappij verandert in hoog tempo. Het is van groot belang dat kinderen vaardigheden 
ontwikkelen die ze op latere leeftijd in diverse contexten kunnen gebruiken.  
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Er zijn 7 aandachtsgebieden waar wij als school extra aandacht 

aan besteden: 

 
1. Sociale en culturele vaardigheden 
2. Communiceren 
3. Kritisch denken 
4. Creativiteit 
5. Probleemoplossend vermogen 
6. Samenwerken 
7. ICT-geletterdheid 

 
 

5.2.1.3 Hoe werkt IPC? 
IPC werkt met zogenaamde “units”. Dit zijn thema’s die een aantal weken centraal staan. Vanuit 
deze thema’s wordt met een vaste structuur vormgegeven aan de zaakvakken (aardrijkskunde, 
biologie, geschiedenis, natuur en techniek) en de creatieve vakken (tekenen en 
handvaardigheid).  
De opbouw van elke unit ziet er als volgt uit: 

- Startpunt: een enthousiasmerende opening rondom het thema. 
- Kennisoogst: wat weten we al van dit onderwerp? 
- Big Picture: hierbij wordt uitleg gegeven over het thema. 
- Onderzoeksactiviteiten: wat zou ik nu willen leren van dit thema? 
- Verwerkingsactiviteiten: we gaan aan de slag met de onderzoeksvraag. 
- Afsluiting: gezamenlijk wordt het thema in stijl afgesloten en wordt geïnventariseerd wat 

de leeropbrengsten zijn. 
 
 
 
 
 
 
Binnen de verschillende units wordt naast de 
inhoudelijke kerndoelen (inhoudelijke doelen 
waaraan de school moet voldoen) aandacht 
gegeven aan de 21e eeuwse vaardigheden en 
het leren leren (assessment for learning). 
 
 

 

 

 

Hoe weten we nu wat de kinderen geleerd hebben? 

Het IPC is een curriculum dat gericht is op leren en dat is ontworpen om leerlingen te helpen 

leren en te laten genieten van wat ze leren. Doelgericht leren betekent ook dat we beoordelen 

wat kinderen uit het geleerde halen. Toetsing en evaluatie zijn belangrijk omdat we er op deze 

manier achter komen of de leerlingen inderdaad iets hebben geleerd. 

Kennis, vaardigheden en begrip worden op verschillende manieren opgedaan, dus ook op 
verschillende manieren getoetst en beoordeeld: 
- Bij kennis draait het om feiten. Feiten zijn juist of onjuist. De gemakkelijkste manier om te 

testen of leerlingen de feiten kennen, is door hen regelmatig te testen – het maken en 
afnemen van een kennistoets is zo gedaan. 
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- Vaardigheden daarentegen moeten praktisch worden beoordeeld. Ze zijn niet goed of fout, 
maar worden in de loop der tijd ontwikkeld. Het IPC categoriseert de vaardigheden om deze 
reden in drie verschillende fasen: aanvang, ontwikkeling en beheersing. De grenzen tussen 
deze drie fasen worden niet in zwart-wit aangeduid en verschillende mensen hebben 
verschillende ideeën over hoe elke fase eruit ziet. Het IPC Assessment for Learning 
programma maakt daarom tijdens de beoordeling gebruik van klasseringen. Het gesprek 
tussen leerling en leerkracht is hierbij van essentieel belang. 

- Begrip is een persoonlijk en veranderlijk concept: het komt en het gaat. Leerkrachten 
vertrouwen daarom op hun professionele oordeel om erachter te komen wat het begrip van 
de leerling is. Ook hier is het gesprek, maar ook de uitwerking van de verschillende 
activiteiten, een belangrijk onderdeel van het meten van het begrip. 

 
Naast de methodes en het onderzoeken of de methodiek van het IPC past bij het profiel van de 
school, heeft de school veel aandacht voor het thema burgerschap. Dit zal in het hoofdstuk over 
Burgerschap verder worden toegelicht 

5.2.2 ICT en mediawijsheid 
De Okkernoot gaat mee met de tijd. We maken gebruik van technologische mogelijkheden als deze 
de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs verhogen. Het gebruik van ICT in het onderwijs zien 
we niet als doel op zich, maar als middel om verschillende doelen te behalen. Het is onze taak om 
leerlingen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst. De toekomst vraagt niet alleen 
om een leerling die ICT-vaardig is, maar zeker ook om andere 21e eeuwse vaardigheden als kritisch 
zijn, ondernemerschap, een onderzoekende houding, creativiteit, verschillende perspectieven 
innemen, enzovoort. 
 
Kortom: ICT is een middel om leerlingen te ondersteunen bij hun hun leerproces. Het is onze taak 
om leerlingen te stimuleren en begeleiden zodat zij ruim voldoende vaardigheden op het gebied 
van ICT en nieuwe media hebben.  
 

5.2.2.1 ICT-coördinator en de PLG 
De school heeft een leerkracht aangesteld als ICT-contactpersoon. Deze leerkracht houdt zich 
bezig met ICT-zaken, zowel op het gebied van systeembeheer, als op het onderwijskundige vlak. 
Leerkrachten op school kunnen zich met technische en inhoudelijke vragen tot deze 
gespecialiseerde leerkracht wenden.  
Daarnaast is er een leerkracht die deel uitmaakt van de professionele leergemeenschap (PLG) 21e 
eeuws leren. In deze PLG zit een afvaardiging van personeelsleden van alle StisamO-scholen. 
Samen professionaliseren zij het 21e eeuws leren binnen de stichting. De PLG wordt aangestuurd 
door een directeur uit de stichting. Het is de taak van de PLG om het 21e eeuws leren en de daarbij 
behorende vaardigheden uit te zetten in de verschillende scholen binnen de stichting. 
 

5.2.2.2 De infrastructuur 
De school maakt gebruik van de leeromgeving klas.nu3 (Heutink). Deze omgeving wordt deels 
beheerd door de school en op afstand door schoolleverancier Heutink.  
Eind schooljaar 2012-2013 is de school overgestapt op basispoort. Deze applicatie vormt het 
startportaal voor de meeste online beschikbare educatieve software. Leerkrachten en leerlingen 
hoeven nu niet meer voor elk pakket een apart wachtwoord te onthouden. 
 
Wij beschikken over ongeveer 30 computers die verspreid staan door de school. Enkele computers 
staan in de lokalen en er zijn veel computerwerkplekken op de gang. Ook is een aantal computers 
in gebruik door de directie, de leerlingenzorg, enz. Per combinatiegroep is er een eigen digibord 
beschikbaar met bijbehorende beamer en computer, voorzien van de juiste software. Ook heeft 
elke klas de beschikking over een tablet met ondersteunende, remediërende software. 
In schooljaar 2016-2017 is een deel van de computers, digiborden en beamers afgeschreven.  
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5.2.2.3 De software 
De leerlingen op school maken voornamelijk gebruik van oefenprogramma’s. De meest gebruikte 
programma’s zijn: 
- Bas gaat digitaal -> rekenen/taal 
- Schatkist -> rekenen/taal 
- Alles telt -> rekenen 
- Ambrasoft -> rekenen/taal 
- Cijferhaai -> rekenen 
- Take it easy -> Engels 
- I-pockets -> Engels 
- Taal in beeld -> taal 
- Spelling in beeld -> spelling 
- Veilig leren lezen -> lezen 
 
 
Verder maken de leerlingen op school intensief gebruik van het Officepakket. De programma’s 
worden gebruikt bij meerdere vakgebieden. De school vindt het belangrijk dat de leerlingen vaardig 
zijn op de computer. Zo oefenen leerlingen op school al vroegtijdig met het maken van werkstukken 
en presentaties. 
 
De leerkrachten op school maken veel gebruik van digibord software, toets software en software 
voor de leerling administratie, Parnassys. 
 
 

5.2.2.4 Gebruik van ICT door leerlingen 
De school vindt het belangrijk dat alle leerlingen voldoende gebruik kunnen maken van de 
computer. De computer wordt buiten de klassikale instructies intensief door de leerlingen gebruikt. 
In subparagraaf 5.2.2.3 staat een greep uit ons ondersteunende software-aanbod. Ook wordt er 
toenemende mate gebruik gemaakt van smartphones en tablets. Deze devices hebben een 
ondersteunende rol in het leerproces.  
 
 

5.2.2.5 Gebruik van ICT door leerkrachten 
De toenemende digitalisering heeft ook zijn weerslag op het werk van de leerkrachten. In 
toenemende mate worden taken van de leerkracht gedigitaliseerd. Hierbij moet gedacht worden 
aan de leerlingadministratie, de voorbereiding van lesactiviteiten, overleg op afstand enz. Waar in 
het verleden het verwerven van basale ICT-vaardigheden een aandachtspunt vormde voor veel 
leerkrachten op school, verschuiven de behoeften nu veel meer naar het gebruik van software en 
onderwijs-applicaties.  
 
 

5.2.2.6 Internet 
De school vindt het belangrijk dat de leerlingen gebruik maken van het internet. De school hanteert 
een internetprotocol voor leerlingen en voor medewerkers. Elke klas heeft een eigen Yurls-
startpagina die fungeert als internetportal. De school heeft ook een eigen website. Deze wordt 
gebruikt bij het (snel) informeren van ouders en leerlingen.  
 
 

Aandachtspunten voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 
- Het gebruik van digitale devices in de klas wordt vandaag de dag steeds meer geaccepteerd. 

Het is aan de individuele leerkrachten dan ook de taak om zich te blijven ontwikkelen in het 
gebruik hiervan. 
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- Facebook en Klasbord (lees: apps) zijn middelen die we willen gaan inzetten ter verbreding 
van ons informatienetwerk. 

- De software voor de kleutergroepen moet worden geëvalueerd en aangevuld. 
- De website van de school moet worden vernieuwd. 
- In 2017 moet er besloten worden welke pc’s en digiborden vervangen worden. 
- Een digitaal schoolbord voor de kleuters is aanwezig, maar dient te worden vervangen, 

eventueel door een speciaal kleuterbord 
- De Okkernoot dient de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van software en ICT 

te volgen en waar nodig aanpassingen te doen in het aanbod op dat gebied. 
 

 
 

5.3 Professionele cultuur 

Samen vormen we een school. Een goed lopende interne communicatie is essentieel bij het 
streven naar kwalitatief hoogstaand onderwijs. 
De teamleden communiceren op verschillende manieren. De Okkernoot heeft in verhouding veel 
parttimers in dienst, waardoor bij overlegmomenten niet altijd alle teamleden aanwezig zijn. 
Leerkrachten die gezamenlijk een groep draaien, dragen samen de verantwoordelijkheid voor een 
goede onderlinge overdracht van belangrijke zaken.  
 
Op de volgende wijze hebben we de interne communicatie op school georganiseerd. 

- Over het algemeen is er iedere anderhalve week een teamvergadering. Tijdens deze 
vergadering worden schoolzaken gepresenteerd en besproken die voor alle leerkrachten van 
belang zijn. Veelal zijn dit organisatorische zaken. De vergadering wordt per toerbeurt door een 
van de aanwezige teamleden of de directeur voorgezeten. 

- Gemiddeld 5x per jaar organiseert de school een inhoudelijke “avondvergadering”. Bij deze 
vergaderingen zijn de teamleden verplicht aanwezig. 

- Elke dag wordt gestart met een “rondje”. Om 8.00 uur komen de aanwezige teamleden bij 
elkaar om onder het genot van een kop koffie of thee de dag door te nemen. Onderwerpen 
kunnen van organisatorische aard zijn, of er kan aandacht worden geschonken aan de sociaal-
emotionele toestand van een collega of leerling. 

- De directeur en de bouwcoördinator hebben tweewekelijks overleg. 

- Het streven is om per schooljaar 8 dagdelen studie, in teamverband, te organiseren. Deze 
studie(mid)dagen zijn verplicht voor het hele team. 

- Incidenteel worden er op stichtingsniveau en op het niveau van het samenwerkingsverband 
gezamenlijke studiedagen georganiseerd. 

- De MR vergadert 6 tot 8x per jaar. In de MR zijn 2 leerkrachten vertegenwoordigd. 

- Minstens één leerkracht of ouder van Okkernoot is afgevaardigd in de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad van onze stichting StisamO. 

- Elke leerkracht heeft een eigen postvak en e-mailadres. 

- Periodiek, maar niet frequent stuurt de directeur per mail een interne memo rond, waarmee het 
team geïnformeerd wordt over lopende zaken. 

 

Aandachtspunten voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- Er vindt veel overleg plaats op school. Informeel en formeel. Door invoering van de nieuwe 
Cao PO in 2015 dient er kritisch gekeken te worden naar de bestaande formele overleggen. 
Zijn deze zinnig of kan er op een andere wijze en/of effectiever worden overlegd? 

- Op het gebied van de interne en externe communicatie doen er zich echter af en toe situaties 
voor, waarbij teamleden meer vanuit hun professionele standaarden moeten gaan handelen. 
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5.4 Personeel 

Wij willen dat ons personeelsbeleid maximaal bijdraagt aan het realiseren van de doelen van onze 
school. Om te zorgen voor een optimale afstemming tussen leerkrachten en leerlingen, gebruiken 
we de competenties die zijn vastgesteld door SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren). We streven 
ernaar om medewerkers in huis te halen die minimaal beroepsbekwaam zijn.  
Van alle (nieuwe) medewerkers verwachten wij dat zij hun specifieke deskundigheden verder 
ontwikkelen en ten goede laten komen aan leerlingen en collega’s en de school in zijn totaal. Als 
Okkernoot ondersteunen we de ontwikkeling van de deskundigheid actief. Dit betekent enerzijds 
dat we daarvoor de ruimte en middelen bieden die mogelijk zijn en anderzijds dat we van 
leerkrachten eigen initiatief verwachten in het komen met persoonlijke ontwikkelvoorstellen, 
passend bij de doelen van de school. 
 
Dat onze medewerkers deze competenties in zich hebben, uitdragen en verder ontwikkelen zien 
wij als de beste waarborg voor het realiseren van de doelstellingen van onze school.  

 
Doelen van het personeelsbeleid 
Het personeelsbeleid op school kent de volgende algemene uitgangspunten: 

- Het aantrekken, benutten en verder ontwikkelen van gemotiveerde, competente en tot 
samenwerking bereid zijnde medewerkers. 

- Het bevorderen van een goede werksfeer en een schoolklimaat waarin medewerkers tot hun 
recht komen, zich geaccepteerd en veilig voelen en samenwerken.  

- Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van het verzorgen van 
kwalitatief goed onderwijs. 

 
Formatiebeleid 
De formatie wordt jaarlijks verantwoord en vastgesteld in ons formatieplan, dat ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan het bestuur en de MR. In dat plan, dat in samenspraak met het team wordt 
opgesteld, wordt onder meer beschreven welke leerkracht op welke dag verantwoordelijk is voor 
het verzorgen van het onderwijs in een bepaalde groep en welke medewerkers verantwoordelijk 
zijn voor onderwijsondersteunende taken. 
 
We streven ernaar de formatie voor een nieuw schooljaar in mei van het daaraan voorafgaande 
schooljaar aan ouders te kunnen presenteren. In verband met late aanmeldingen en 
onduidelijkheid over bekostiging is in het verleden gebleken dat dit niet altijd haalbaar is. 
 
Jaarlijks wordt bij de totstandkoming van de formatie gestreefd naar de volgende bezetting in 
functies en taken:  

- Een directeur (functie) 

- Een bouwcoördinator (tevens plaatsvervangend directeur) (taak) 

- Een intern begeleider (functie) 

- Een ICT- coördinator (taak) 

- Een cultuur-coördinator (taak) 

- Zoveel groepsleerkrachten als nodig en mogelijk voor een goede, evenwichtige klassenindeling 
(functie) 

- Een administratieve kracht (functie) 

- Een vrijwillige conciërge voor minimaal 2 dagdelen per week (taak/functie) 

- Een ondersteunende leerkracht/onderwijsassistent voor de begeleiding van leerlingen met een 
arrangement (rugzak) (functie/taak) 

 
Waar mogelijk worden stagiaires van de lerarenopleiding, opleiding tot onderwijsassistent, 
pedagogisch medewerker, ALO of CIOS ingezet ter ondersteuning van de groepsleerkrachten. Het 
aantal stagiaires wordt jaarlijks vastgesteld. 
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Taakbeleid 
De taken worden verdeeld om het in het schoolplan neergelegde beleid te realiseren. Bij het 
verdelen van de taken wordt, behalve met de bevoegdheden, ook rekening gehouden met de 
bekwaamheid, de mogelijkheden en de persoonlijke omstandigheden van de medewerker. 
Bovendien wordt er zoveel als mogelijk rekening gehouden met individuele wensen. Waar mogelijk 
maken we gebruik van specialismen en taakvoorkeuren. 
Wij streven (en de medewerker wordt geacht te streven) naar een zo breed mogelijke 
functievervulling. De onderwijsgevende kan in dat verband belast worden met tot zijn/haar functie 
behorende lesgevende en niet-lesgevende taken. De wekelijkse verhouding van lesgevende en 
niet-lesgevende taken kan gedurende het schooljaar en van jaar tot jaar variëren. 
 

- Binnen onze school is een taakomschrijving vastgesteld van elke voorkomende taak.  

- Op basis van dit document worden voor elk schooljaar de taken verdeeld. Jaarlijks wordt de 
taakverdeling geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 

- Naast de taken die direct gerelateerd zijn aan een functie, zijn er ook school-overschrijdende 
taken vastgesteld. Dit zijn taken die niet direct zijn te herleiden naar een specifieke functie of 
rol. Aan het begin van elk nieuwe schooljaar worden deze taken over alle medewerkers 
verdeeld. Dit wordt per medewerker vastgelegd in de normjaartaak. 

- Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats met het team en de MR. Er wordt gekeken welke taken 
er doorgang vinden en welke geschrapt kunnen worden, of welke taken er door bijvoorbeeld 
de Oudergeleding kunnen worden opgepakt. Ook vindt er een evaluatie plaats rondom de 
tijdsinvestering. 

 
 
Scholingsbeleid 
De school vindt het belangrijk dat leerkrachten op De Okkernoot in ontwikkeling blijven. 
Beroepscompetenties dienen te worden onderhouden en vergroot. Op het gebied van scholing 
maakt De Okkernoot onderscheid tussen het leren op de werkplek, in-service trainingen op de 
werkplek en nascholing. 
 
Leren op de werkplek: werkgroepen 
Het leren op de werkplek is georganiseerd in de vorm van werkgroepen. Elke werkgroep richt zich 
op een actueel en relevant praktijkprobleem in de onderwijspraktijk van De Okkernoot. Op een 
onderzoeksmatige manier gaat de werkgroep op zoek naar een oplossing voor dit probleem. Deze 
oplossing kan bijvoorbeeld bestaan uit nieuwe denkwijzen, de invoering van specifieke didactische 
werkwijzen, een veranderende visie of de invoering van nieuw onderwijsmateriaal. Tijdens dit 
proces doorloopt de werkgroep een onderzoekscyclus en, wanneer onderwijsvernieuwing nodig 
blijkt, een innovatiecyclus. 
Iedere werkgroep wordt aangestuurd door een “kartrekker”, die door de groep zelf is aangewezen. 
De looptijd van een werkgroep kan variëren van een half jaar tot een jaar of langer, afhankelijk van 
het praktijkprobleem dat centraal staat. De werkgroep verantwoordt het proces en beschrijft de 
opbrengsten in een procesdocument.  
 
In-service trainingen 
Binnen de begroting wordt ruimte vrij gemaakt voor nascholing en/of begeleiding van medewerkers. 
Ieder jaar wordt in de jaarplanning, afhankelijk van de ruimte in het kader van de verplichte 
onderwijstijd, een aantal studiedagen opgenomen waarin het team gezamenlijk een training volgt. 
Deze training staat altijd in het teken van de schoolontwikkeling.  

 
Nascholing 
Leerkrachten worden steeds gestimuleerd om nascholing te volgen die gerelateerd is aan de 
schoolontwikkeling en de individuele ontwikkelwensen. Ook moet er vanuit de cao PO ruimte 
gegeven zijn. Met nascholing bedoelen we het lezen van vakliteratuur, het volgen van een 
workshop, een korte cursus, een training, of een opleiding. 
Wanneer leerkrachten zich willen specialiseren in de vorm van een masteropleiding kunnen zij 
gebruikmaken van de lerarenbeurs.  
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Elke leerkracht op school beschikt over een bekwaamheidsdossier. In dit dossier houdt hij/zij zelf 
bij welke deskundigheid hij/zij bezit. Het bekwaamheidsdossier is opgenomen in het 
personeelsdossier en komt in de gesprekkencyclus terug. 
 
Loopbaanbeleid 
Mobiliteitsbeleid 
Door StisamO is een beleidsplan ontwikkeld t.a.v. mobiliteit. Wij zullen hiernaar handelen.  
 
Functioneringsgesprekken 
Door StisamO wordt een beleidsplan ontwikkeld voor integraal personeelsbeleid waarin onder 
meer een cyclus voor voortgangsgesprekken wordt opgenomen die uitgaat van de competenties 
die zijn vastgesteld in SBL. Op onze school zal deze cyclus uitgangspunt zijn voor het voeren van 
de diverse gesprekken met personeelsleden.  
 
Persoonlijke ontwikkelingsgesprekken 
In 2007-2008 is gestart met de eerste ronde van gesprekken en het opstellen van de eerste 
persoonlijke ontwikkelingsplannen. In de jaren daarna worden n.a.v. de persoonlijke 
ontwikkelingsplannen voortgangsgesprekken gevoerd. Dit vindt plaats op schoolniveau en wordt 
dus opgenomen in de beleidsvoornemens.  
 
Begeleiding en coaching van nieuw personeel 
Wanneer een nieuwe collega op school begint is het van belang voor school en de betrokkene dat 
deze zich snel wegwijs kan maken in de school. Daartoe bespreekt het team wie de begeleiding 
van de nieuwe leerkracht op zich neemt, wie zijn maatje wordt (bij een beginnende leerkracht is de 
directeur het aangewezen maatje). Om de aansluiting van nieuwe leerkrachten soepel te laten 
verlopen is het wenselijk regelmatig op klassenbezoek te gaan en aansluitend een 
feedbackgesprek te voeren. Na een half jaar volgt een eerste functioneringsgesprek met de 
directeur. Ten tijde van het opstellen van dit plan, moet dit beleid nog worden gerealiseerd. Dit 
gebeurt op stichtingsniveau.  

 
Beleid gericht op de verbetering van de arbeidsomstandigheden 
Per januari 1997 is de school verplicht om in het kader van bedrijfshulpverlening (BHV) aan een 
aantal wettelijke eisen te voldoen. Om een overzicht te krijgen van de knelpunten is gestart met 
het maken van een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie). De uitkomst hiervan heeft ons ertoe 
gebracht een aantal wettelijke zaken aan te pakken en om te zetten in een plan van aanpak. Dit 
plan wordt jaarlijks vastgesteld door de directie en de medezeggenschapsraad. Momenteel ligt het 
accent op het zorgdragen voor een betere veiligheid in de gebouwen en de schoolomgeving.  
Op school is per 50 leerlingen, tenminste 1 volwassene aanwezig die de opleiding tot 
bedrijfshulpverlener heeft gevolgd. Omdat personeel regelmatig verschuift of afvloeit, is het de 
bedoeling dat er jaarlijks wordt bekeken of er andere leerkrachten moeten worden opgeleid. De 
school heeft een ontruimingsplan bij noodsituaties ontwikkeld. Dit is doorgenomen met het team 
en andere gebruikers van het gebouw. Het wordt regelmatig (minimaal twee keer per jaar) 
geoefend. De school houdt nog geen ongevallenregistratie bij. Aandachtspunt is om na te gaan of 
er voldoende personeel als bedrijfshulpverlener is geschoold. 
 
Op stichtingsniveau wordt op het moment van schrijven gewerkt aan het opstellen van een 
raamwerk voor het veiligheidsplan. Als dit is goedgekeurd, kan iedere school zelf zijn invulling 
geven binnen dit raamwerk op het gebied van veiligheid. 
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Aandachtspunten voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- Vanaf 2017 moeten alle leerkrachten verplicht zijn ingeschreven in het leerkrachtenregister. 
Een leerkracht moeten dan aan kunnen tonen welke bekwaamheden hij bezit en hoe hij deze 
actief onderhoudt. Het huidige bekwaamheidsdossier wordt nog niet altijd jaarlijks bijgesteld. 
Leerkrachten en directie zullen in voorbereiding op het leerkrachtenregister hun 
bekwaamheidsdossier op structurele wijze moeten onderhouden.  

- In het kader van de invoering van het Passend Onderwijs moet de school goed zicht hebben 
op haar kwaliteiten en tekortkomingen. Afhankelijk van het zorgprofiel waar de school zich 
mee wil profileren, zullen leerkrachten zich moeten bekwamen in het uitvoeren van 
specialistische taken. In sommige gevallen is gerichte professionalisering noodzakelijk. 

- BHV scholing voor gehele team opnieuw opstarten. 

- Vanaf januari 2016 moet er binnen de stichting een veiligheidscoördinator komen. StisamO 
heeft besloten dat er op elke school een aanwezig moet zijn. De directeur van De Okkernoot 
zal dit op zich nemen en zich aanstellen als veiligheidscoördinator en de scholing hiervoor 
volgen. 

- Ongevallenregistratie opzetten, icm het veiligheidsplan op schoolniveau en op 
stichtingsniveau. 

 

5.5 Leerlingenbegeleiding (-zorg) 

Onze school streeft ernaar kinderen onderwijs op maat te bieden. Wij willen tijdig de kinderen 
signaleren, die extra aandacht c.q. begeleiding nodig hebben. Wij hanteren hiervoor een 
basisondersteuningsmodel, op maat gemaakt door de school. Met dit model willen wij waarborgen 
dat iedere leerling optimaal begeleid wordt. Wanneer de begeleiding echter onvoldoende effect 
heeft, gaat het proces ‘extern onderzoek’ van start. 
 
 

5.6 Basisondersteuning OBS De Okkernoot  

De Okkernoot hanteert de volgende stappen binnen de basisondersteuning: 
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Leerkracht         

            

          Ouder 

  Ouders         

       

 Collega 
      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Leerkracht stelt doel 
Leerkracht stelt voor kind en/of 
groep een ambitieus maar 
realistisch doel (periodeplanning) 

Leerkracht signaleert risico 
Kind en/of groep dreigt 
doelstelling niet te behalen 

 

Leerkracht onderzoekt 
Wat heeft kind en/of groep nodig 
om de doelstelling te behalen? 

 

Leerkracht start andere aanpak 
Aanpak vastleggen in het 
groepsplan of groeidoc (icm Ib-er) 

 

Leerkracht evalueert 
Werkt de aanpak of moet er 
bijgesteld worden? Aanpassingen 
vastleggen in het gp/groeidoc. 

 

Inschakelen hulp collega’s 
Wanneer nodig bespreekt de 
leerkracht het probleem met 
collega’s 

  

 

Informeren van ouders 
Ouders worden op de hoogte 
gesteld en meegenomen in het 
gehele vervolgtraject 

Inbreng bij IB 
Dit volgt wanneer herhaaldelijke 
aanpak volgens PDCA cyclus niet 
geleid heeft tot gewenst resultaat.  

Inbreng extern 
ondersteuningsteam 
IB’er, KCO, ZAT, expertisegroep 
SVOB, PAB 

Hulp in de thuissituatie 
Bij een niet/onderwijsprobleem 
kan een beroep gedaan worden op 

SMW, BJZ. Eventueel Veilig Thuis. 

Onderzoek door: logopedist, 
ergotherapeut, orthopedagoog, 
arts, psycholoog, psychiater, e.d. 
Adviezen voor begeleiding op 
school en/of afstemming met hulp 
van externe hulpverlener  

Leerkracht zet 
OPP/groeidocument in 
Herhaling van de PDCA cyclus. Na 
8 weken volgt evaluatie en 
bijstelling. Aanpassingen 
vastleggen in het groepsplan 

Ondertekenen van 
groeidocument/OPP 
Ouders zetten hun handtekening 
onder een eventueel handelingsplan 
of ontwikkelingsperspectief. 

Verwijzen naar de PCL 
Minimaal een half jaar is gewerkt 
volgens de cyclus PDCA en dit is 
zorgvuldig gedocumenteerd. De 
basisondersteuning is onvoldoende 
om doelstellingen te behalen. 

Extra ondersteuning 
Voor kinderen die zich niet volgens 
eigen capaciteiten ontwikkelen en 
waarbij sprake is van handelings- 
verlegenheid. We noemen dit een 
onderwijsarrangement. 

 
 
 
 
PLAN 
 
 
DO 
 
 
CHECK 
 
 
ACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN 
 
 
DO 
 
 
CHECK 
 
 
ACT 
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Zorg in de groepen 
 
Zorg groep 1 en 2  
Voortdurende observatie van leerlingen door de leerkrachten op de hoofdgebieden van: 

- taalontwikkeling 

- rekenontwikkeling 

- werkhouding 

- ruimtelijke oriëntatie 

- motoriek 

- vormen en kleuren 

- sociaal-emotionele ontwikkeling 
We gebruiken kleuter observatie-instrumenten, waaronder de Herfstsignalering en toetsen zoals 
CITO Rekenen-Wiskunde en de CPS toetsen, om de ontwikkeling van de leerling goed in beeld te 
brengen. De informatie die met deze instrumenten verkregen wordt, is tevens van waarde voor het 
evalueren van de vorderingen ten behoeve van de overstap naar groep 3.  
 
Overgang groep 2 naar groep 3 
Op De Okkernoot is steeds het streven om het optimale uit de leerling te halen. Natuurlijk zijn niet 
alle kinderen qua kennis en kunde gelijk. Er zijn leerlingen die de eerste twee jaren ‘normaal’ 
doorlopen, maar er zijn ook leerlingen die meer tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen. Nauwe 
samenwerking tussen leerkrachten en ouders/verzorgers is dan belangrijk en duidelijkheid in 
communicatie voorkomt problemen. We gaan op onze school zorgvuldig om met doubleren. 
Daarom hebben we de procedures hieromtrent vastgelegd in een protocol, zodat voor alle 
betrokkenen helder is op welke gronden en volgens welke procedure onze school een beslissing 
neemt over de overgang van groep 2 naar groep 3. 
 
Leerlingenbegeleiding (groepen 3 tot en met 8) 
Om te inventariseren of een leerling extra zorg nodig heeft, gebruiken we naast het 
leerlingvolgsysteem ook de resultaten in de werkschriften, werkboeken, lesinstructies en de 
methode-gebonden toetsen. Twee maal per jaar, in januari en mei/juni, worden de CITO toetsen 
voor (begrijpend) lezen, rekenen en het taalonderwijs (spelling) afgenomen. Al deze toetsen en 
observaties geven de leerkracht een indicatie of een leerling extra ondersteuning of uitdaging nodig 
heeft. Via de procedure leerlingenzorg wordt bepaald op welke manier begeleiding zal worden 
gegeven. 
 
Doublure en aangepaste leerprogramma's 
Soms heeft alle extra inzet onvoldoende effect en moet het besluit worden genomen een leerling 
een jaar te laten overdoen. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders. Doubleren mag nooit een 
verrassing zijn, daarom wordt ruim voor het einde van het schooljaar gemeld dat het mogelijk een 
optie zal zijn. Maar doubleren komt in de praktijk minimaal voor. 
Veel vaker komt het voor dat er wordt afgesproken dat een leerling voor een bepaald vak met een 
aangepast programma gaat werken. Het aangepast programma wordt opgesteld met oog op  
aansluiting bij het vervolgonderwijs. De ouders worden steeds ruim van tevoren geïnformeerd over 
de stand van zaken. 
 
Uitgebreide informatie over de leerlingenzorg op De Okkernoot is te vinden in ons zorgplan. 
 
 

Aandachtspunten voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- De laatste jaren zijn er steeds meer vragen van ouders gericht op het aanbod voor leerlingen 
die bovengemiddeld presteren. De school heeft onvoldoende zicht op het aanbod en heeft 
onvoldoende kennis in huis om dit op te pakken. Er vindt scholing plaats om zicht te krijgen 
op de mogelijkheden en beleid op te stellen voor deze specifieke groep leerlingen. 

- De Okkernoot zal naar buiten toe duidelijk moeten kunnen aangeven wat haar grenzen en 
mogelijkheden zijn op het gebied van leerlingenzorg in het kader van het Passend Onderwijs. 
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- Komende periode zal het protocol “overgang” worden geëvalueerd en bijgesteld. 

- Het analyseren en evalueren van opbrengsten van het onderwijs is nog geen gemeengoed 
op De Okkernoot. Het is van belang dat de school haar kwaliteiten en beperkingen goed in 
het zicht heeft en op basis hiervan beleid kan maken. 

- De systematiek van het werken met groepsplannen voor het lees-, reken- en taalonderwijs 
zijn in gevorderd stadium. Er moet de komende periode nog wel gekeken worden naar de 
effecten hiervan op de werkvloer. Zijn het papieren tijgers, of zijn het plannen die onderhevig 
zijn aan veranderingen en bijstellingen? Dit laatste heeft de voorkeur. Zo worden ze “levend” 
en zijn ze dienend aan het doel van de lessen. 

- Er komen steeds meer leerlingen van anderstalige families. Er dient per aanmelding goed 
gekeken te worden naar de onderwijsbehoeftes en deze dienen afgestemd te worden met 
de behoeftes van de al aanwezige groepen en leerlingen. Wij hanteren dus niet een 
maximum aanmeldingen anderstaligen (NT2), maar bepalen per geval of we kunnen 
voorzien in de onderwijsbehoeften. 

 
 

5.7 Financiën 

Financieel beleid is een vertaling van beleidsvoornemens in geld. Ons uitgangspunt daarbij is dat 
de financiële middelen waarover we kunnen beschikken op schoolniveau zoveel mogelijk direct ten 
goede komen aan het primaire proces in de groepen en aan het welzijn van personeel en 
leerlingen.  
 
Het formatieve deel van de lumpsum wordt toegekend aan de school. De middelen voor de formatie 
worden zeer beperkt aangevuld met middelen vanuit het samenwerkingsverband. Jaarlijks krijgt de 
school een schoolbudget voor de inzet van middelen (materiële instandhouding) waar de school 
zelf verantwoordelijk voor is. Binnen dit budget kunnen en moeten de beleidskeuzes op 
schoolniveau worden gerealiseerd. De directie van de school is voor dit schoolbudget 
budgethouder. Het resterende deel van de materiële vergoeding wordt bovenschools ingezet en 
verantwoord.  
 
Personeelsbegroting 
Zie bijlage Bestuursformatieplan. Deze wordt in december van elk jaar toegevoegd. 
 
Schoolbegeleidingsgelden/Extra bekostiging  
Deze zijn afhankelijk van toegekende gelden door het rijk: 
• op grond van de gewichtenregeling 
• op indicatiestellingen 
• na subsidieaanvragen 
 
Begroting materiële instandhouding 
Deze wordt in de december van elk jaar nieuw toegevoegd.  
 
Begroting P&A 
Deze wordt in de december van elk jaar nieuw toegevoegd. 
 
Totaal budget 
Deze wordt in de december van elk jaar nieuw toegevoegd. 
 
Sponsoring  
Bij het aangaan van sponsorcontracten houden wij ons aan de volgende richtlijnen: 

- Sponsoring moet passen bij de taak en doelstelling van de school en geen schade berokkenen 
aan kinderen.  

- De onafhankelijkheid van het onderwijs mag door de sponsoring niet in gevaar komen.  
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- De inhoud van het onderwijs mag niet beïnvloed worden en mag niet in strijd zijn met de 
kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. 

 
Het leerlingenaantal op De Okkernoot loopt de afgelopen jaren sterk terug. De kwaliteit van het 
onderwijs zal daarom scherp in de gaten gehouden moeten worden. Binnen het bestuur wordt aan 
de hand van interne en externe gegevens een kleine scholen notitie opgesteld dat wordt 
voorgelegd aan de RvT. Vanuit de gegevens zal een plan van aanpak worden gemaakt, waarin 
diverse opties staan beschreven; van een onderzoek naar (vergaande) samenwerking met een 
andere school uit het dorp, tot het bijstellen van de managementstructuur van De Okkernoot.  
 

Aandachtspunten voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- Opstellen kleine scholen notitie StisamO. 

- Maken van een plan van aanpak voor de toekomst van De Okkernoot. 

 

5.8 Huisvesting 

De capaciteit van het schoolgebouw moet toereikend zijn voor de aanwezige leerlingen. De 
gebouwen en terreinen dienen bovendien veilig te zijn en de gebouwen en terreinen moeten goed 
onderhouden zijn. Naast wettelijke eisen, zijn ook maatschappelijke en onderwijskundige 
ontwikkelingen van belang voor de huisvesting. De gebouwen moeten toegerust zijn voor eigentijds 
onderwijs. 
 
Het gebouw van De Okkernoot dateert uit de jaren zeventig. Er is de afgelopen jaren een aantal 
verbouwingen geweest die een deel van de school een eigentijdse uitstraling hebben gegeven. In 
2011 zijn alle raampartijen vervangen voor kunststof kozijnen met gelaagd dubbelglas. Ook is de 
ingang verplaatst en zijn er diverse kleine aanpassingen in het gebouw gedaan. 
 

Aandachtspunten voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- De lokalen hebben nog wel een verouderde uitstraling en dienen de komende jaren te 
worden voorzien van een frisse nieuwe uitstraling. Vooralsnog is het budget hiertoe niet 
toereikend. Er zal per jaar worden gekeken welk budget er beschikbaar is om hiervan een 
deel aan te pakken. 

- Als gevolg van de veranderingen in het kader van Passend Onderwijs, krijgt de school 
mogelijk te maken met een veranderende leerling populatie. Veel leerlingen die voorheen 
werden doorverwezen naar het speciaal (basis)onderwijs zullen nu een plek krijgen op De 
Okkernoot. In sommige gevallen kan dit betekenen dat er speciale aanpassingen in het 
gebouw gedaan moeten worden. 

 
 

5.9 Kwaliteitszorg  

Uitgangspunt in het kwaliteitszorgbeleid is dat De Okkernoot haar werkwijze kan verantwoorden 
en nieuwe ontwikkelingen op een systematische wijze in gang zet, volgt en bijstelt. Hiermee wordt 
ad hoc beleid zoveel mogelijk voorkomen en werken we aan duurzame verbetering. 
Bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid maken we onderscheid tussen twee processen die sterk 
aan elkaar gerelateerd zijn: 

- Een onderzoekstraject waarmee de school onderwijskundige vraagstukken op systematische 
wijze verkent en indien nodig oplossingen genereert, waarmee het onderwijs kan worden 
verbeterd. 

- Een innovatietraject waarmee op systematische wijze vorm wordt gegeven aan het verbeteren 
van het onderwijs op school. Het innovatietraject kan onderverdeeld worden in implementeren 
en bijstellen. 
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Onderzoekstraject (O) 
 
Probleemanalyse: 

- Stap 1: Oriënteren  Oriëntatie op het praktijkprobleem. Door vanuit verschillende 
perspectieven naar het gekozen probleem te kijken wordt de kennis over het probleem 
vergroot. Dit zorgt voor een heldere beschrijving van het praktijkprobleem. 

- Stap 2: Richten  Er worden vragen geformuleerd die zorgen voor een verdieping in de 
verschillende aspecten van het praktijkprobleem. En indien nodig de mogelijke oplossing ervan. 
Welke vragen hebben we om op termijn een oplossing te kunnen formuleren voor het 
probleem?  

- Stap 3: Plannen  Er worden activiteiten gepland, waarmee antwoord verkregen kan worden 
op de verschillende vragen die geformuleerd zijn. Hierbij moet gedacht worden aan een 
training, een studiedag, het lezen van artikelen, een gesprek met een deskundige, een bezoek 
aan een andere school.  

 
Informatie inwinnen 

- Stap 4: Verzamelen  De activiteiten die gepland zijn worden uitgevoerd en er wordt informatie 
ingewonnen. 

 
Conclusies 

- Stap 5: Analyseren en concluderen  De informatie wordt geanalyseerd en de vragen worden 
beantwoord. Op basis van de conclusies wordt besloten of er iets in het bestaande onderwijs 
moet veranderen of dat de huidige praktijk voldoet. 

 
Innovatietraject (I): Implementeren (i) en bijstellen (b) 
 

- Stap A: Ontwerpen en implementeren  Op basis van de uitkomsten van het onderzoekstraject 
wordt een onderwijskundig ontwerp gemaakt. De term ontwerp moet breed worden opgevat. 
Het kan betrekking hebben op een nieuwe lesmethode, didactische werkwijze, 
handelingsrichtlijnen voor de leerkracht, een protocol enz. Niet altijd hoeft er zelf iets ontwikkeld 
te worden. Uitgangspunt is dat dit ontwerp moet leiden tot een verbetering van het bestaande 
onderwijs en een antwoord moet vormen op een praktijkprobleem. Wanneer het ontwerp is 
uitgewerkt wordt dit geïmplementeerd in de onderwijspraktijk van onze school. Indien nodig 
worden leerkrachten daarbij extra ondersteund in de vorm van een scholing, handleiding enz.  
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- Stap B: Informatie verzamelen  Tijdens de implementatie wordt er op verschillende manieren 
informatie verzameld over hoe het ontwerp gebruikt wordt in de onderwijspraktijk van De 
Okkernoot. Mogelijkheden hiertoe zijn bijvoorbeeld lesobservaties, gesprekken met 
leerkrachten tijdens vergaderingen, een analyse van de leerresultaten, enz. 
 

- Stap C: Evalueren  De verzamelde informatie wordt geanalyseerd. Deze evaluatie is er 
enerzijds op gericht om na te gaan of het ontwerp is geïmplementeerd zoals beoogd. 
Anderzijds wordt nagegaan of de implementatie van het ontwerp ook daadwerkelijk leidt tot 
een oplossing van het praktijkprobleem dat de aanleiding vormde voor het ontwerp. De 
conclusies worden vastgelegd. 

 

- Stap A: Herontwerpen en implementeren  Indien de evaluatie hier aanleiding toe geeft wordt 
het bestaande ontwerp aangepast. Eventueel wordt de cyclus opnieuw doorlopen. 

 
Bij de uitvoering van de systematiek voor kwaliteitszorg vindt er regelmatig uitwisseling plaats van 
bevindingen (stap 6: rapporteren en presenteren), tussenopbrengsten en eindopbrengsten. De 
rapportage en presentatie van de opbrengsten vindt niet alleen plaats aan het einde van het traject, 
maar er worden ook tussentijdse evaluatie- en meetmomenten ingebouwd. 
 
De beschreven werkwijze voor kwaliteitszorg is herkenbaar op alle niveaus van de 
schoolorganisatie. Hierbij moet gedacht worden aan het omgaan met leer- en gedragsproblemen 
van leerlingen, het beïnvloeden van groepsprocessen in een klas, schoolontwikkeling op 
teamniveau, de totstandkoming van het schoolplan, enz. 
 

Aandachtspunt voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- Veel van de ontwikkelingen die op school in gang gezet worden, worden weloverwogen 
geïmplementeerd. Tegelijkertijd merken we dat er veel veranderingen na verloop van tijd 
onvoldoende geborgd en verankerd zijn in de organisatie. Wij zullen dan ook nadrukkelijk 
aandacht besteden aan de praktische borging van de doorgevoerde veranderingen op lang 
termijn. 

 
 

5.10 Externe relaties 

We vinden het belangrijk dat er op een open en transparante wijze met elkaar gecommuniceerd 
kan worden. Het team heeft hierin een voorbeeldfunctie naar de leerlingen en de ouders en 
verzorgers. Teamleden moeten elkaar rechtstreeks kunnen aanspreken op hun handelen en 
feedback van anderen kunnen ontvangen.  
 
De communicatie met externe instanties 
Samen met de omgeving maken we de school. Op allerlei manieren onderhouden wij contact met 
inwoners en organisaties in Zetten en de directe omgeving van de school. Leerlingen gaan op 
excursie en deskundigen werken in de school. Hierdoor creëren we een duurzame betrokkenheid. 
Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen.  
 
De externe communicatie richt zich onder meer op  

- Brede school “de Zevensprong” in Zetten 
- Diverse onderwijsadviesdiensten (Marant, BNT Consult, Bazalt, enz.) 
- ROC opleidingen onderwijsassistent en klassenassistent 
- Pabo Arnhem en Pabo Groenewoud (HAN) 
- Expertisecentra en hulpverleningsinstanties (Karakter, Intraverte enz.) 
- Jeugdgezondheidsdienst GGD 
- Samenwerkingsverband Overbetuwe 
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- VO scholen in de regio (Hendrik Pierson College, Pantha Rijn, Overbetuwecollege, enz) 
- Diverse (sport)verenigingen in Zetten 
- De wijkagent 
- Schoolmaatschappelijk werk 

 
De externe communicatie verloopt via vaste contactpersonen in de school. Wanneer er geen 
contactpersoon is, fungeert de directie als aanspreekpunt. 
 
PR 
De kwaliteit van ons onderwijs ziet De Okkernoot als haar beste PR. Om mensen in de omgeving 
van de school actief te informeren over de school onderneemt De Okkernoot onder meer de 
volgende activiteiten 

- We nemen deel aan activiteiten in het dorp. Als voorbeeld participeren wij aan diverse 
sporttoernooien en de jaarlijkse dodenherdenking in Zetten. 

- We ontwikkelen zelf projecten die zich richten op de omgeving van de school. Een goed 
voorbeeld betreft het project cultuureducatie ‘Afval’, dat jaarlijks georganiseerd wordt. En ook 
het project “Scholidair” dat jaarlijks wordt georganiseerd door de school. 

- Onze wekelijkse nieuwsbrief is voorzien van schoolse activiteiten en wordt naast verspreiding 
aan ouders en verzorgers, ook extern verspreid. 

- Er is veel aandacht voor het informeren van nieuwe ouders over de school. Dit gebeurt in de 
vorm van informatieavonden, rondleidingen en intake- en kennismakingsgesprekken. Nieuwe 
ouders worden altijd uitgenodigd bij een van de weeksluitingen die de school bijna elke 
vrijdagmiddag verzorgt. 

- De personeelsleden profileren zich met hun deskundigheid ook buiten de schoolmuren. Zo 
worden er presentaties en trainingen gegeven op andere scholen. 

- De Okkernoot benadert regionale dagbladen, de dorps- of wijkkrant op het moment dat 
activiteiten op school aanleiding geven om hier publiciteit aan te geven. 

- De aanwezigheid van directie of collega’s bij diverse samenwerkingsverbanden: de 
Bredeschool, cultuureducatie in de regio, Intern begeleiders netwerkbijeenkomsten en regio 
directeuren overleg Overbetuwe. 

- Een belangrijk middel voor PR is ook onze website. Deze is op dit moment verouderd en zal 
worden bijgewerkt om aan de huidige eisen te kunnen voldoen. De site zorgt ervoor dat ouders 
en andere belangstellenden een goed beeld krijgen van de (leer)activiteiten op school. 

 

Aandachtspunt voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- Het updaten en verfrissen van de huidige website, qua lay-out en inhoud. 

- Het onderzoeken of een facebook pagina of een vergelijkbaar programma een toevoeging 
is op het huidige PR beleid en iets toevoegt voor de school. Daarbij moet gekeken worden 
of dit haalbaar is binnen de huidige taken van het team/directie. Een alternatief wat zich heeft 
aangeboden is Klasbord, een app om ouders meer informatie uit de klas te geven. 

- De school heeft contact met vele externe organisaties. Deze contacten leveren de school 
veel op, maar leiden ook tot een toename van de taakbelasting. De Okkernoot wil bij het 
aangaan en continueren van een samenwerking nadrukkelijk bewaken of deze 
samenwerking direct of indirect meerwaarde oplevert voor haar onderwijs.  

- Er moet een PR-plan worden opgesteld. 

 
 

5.11 Oudercommunicatie 

Goede contacten en korte lijntjes met ouders (lees ook: verzorgers) vinden wij van groot belang. 
School en ouders streven hetzelfde doel na: zorgen voor een optimale ontwikkeling van het kind. 
Ouders zien we als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leerkrachten 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 zien het als onze plicht: 
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- ouders steeds te betrekken bij schoolactiviteiten; 

- ouders regelmatig te informeren over de actuele gang van zaken op het gebied van de 
ontwikkeling en het welbevinden van hun kind; 

- om in een vroege fase met ouders te overleggen als we vinden dat hun kind extra zorg nodig 
heeft.  

Van ouders verwachten we: 

- dat zij samen met ons de verantwoordelijkheid nemen voor het ontwikkelings- en 
opvoedingsproces van hun zoon of dochter; 

- dat zij de leerkrachten op school tijdig informeren over relevante buitenschoolse zaken die van 
belang zijn voor het functioneren van hun kind op school; 

- dat ze zich actief laten informeren en belangstelling hebben voor de gang van zaken op school. 
 
Op de volgende wijze hebben we de communicatie met ouders op school georganiseerd. 

- Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond in elke klas georganiseerd. 
Ouders maken tijdens deze avond kennis met de groepsleerkrachten en worden geïnformeerd 
over de dagelijkse gang van zaken in de nieuwe groep en de schoolontwikkelingsthema’s van 
het lopende schooljaar. 

- Minimaal twee keer per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een oudergesprek over het 
welbevinden en de ontwikkeling van hun kind. 

- Groepsleerkrachten communiceren regelmatig met de ouders van de leerlingen uit hun groep 
over groepgerelateerde activiteiten. Wanneer dit in het belang is van het welbevinden en/of de 
ontwikkeling van het kind vinden er extra oudergesprekken plaats. 

- Iedere week verschijnt de digitale nieuwsbrief (de Weekbrief), waarin ouders geïnformeerd 
worden over lopende zaken op school. 

- De MR en de OR vergaderen ongeveer acht tot tien keer per jaar. Zowel in de MR als de OR 
zijn de ouders vertegenwoordigd. 

- Indien nodig benadert de directie ouders per mail om hen over schoolzaken te informeren.  

- Via de schoolwebsite, Facebook en Twitter worden ouders en andere belangstellenden 
geïnformeerd over algemene schoolzaken. 

- Schoolbreed worden er regelmatig activiteiten gereorganiseerd, waarbij ouders betrokken 
worden. Dit zijn activiteiten als de Okkernootvieringen, excursies, de scholenmarkt voor het 
voortgezet onderwijs, de jaarafsluiting enz. 

 
 

Aandachtspunt voor de komende beleidsperiode 2016-2020: 
 

- Onderzoeken of “klassenouders” een toevoeging kunnen zijn voor de ontlasting voor 
praktische regelzaken in elke klas. 

- Ouders worden nog te weinig betrokken bij het vaststellen van de kwaliteit van onze school. 

- Mede als gevolg van de opkomst van indirecte communicatievormen als de e-mail kan de 
communicatiedruk voor leerkrachten sterk toenemen. 
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6 Sterkte en zwakte analyse 

 
 
 
Op basis van de hoofdstukken 2 t/m 4 heeft is een sterkte-zwakte analyse uitgevoerd. De 
opbrengsten van deze analyse zijn van invloed geweest op de formulering en de planning van de 
beleidsvoornemens. Ook bij de uitvoering van dit schoolplan zullen de opbrengsten van deze 
analyse van waarde kunnen zijn bij het onderzoeken van beleidsvoornemens en het bepalen van 
welke interventies noodzakelijk zijn in de onderwijspraktijk.  
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Sterkte Kansen  

- Kleinschalige school 

- Grote diversiteit in het team (leeftijd, geslacht, 
interesses) 

- Actueel aanbod van lesmethoden 

- Leerontwikkeling wordt structureel gevolgd 

- Leerkrachten zijn zorgzaam voor leerlingen 

- Invoering van handelingsgericht werken; kijken 
naar onderwijsbehoeften van alle kinderen 

- Cultuur van de school is laagdrempelig 

- Een kerndoeldekkend onderwijsaanbod 

- Heldere richtlijnen voor de invulling van de 
lestijd 

- Aandacht voor planmatig werken voor leerling 
door o.a. inzetten digitale agenda groep 5-8 

- Veel aandacht voor de leesontwikkeling van 
kinderen 

- Professionaliseren door onderzoeksmatig leren 
op de werkplek in werkgroepen 

- Er is een hoge ouderbetrokkenheid op school 

- De school heeft een uitgebreid netwerk van 
externe relaties 

- Ouders worden op verschillende manieren over 
schoolzaken geïnformeerd 

- Afgelopen jaren goede scores op de Cito 
eindtoets 

- Groei of instandhouding van het leerlingaantal 

- Veranderende ouder- en leerling populatie 

- Korte lijnen en extra deskundigheid door 
samenwerking in de Bredeschool 

- Intensievere afstemming met het VO 

- Meer deskundigheid in huis door Passend 
Onderwijs 

- Leerkrachten worden zich door het 
opbrengstgericht werken meer bewust van 
vanuit welk doel ze leerlingen begeleiden 

- Transparantie naar alle betrokkenen  

- Meer speelruimte om budgetten naar eigen 
inzicht in te zetten 

- Schooladvies t.a.v. overgang VO wordt steeds 
belangrijker 

- Maatschappelijke ontwikkelingen krijgen een 
plek in het onderwijsaanbod 

- Extra prikkel om leerkrachten te stimuleren zich 
te ontwikkelen (LB schalen, lerarenbeurs) 

- Van kennisoverdracht naar zelfsturing en 
zelfredzaamheid door het aanbieden van de 
21e eeuwse vaardigheden 

- Systematiek van onderzoeksmatig leren in 
werkgroepen is geïntroduceerd 

Zwaktes Bedreigingen 

- Er kan nog meer gebruik gemaakt worden van 
mogelijkheden tot professionalisering 

- Borging van leerlingenzorg moet 
geoptimaliseerd worden 

- Er kan meer gebruik gemaakt worden van de 
mogelijkheden die Parnassys biedt 

- Er is verbetering mogelijk in de regelmaat van 
het bijhouden van verslaglegging door de 
leerkrachten, maar ook in het niveau waarop 
dat gebeurt 

- Ouders geven aan dat de communicatie over 
opbrengsten en schoolontwikkelingsthema’s 
verbetering behoeft. 

- De inrichting van de lokalen is gedateerd. 

- Leerkrachten weten nog niet voldoende over 
het ontwikkelingsverloop op motorisch gebied. 

- Er is geen duidelijke doorgaande lijn voor 
tekenen en handvaardigheid op school. 

- De doorgaande lijn voor bewegingsonderwijs is 
geënt op een extern persoon, dit kan een risico 
vormen.  

- 21e eeuwse vaardigheden van leerlingen op 
school staat nog in de kinderschoenen. 

- Ouders worden nog te weinig betrokken bij het 
vaststellen van de kwaliteit van de school. 

- Toenemende gemiddelde leeftijd van het 
personeel op school 

- Geen/weinig instroom van nieuwe leerkrachten 

- Wegvallen van ID-banen 

- Toenemende takenlast door kleiner wordend 
team en samenwerking in de brede school 

- Referentieniveaus en opbrengstgericht 
werken: er is steeds minder speelruimte om 
keuze te maken t.a.v. onderwijsinhouden. Veel 
accent op rekenen en taal en lezen 

- Mogelijk toenemende werkdruk als gevolg van 
Passend Onderwijs 

- Veel verantwoordingsdruk 

- Onduidelijke financieringsstromen 
(bijvoorbeeld in het kader van Passend 
Onderwijs) 

- Vol lesprogramma door maatschappelijke 
verantwoordelijkheid  

- Mede als gevolg van de opkomst van indirecte 
communicatievormen als de e-mail kan de 
communicatiedruk voor leerkrachten sterk 
toenemen 

- Terugloop leerlingenaantallen 

- Sterk concurrerende opstelling van andere 
school in het dorp 

 
  



 
51 

 
 

7 Beleidsvoornemens 

 
 

7.1 De werkwijze 

Beleidsvoornemens worden op de volgende wijze gesignaleerd of komen op de volgende wijze op 
de agenda van de school te staan: 
- Minstens één keer per half jaar vindt er een analyse van de opbrengsten plaats met het team. 

De bevindingen van deze bijeenkomsten kunnen leiden tot nieuwe beleidsvoornemens. 
- Jaarlijks vindt er een beknopte inventarisatie van de stand van zaken per kwaliteitsgebied 

plaats. De aandachtspunten die hieruit voortkomen kunnen ook tot nieuwe beleidsvoornemens 
leiden. Deze worden ook ‘SMART’ vastgelegd in het jaarplan. 

- Iedere vier jaar (de schoolplancyclus) vindt er een beknopte inventarisatie van de stand van 
zaken per kwaliteitsgebied plaats. De aandachtspunten die hieruit voortkomen kunnen tot 
nieuwe beleidsvoornemens leiden. 

- Tot slot kunnen er incidentele (niet geplande) ontwikkelingen zijn in de interne of externe 
omgeving van de school, waar de school genoodzaakt is om iets mee te doen. Deze 
ontwikkelingen kunnen tot beleidsvoornemens leiden die gedurende de looptijd van dit 
schoolplan in de beleidsplanning worden opgenomen. 

 
  



 
52 

 
 

De werkwijze is in het volgende schema weergegeven. Een uitgebreide toelichting is te vinden in 
de paragraaf van het kwaliteitsgebied kwaliteitszorg. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Het kan voorkomen dat na de onderzoeksfase blijkt dat er geen veranderingen hoeven te worden 
doorgevoerd in de schoolorganisatie. In dat geval komen de implementatiefase en de 
bijstellingsfase in de beleidsplanning te vervallen.  
Niet alle signalen die op school binnenkomen hoeven te leiden tot beleidsvoornemens en de 
daaraan verbonden onderzoeks- en innovatiecyclus. Zo kan het voorkomen dat de school besluit 
geen actie te ondernemen n.a.v. een signaal, of dat er een snelle pragmatische actie volgt, omdat 
de situatie hier om vraagt.  

  

Beleidsvoornemen 
Praktijkprobleem 

Innoveren 
I = Implementatiefase 

 

Onderzoeken 
O = 

Onderzoeksfase 

 

Borgen 
B = Bijstellingsfase 

 

Verandering 
nodig? 
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7.2 Beleidsplanning 2016-2020 

Het volgende schema beschrijft de beleidsplanning voor de periode 2016-2020. 
(O = onderzoeksfase, I = Implementatiefase, B = Bijstellingsfase) 
 

Beleidsvoornemens  15/16 16/17 17/18 19/20 

Schoolontwikkeling     

toekomstperspectief O I/B   

Kleine scholen notitie uitwerken O I I B 

Leerstofaanbod 

Verbeteren resultaten spelling en begrijpend lezen   O/I I 

Toetsen vanuit methode Taal in Beeld evalueren op 
bruikbaarheid en toepasbaarheid 

  O/I I 

Spellingsprotocol evalueren en bijstellen  O/I I/B B 

Onderzoek starten naar werkwoordspelling   O I 

(begrijpend) lezen effectueren en eventueel methodiek 
aanpassen n.a.v. leesonderzoek Tanja van Venendaal 

  O/I I 

Discrepantie tussen CITO en methode toetsen 
onderzoeken 

 O I/B  

Automatiseren prioriteren binnen vakgebied rekenen  I B B 

Wanneer methodisch schrift loslaten  O I  

Implementatie type cursus  O I  

Vervangen van de methode wereldoriëntatie m.b.t. de 21e 
eeuwse vaardigheden (IPC?) 

O I I I 

Cycli rondom bewegingsonderwijs en de bijbehorende 
doelstellingen, i.c.m. de gymsectie van het HPC 

I/B B B B 

Continuering “Streetwise” voor verkeer O I/B O I/B 

Leerlijn levensbeschouwing evalueren en bijstellen  O I/B  

Opstellen cultuurbeleidsplan  O/I I/B  

Werken met een digitale agenda I/B I/B I/B I/B 

Gebruik van mobiele devices in de klas  O/I I/B I/B 

Toevoeging software als ondersteuning evalueren en 
bijstellen 

 O I I/B 

Vervangen van digitale ondersteuning (PC en digibord) 
na economische levensduur bereikt 

 O I I 

Professionele cultuur 

Veranderingen rondom passend onderwijs O/I B   

Borgen van cycli leerlingenzorg O/I I B O/B 

Borgen van cycli opbrengstgericht werken I I B O/B 

Borgen van kwaliteitszorg I I/B O/B O/B 

Optimaliseren van formele overlegstructuren  O/I/B O/B O/B 

BHV O I I B 

Personeel 

Nascholingsbeleid   I B O/B 

Registratieplicht lerarenregister O I I I 

Werkdruk monitoren van teamleden I I/B O/B O/B 

Gesprekkencyclus uitvoeren I I I B 

Taakbeleid  O/B O/B O/B O/B 

Leerlingenzorg 

Hanteren basisondersteuningsmodel O I/B B B 

Ongevallenregistratie opzetten O I/B   

Raamwerk veiligheidsplan inkleden op schoolniveau O I B  

Beleidsstuk (meer)begaafde leerlingen opstellen O I B  

Beleidsstuk “overgang” opstellen O/I B   

Optimaliseren: “werken met groepsplannen”  O I B 
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Beleidsstuk anderstaligen (statushouders) opstellen O I/B B  

Financiën 

Inkomsten/uitgaven patroon monitoren en in overleg met 
bestuur/RvT bijstellen 

B B B B 

Huurders aantrekken I I I I 

Huisvesting 

Opfrissen van de lokalen/personeelsruimte  O O I/B 

Onderhoud/verwijderen schuur op plein  O I I 

Kwaliteitszorg 

Optimaliseren School Ondersteunings Profiel (SOP) B B B B 

Preventiemedewerker scholen O I/B   

Externe relaties 

Ontwikkelingen passend onderwijs optimaliseren binnen 
De Okkernoot 

B B B B 

PR beleidsstuk opstellen O I B  

Oudercommunicatie 

Vernieuwen van de website O/I B  O 

Invoeren gebruik social media (Klasbord/Facebook) O/I B O I 

Zijn klassenouders een toevoeging?  O/I B  

Rol ouderraad en medezeggenschapsraad O O O O 

Rol ouders in vaststellen kwaliteitszorg Okkernoot   O I 
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8 Vaststelling Schoolplan  

 

8.1 Directie  

 
 
 
 

Schoolplan 2016 – 2020 
 

Plaats:  
 

Zetten 

Datum:  
 

 

Naam:  
 

Pim Frijhoff 

Functie:  
 

Schoolleider 

Handtekening:  
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8.2 Medezeggenschapsraad Okkernoot 

Schoolplan 2016 – 2020 
 

Plaats:  
 

Zetten 

Datum: 
 

 

Naam:  
 

Pepijn Raats 

Functie:  
 

Voorzitter MR De Okkernoot 

Handtekening:  
 

 
 
 
 
 

  

8.3 Bevoegd gezag  

Schoolplan 2016 – 2020 
 

Plaats:  
 

Elst 

Datum: 
 

20 oktober 2016 

Naam:  
 

Yvonne Smits 

Functie:  
 

College van bestuur StisamO 

Handtekening:  
       
 

 

    
 

 

 


