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1. Inleiding 

1.1. Totstandkoming schoolplan 

Het Schoolplan 
 
Dit is het schoolplan 2019-2023 van basisschool De Wiekslag in Drachten 
 
De doelen en functie van dit schoolplan zijn: 
 
- aangeven wat voor de periode van 1 augustus 2019 t/m 31 juli 2023 het beleid van de school is; 
- van deze beleidsterreinen een samenhangend geheel maken; 
- dit beleid zo vaststellen dat het gebruikt kan worden voor planmatige schoolontwikkeling; 
- aangeven wat de concrete doelstellingen zijn voor de periode 2019-2023; 
- dit plan gebruiken als basis voor een jaarplan, evaluatie en bijstelling van deze schoolontwikkeling; 
- verantwoording afleggen aan het College van Bestuur van de Bisschop Möller Stichting; 
- voldoen aan de wettelijke verplichting te beschikken over een schoolplan. 
 
 
Gevolgde procedure schoolplan 2019-2023 
 
 
Dit schoolplan is opgesteld door Mardineke Kuiper directeur van jenaplanschool De Wiekslag 
Teamleden, ouders, leerlingen en medewerkers van het bestuursbureau hebben gegevens 
aangeleverd voor dit schoolplan. Tijdens het schrijven van het plan zijn teamleden, leden van de 
medezeggenschapsraad en andere betrokkenen, waaronder medewerkers geraadpleegd en zij 
hebben een bijdrage aan de inhoud geleverd. 
 
Het College van Bestuur van de Bisschop Möller Stichting, het bevoegd gezag van de school, heeft het 
schoolplan na instemming van de MR, vastgesteld. Het vastgestelde document is – conform 
regelgeving – naar de Inspectie van het Onderwijs gezonden ter kennisname. 
 
 
Gebruikte kaders 
 
Bij het opstellen van dit schoolplan zijn de volgende kaders gebruikt: 
 
- De wettelijke kaders, waaronder de Wet op het primair onderwijs en de Wet passend onderwijs; 
- Het Strategisch meerjarenplan van de Bisschop Möller Stichting; 
- De recente CAO-PO; 
- Lemniscaat BMS (bijlage 1); 
- Kwaliteitskader BMS (bijlage 2); 
- BMS werkmodel professionele schoolcontext (bijlage 3); 
- Optimalisatie relatiebeheer ouders BMS (bijlage 4); 
- Guiding Principles BMS (bijlage 5); 
- Model Handelingsgericht werken (bijlage 6); 
- Basisprincipes jenaplanonderwijs 
- Plan rondom werkdrukvermindering 
- Schoolplan 2015-2019 
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- Uitkomst audit maart 2019 
- Tevredenheidsonderzoek 
 
 
Schoolplan, jaarplan en jaarverslag 
 
Het schoolplan geeft de kaders en het perspectief aan waarbinnen onze school werkt aan 
schoolontwikkeling en schoolverbetering. Het geeft daarbij ook zicht op de samenhang tussen de 
verschillende beleidsvoornemens. 
Het schoolplan is een visiedocument waarin we aangeven, waar onze school nu voor staat 
(schoolprofilering), waar onze school naar toe wil (collectieve ambitie) en hoe onze school dat wil 
bereiken. 
Het schoolplan is geheel in lijn met het strategisch beleid van het bestuur. Waar dat nodig is geeft 
ons schoolplan op schoolspecifieke wijze uitvoering aan de strategische doelen op bestuursniveau. 
Tegelijkertijd worden in het schoolplan ook schoolspecifieke beleidsvoornemens opgenomen. 
De school beschikt over diverse schooleigen-beleidsdocumenten. Daar waar sprake is van reeds 
geformuleerd beleid in bestaande documenten zullen we volstaan met een verwijzing. 
 
Het schoolplan 2019-2023 geeft als beleidsplan antwoord op 2 belangrijke vragen: 
 
Waar staan we nu als school? 
Waar willen we naar toe met onze school? 
Het is duidelijk dat het een beleidsdocument bij uitstek is voor de sturing van de schoolontwikkeling.  
 
De functie van het schoolplan is meerledig: 
Het geeft intern sturing en richting aan visie. 
Het is een verantwoording voor betrokken stakeholders. 
Het geeft duiding aan planmatig ontwikkeling van doelen en middelen. 
Het stuurt de kwaliteitszorg. 
In de Wet Primair Onderwijs (WPO, art 16) staat aangegeven dat het bevoegd gezag tenminste één 
maal in de 4 jaar het schoolplan vaststelt. De school zendt deze na vaststelling aan de inspecteur toe. 
Het schoolplan is een wettelijk verplicht document en daarmee een bekostigingsvoorwaarde. 
Het schoolplan voldoet aan de wettelijke eisen die aan het schoolplan worden gesteld. 
Het schoolplan geeft de kaders en het perspectief aan waarbinnen onze school werkt aan 
schoolontwikkeling en schoolverbetering. Het geeft daarbij ook zicht op de samenhang tussen de 
verschillende beleidsvoornemens. 
Het schoolplan is een visiedocument waarin we aangeven, waar onze school nu voor staat 
(schoolprofilering), waar onze school naar toe wil (collectieve ambitie) en hoe onze school dat wil 
bereiken. 
De school beschikt over diverse schooleigen-beleidsdocumenten. Daar waar sprake is van reeds 
geformuleerd beleid in bestaande documenten zullen we volstaan met een verwijzing. 
Kwaliteitsdocument (centraal document binnen de cyclus voor kwaliteitszorg). 
 
Bestuursbeleid 
Het schoolplan is geheel in lijn met het strategisch beleid van het bestuur. Waar dat nodig is geeft 
ons schoolplan op schoolspecifieke wijze uitvoering aan de strategische doelen op bestuursniveau. 
Tegelijkertijd worden in het schoolplan ook schoolspecifieke beleidsvoornemens opgenomen 
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2. Opbrengsten planperiode 2015-2019 

2.1. Terugblik 

 
 
In dit schoolplan stellen wij u op de hoogte van onze beleidsvoornemens voor de komende vier jaar. 
U vindt in dit plan zowel de beleidsvoornemens op schoolniveau als de ambities uit het strategisch 
meerjarenplan van de Bisschop Möller Stichting, waaronder onze school valt. 
Eerst een terugblik op de afgelopen planperiode. 
 
 
Opbrengsten planperiode 2015-2019 Bisschop Möller Stichting 
 
Continuïteit 
De Stichting kende in de achterliggende planperiode 2015-2019 een groei van het aantal leerlingen 
van ca. 5910 (1 oktober 2015) naar ca. 6250 (prognose 1 oktober 2018). De prognose van het aantal 
leerlingen in het PO in het voedingsgebied van de BMS laat voor de periode 2015-2021 een 
gemiddelde daling zien van ca 10%. 
 
Onderwijskwaliteit 
In het kader van het nieuwe toezichtkader heeft de onderwijsinspectie in het najaar van 2017 voor 
de komende vier jaar het vertrouwen uitgesproken in de kwaliteitszorg van de BMS. Wel bleek uit 
het verificatieonderzoek op tien scholen de noodzaak tot een verbeterslag op drie scholen. Deze was 
reeds door het bestuur uitgezet. Het bestuur zal de inspectie rapporteren over de voortgang. 
 
Personeel 
De personeelsformatie steeg in de afgelopen planperiode van 354 fte in 2015 naar 400 fte in 2018. 
Deze stijging van 13% hangt samen met zowel de opvang van de groei van het aantal leerlingen als 
de transitie van de opvang van het ziekteverzuim van het personeel vanuit het vervangingsfonds naar 
de opvang door medewerkers in eigen dienstverband. Het ziekteverzuim daalde van 6,2% in 2015 
naar 5,8% in 2017. 
 
Financiën 
De verschillende jaarverslagen laten een, in deze periode, jaarlijks positief financieel resultaat zien en 
daarmee een verdere groei van het eigen vermogen. 
 
 
Opbrengsten planperiode 2015-2019 op schoolniveau 
 
In het schoolplan 2015-2019 hebben we ingezet op de volgende onderdelen: 
- Jenaplanschool, waarbij wereldoriëntatie het hart van het onderwijs is: Er wordt thematisch 
gewerkt binnen de school, waarbij de kerndoelen betrokken worden.  
- Techniek: Er is een techniekcoördinator aangesteld. Er zijn workshops gevolgd en er is een 
inventarisatie geweest van alle materialen m.b.v. Bèta Noord. We gebruiken de kerndoelen voor 
techniek. 
- Gezonde School : We zijn in alle opzichten een Gezonde School met een voedingsbeleid en drie 
certificaten voor Sport en Bewegen, Voeding en Welbevinden en Sociale Veiligheid. 
- Continu rooster: In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met een continurooster en dat is nog 
steeds zo 
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- Stijging leerlingenaantal: De afgelopen jaren is de school met 36% aan leerlingen gestegen 
- IKC vorming: Er zijn veel gesprekken geweest en bezoeken op diverse IKC's om een beeld te vormen 
van wat voor IKC De Wiekslag wil worden 
- Taalsterke school met accent op motoriek: Er zijn verschillende workshops gevolgd o.a. "Speel je 
wijs". In de kleutergroepen zijn taal/motoriek kisten. 
- Muziekonderwijs: De Wiekslag heeft de afgelopen drie jaren deelgenomen aan de Muziekimpuls en 
heeft diverse materialen en een muziekmethode uitgekozen om mee te werken. 
- Analyseren van toetsen en maken van handelingsplannen; Door middel van diverse cursussen 
kunnen alle medewerkers goed analyseren en handelingsplannen maken. 
- Coöperatieve werkvormen: Medewerkers kennen de diverse werkvormen en passen die toe in de 
les. 
- Taal- en rekenbeleidsplan: Er is een taal- en rekenbeleidsplan gemaakt. Die wordt verder uitgewerkt 
in de nieuwe planperiode 2019-2023 
- Optimaliseren klassenmanagement: De afspraken hierover zijn schoolbreed op elkaar afgestemd. 
- Laag ziekteverzuim door inzet duurzame inzetbaarheid: Er is weinig ziekte geweest.  
- Inzetten van talenten medewerkers: Binnen de taken die verdeeld worden op school hebben alle 
medewerkers hun talenten kunnen inzetten. 
- Profileren van de school: De school heeft een nieuwe huisstijl en is veelvuldig in het nieuws 
geweest. In 2017 heeft de school de nationale onderwijsprijs voor de provincie Friesland gewonnen. 
- Betrokkenheid leerlingen : De opbrengsten zijn de afgelopen jaren gestegen, o.a. door de leerlingen 
meer te betrekken bij het onderwijsproces. 
- Identiteitsvorming: De school heeft onder begeleiding van de identiteitsbegeleidster de methode 
Kleur aangeschaft. Deze is volledig opgenomen in het onderwijsprogramma. 
 
We zij trots op: 
Gezonde School 
Zorg voor elkaar 
Vieren 
Taal 
Doorgaande lijn 
Bewegen 
Diversiteit 
Team 
Plezier 
Muziek 
 
In het schoolplan 2019-2023 gaan we verder met: 
Stijging/behoud van het leerlingenaantal; Taalsterke school (Kentalisschool); Muziek borgen; 
Analyseren (meetinstrument); Denken in Doelen; Taal- en rekenbeleidsplan; Techniek; IKC vorming; 
Pedagogisch klimaat. 
 
En aanvullend vanuit de teamsessie van februari 2019: Doorgaande lijn, Taal/Engels, Rekenen, 
Wereldoriëntatie, Techniek/ICT, mindset, uitdagen van kinderen, duurzaamheid, bewegen, de wereld 
in/rijk buitenspelen, hoge (re) ambitie. 
En....onvoorwaardelijk verbinden en omarmen. Er wordt niet gepest. 
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3. Uitgangspunten BMS en de 32 scholen 

De Stichting 
Vanuit de bovengenoemde resultaten uit de achterliggende planperiode enerzijds en de te 
verwachten ontwikkelingen en mogelijkheden anderzijds heeft de BMS als Stichting voor Katholiek 
en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs in Friesland ook voor de komende vier jaar voldoende 
bestaansrecht om als zelfstandige stichting voort te gaan.  
 
De Stichting geeft daarbij inhoud aan haar grondslag zoals geformuleerd in artikel 2 van haar 
statuten op basis van haar missie zoals deze is geformuleerd in de brochure Vormende Identiteit, de 
Guiding Principles en haar visie op onderwijs zoals vastgelegd in het model Handelingsgericht 
Werken. 
 
De scholen 
Vanuit haar specifieke positie binnen de huidige regelgeving over schoolomvang en haar missie zet 
de BMS zich ook in de komende vier jaar in voor de positie van alle 32 zelfstandige scholen.  
 
Daarbij is de Stichting bereid tot overname van scholen mits deze passen binnen de missie van de 
Stichting.  
 
De Stichting onderzoekt de komende jaren de mogelijkheid tot de verdere doorontwikkeling van het 
aanbieden van Primair Onderwijs aan 4-12 jarigen naar het ondersteunen van de Primaire 
Ontwikkeling van (0)/2 tot 12/(14) jarigen. 
 
Relatie Stichting en Scholen 
Vanuit haar visie op het Persoonlijk Leiderschap en Spiritualiteit hanteert de Stichting in haar sturing 
het principe van de wederkerigheid.  
 
Scholen krijgen nadrukkelijk de ruimte om binnen de gemaakte afspraken over missie, visie en beleid 
hun eigenheid te ontdekken,te ontwikkelen en inhoud en vorm te geven.  
 
De Stichting biedt daarvoor de inhoudelijke kaders zoals vastgelegd in de missie en de visie op 
onderwijs en verder uitgewerkt in het kwaliteitskader en de onderwijs kwaliteitskalender.  
 
De Stichting draagt de eindverantwoordelijkheid voor de strategische profilering van de scholen en 
de Stichting, de onderwijskwaliteit, het werkgeverschap en de financiële en facilitaire bedrijfsvoering. 
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4. Algemene schoolbeschrijving 

4.1. Inleiding 

Ligging 
Jenaplanschool De Wiekslag ligt in de wijk De Wiken aan de oostkant van Drachten en stamt uit de 
jaren zestig. Het ligt ingeklemd tussen de Noorderdwarsvaart, de N31 (Wâldwei) en de Splitting. De 
wijk telt ongeveer 6000 inwoners en 2750 woningen. De eerste steen van de eerste woning aan de 
Hooglandswijk werd in 1965 gelegd. Vlot daarna volgden straten als de Hagewijk, Alferhof, 
Middelwijk, De Raai, Engwerd, Foswerd, Stelpswijk, Langewijk, Dwarswijk enz. In een tweetal jaren 
werden er ruim 1000 woningen gebouwd. Alle (rijtjes-)woningen in de Wiken noord zijn vrijwel 
hetzelfde, de zogenaamde revolutiebouw. Alle straten zijn vernoemd naar de wijken (sloten) die 
vroeger in dat gebied liepen. De wijk telt relatief veel galerijflats. De wijk heeft een eigen 
winkelcentrum met onder andere twee supermarkten, de Poiesz en Albert Heijn, drogist, apotheek, 
boekenwinkel, kapsalon, bakkerij, pinautomaat en bloemenwinkel. Verder beschikt de wijk over een 
wijkcentrum, zorgcentrum en een kerk. In de wijk is een MBO school en zijn meerdere basisscholen 
op diverse grondslagen gevestigd. Onze school heeft veel contact met de genoemde bovenstaande 
voorzieningen. 
 
Inwoners 
Iets meer dan helft (52%) van de inwoners in de Wiken is in de leeftijdscategorie 25 tot 64 jaar. 19% 
Van de inwoners is ouder dan 65 jaar en 29% is tussen de 0 en 24 jaar. Binnen de categorie 25 tot 64 
jaar is de grootste groep inwoners tussen de 25 en 44 jaar. Dit zijn vaak jonge volwassenen die op 
zichzelf (gaan) wonen: 
44% van de mensen is alleenstaand, 32% zijn gezinnen met kinderen*, 21% gezinnen zonder 
kinderen *binnen deze categorie groeit 21% van de kinderen op in een één-ouder-gezin 
85% van de inwoners van de Wiken heeft een Nederlandse identiteit, 12 % heeft een niet westerse 
achtergrond en/of identiteit en 3% van de mensen zijn afkomstig uit een ander land in West-Europa. 
Het gemiddelde inkomen van de bewoners van de Wiken is gemeentelijk gezien het laagst, €15.800,= 
op jaarbasis. 12% van de huishoudens in de Wiken leeft op of rond het sociaal minimum. In 2010 was 
10% van de mensen werkzoekend, waarvan 3% al langer dan een jaar. Als gevolg van de 
sociaaleconomische toestand van veel inwoners is dat er een lage deelname is aan culturele 
activiteiten (muziekles, toneelvoorstellingen) of activiteiten van onder meer de Maatschappelijke 
Ondersteuning Smallingerland (minder dan 3 %). Wél maakt 4% van de bevolking in de Wiken gebruik 
van de ondersteuning van het maatschappelijk werk.  
 
Schoolpopulatie 
De doorsnee schoolbevolking is een duidelijke afspiegeling van gezinnen uit onze wijk. Op onze 
school hebben we te maken met 16 verschillende nationaliteiten. Wat betreft het opleidingsniveau 
heeft 75% een MBO opleiding of lager en 25% HBO of WO. Wij zien een toename en verzwaring van 
de problemen binnen de gezinnen als het gaat om financiën, eenoudergezinnen, scheidingen (34% 
van de schoolpopulatie) en allerhande andere persoonlijke problemen. Dit doet een extra beroep op 
de medewerkers en ons zorgaanbod. We zijn steeds meer een partner in de opvoedende taak van 
ouders. Voor onze kinderen willen we op school een rustige en veilige plek creëren waar ze tot leren 
komen. Welbevinden en sociale veiligheid hebben we hoog in het vaandel staan. We willen tevens 
een school zijn, met een aanbod van activiteiten zoals koken, sport, muziek en theater wat onze 
kinderen van huis uit (om wat voor reden dan ook) niet meekrijgen. Het grootste deel van de 
kinderen komt uit de wijk de Wiken en uit omringende wijken. 
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4.2. Uitwerking uitgangspunten 

Identiteit 
SAMEN UNIEK MET ONZE IDENTITEIT 
We zijn een katholieke jenaplanschool en daar zijn wij trots op. Met een frisse en eigentijdse beleving 
van het katholieke geloof bieden wij een omgeving waar kinderen zich thuis voelen. 
In de kring praten we met elkaar over onderwerpen die over het leven gaan. We vieren uitgebreid de 
katholieke feestdagen en besteden aandacht aan andere religies en culturen. We staan open voor 
iedereen die onze principes respecteert. We zijn tenslotte “Samen Uniek”! 
Regelmatig staan we stil bij blije of verdrietige momenten in het leven van onze kinderen. We 
hebben dan aandacht voor elkaar en voelen ons verbonden. 
In de centrale hal staat een grote vierboom waar we regelmatig een kaarsje aansteken voor 
belangrijke gebeurtenissen. Daar hangen ook vogeltjes in die de geboorte van een kind, of het 
overlijden van een naaste symboliseren. 
We staan stil bij mensen die het moeilijk hebben en zetten ons daar regelmatig actief voor in. We 
willen iets kunnen betekenen voor anderen. Dat kan een klein gebaar zijn, of een grote actie. 
We gaan uit van het positieve in de mens en zo gaan we ook met elkaar om. We werken aan een 
samenleving waarin we rechtvaardig en vreedzaam omgaan met verschillen en veranderingen. We 
hebben respect voor onze medemens en vinden dat iedereen zichzelf mag zijn. We leren kinderen te 
vertrouwen op zichzelf en in elkaar. Zo groeien ze uit tot attente, solidaire en verantwoordelijke 
mensen. 
 
 
Kernwaarden van de school 
In onze katholieke jenaplanschool werken we met de 20 basisprincipes van het Jenaplan. Het eerste 
basisprincipe " Elk mens is uniek, zo is er maar één. Daarom heeft ieder kind en elke volwassenen 
een onvervangbare waarde" is de belangrijkste en sluit aan bij de kernwaarden van de BMS. We 
kijken naar het volledige kind, naar al zijn of haar talenten, geven elk kind een kans en kinderen 
verdienen onze onvoorwaardelijke liefde en steun. 
Alle mensen die werken binnen De Wiekslag werken handelingsgericht: ze kennen de idealen van 
waaruit wij als school werken en kennen onze missie " Samen Uniek". Kinderen worden 
daadwerkelijk "gezien" en de onderwijsbehoefte van het kind staat centraal. Alle medewerkers doen 
er toe en zijn belangrijk voor onze school. Ons werken is een wisselwerking tussen alle betrokkenen: 
kinderen, ouders, teamleden en externen. We werken met een positieve inslag. We werken zoveel 
mogelijk systematisch in stappen van waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. We werken 
constructief samen. Met elkaar bereik je het meest. 
Dit is op de volgende wijze te zien in de school: 
- we kijken niet alleen naar de cognitieve kant van kinderen. Ook samenwerken, op een podium 
durven staan, zelfstandigheid, ondernemen, voor een groep mensen spreken, samenwerken, 
vergaderen, feedback geven - en ontvangen en ook zelfstandig werken vinden wij belangrijk. 
- onze nascholing is gericht op onze visie en doelen zoals bijvoorbeeld de Kanjer en Jenaplanscholing. 
- afspraken gelden door de hele school, ze zijn van ons allemaal. 
- we kijken naar mogelijkheden en blijven niet hangen in problemen. 
- samen met alle stakeholders halen we het beste uit het kind. 
 
 
Missie en visie van de school 
Missie: 
Wij zijn een katholieke jenaplanschool. Voor ons staat de opvoeding en de relatie met het kind 
centraal. 
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Dit doen we vanuit een katholieke achtergrond.  
 
“SAMEN UNIEK”. 
 
Visie op het kind:  
Elk kind is uniek met eigen waarde en waardigheid; 
Elk kind heeft recht om een eigen identiteit te ontwikkelen. Dit wordt gekenmerkt door: 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, kritisch bewustzijn en creativiteit; 
Elk kind moet zijn talenten kunnen ontwikkelen, binnen de ruimte die school kan bieden; 
Elk kind wordt beoordeeld naar eigen ontwikkeling. 
 
Visie op mens en maatschappij: 
Wij werken aan een samenleving waarin we rechtvaardig, vreedzaam en constructief omgaan met 
verschillen en veranderingen; 
Wij hebben respect voor de medemens, ongeacht geloof, afkomst, geaardheid en geslacht. 
 
Visie op onderwijs: 
Het onderwijs sluit aan bij de behoefte die kinderen hebben om de wereld in de ruimste zin van het 
woord te ontdekken; 
Alle aspecten van hun ontwikkeling, zoals de verstandelijke-, de emotionele-, de motorische-, de 
sociale- en de creatieve ontwikkeling komen aan bod; 
De leerstof ontlenen wij aan methodes en de leef- en belevingswereld van de kinderen. 
 
Het Pedagogisch Klimaat: 
Om het kind optimaal te laten ontwikkelen is het noodzakelijk dat er een goede kindgerichte sfeer is. 
Kinderen leren vanuit welbevinden. Het is van belang dat een kind vertrouwen heeft in zichzelf en 
een positief zelfbeeld ontwikkelt. Vanuit dit vertrouwen zal het kind gaan samenwerken en anderen 
kunnen respecteren. Om een goede kindgerichte sfeer te creëren waarin een kind zich veilig voelt, is 
het belangrijk dat:  
Er duidelijkheid is (bijvoorbeeld over de lesstof, dag- en weektaken, gedragsregels enz.); 
Er een sfeer heerst waarin fouten gemaakt mogen worden; 
De resultaten regelmatig met de kinderen worden besproken; 
Het kind succeservaringen kan opdoen; 
Er uitgegaan wordt van verschillen tussen kinderen (wat betreft gedrag, hoeveelheid werk, tempo en 
moeilijkheidsgraad); 
De lesinhoud door de kinderen en de stamgroepleider als zinvol wordt ervaren; 
Het kind belangrijk gevonden wordt (taken en verantwoording geven, enz.); 
Er duidelijke gedragsregels zijn; kinderen maken deel uit van een grotere gemeenschap en moeten 
op elkaar een stimulerende invloed hebben.  
Regels hebben de functie om samenleven mogelijk te maken. Belangrijk is dat kinderen betrokken 
worden bij het opstellen van regels. 
Leerlingen 
Voor deze informatie verwijs ik u naar 
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/9566/58/Basisschool-De-Wiekslag/Aantal-leerlingen 
en 
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/9566/61/Basisschool-De-Wiekslag/Voedingsgebied 
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5. Onderwijskundig beleid 

5.1. Basiskwaliteit en eigen ambities 

De kaders voor de schoolontwikkeling en onderwijskwaliteit zijn vastgelegd in de notitie 
Schoolontwikkeling en Onderwijskwaliteit van april 2018. 
 
Aandachtsgebieden 
De aandachtsgebieden voor de schoolontwikkeling en onderwijskwaliteit zijn: 
Vitalisering van katholiek onderwijs 
Profilering van de BMS scholen 
Onderwijskwaliteit 
Binden en boeien van de medewerkers 
Bedrijfsvoering en digitalisering 
De doelen en resultaten binnen de verschillende aandachtsgebieden zijn opgenomen in het 
kwaliteitskader (zie bijlage). De specifieke ontwikkelpunten zijn hieronder opgenomen in het 
overzicht van de BMS ontwikkeling. 
 
Onderwijskwaliteit 
De aandachtspunten voor het onderdeel onderwijskwaliteit zijn daarin geordend op basis van het 
landelijk toezichtskader: 
onderwijsaanbod van de school; 
het zicht van de school op de individuele; ontwikkeling van de kinderen; 
het didactisch handelen door de leerkrachten; 
de extra ondersteuning van leerlingen; 
de samenwerking door de school met derden; 
de toetsing en afsluiting; 
de veiligheid op de school; 
het pedagogisch klimaat; 
de resultaten van de school; 
de sociale en maatschappelijke competenties; 
het vervolgsucces van de leerlingen; 
de doelen en resultaten zijn vastgelegd in het BMS kwaliteitskader (zie bijlage). 
 
Doorlopende leerlijnen 
De doorgaande leerlijnen binnen onze school zijn te zien op het gebied van lezen, rekenen, spelling 
en begrijpend lezen. Daarnaast werken we op dezelfde manier aan catechese en de Kanjer. De 4 
jenaplanpijlers gesprek, spel, werk en viering is overal in terug te zien. Afspraken rondom de 
groepsmappen, de uitvoering van de zorg en het didactisch handelen zijn vastgelegd. 
Diverse werkgroepen zoals WO, taal, rekenen of techniek maken plannen voor alle bouwen. 
Nascholing wordt voornamelijk ingezet op onderwerpen die de gehele school /het team aangaan.  
 
Burgerschapsonderwijs 
Een Jenaplanschool staat midden in de maatschappij, maakt er onderdeel vanuit. Actief burgerschap 
en sociale integratie zit in onze school verweven in wereldoriëntatie, het hart van het onderwijs. Het 
doel is kinderen helpen de wereld te leren kennen in al zijn facetten, zich daarin thuis te voelen en 
zich daar een mening over te vormen. De volgende activiteiten zijn daar een voorbeeld van: culturele 
projecten, museumbezoek, bibliotheek bezoek, (kerst)markt voor een goed doel organiseren, 
sportdag, de Friese week, activiteiten met het zorgcentrum De Wiken, de leerlingenraad en 
theaterbezoek. 
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Extra ondersteuning (in relatie tot het ondersteuningsprofiel) 
Vanuit ons ondersteuningsprofiel hebben wij een zorgbeleid geschreven. Dit is besproken met de MR 
en waar nodig aangepast. Vanuit de volgende drie basisprincipes hebben wij onze visie op zorg 
geformuleerd. Elk mens is uniek, mensen moeten werken aan een samenleving die uniek is en van 
onvervangbare waarde en met respect voor deze samenleving. In de school vindt gedrag- en 
prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis 
van dat kind en in samenspraak met hem. 
Zorg voor het kind met een speciale hulpvraag: 
* zorg vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen stamgroep. 
* de professionaliteit van de stamgroepsleider staat centraal. 
* de nadruk ligt op een goed pedagogisch klimaat in de stamgroep. Een goed klimaat heeft een 
positieve werking. 
* we richten vroegtijdig zorg op leerlingen met een afwijkende ontwikkeling. 
* de ondersteuningsbehoeftes van de leerlingen staan vermeld in het pedagogisch groepsoverzicht. 
* extra ondersteuning buiten de groep is in beperkte mate mogelijk. 
* na een intern onderzoek wordt een individueel plan van aanpak gemaakt wanneer nodig. Dit 
betreft kinderen met extra ondersteuning. 
* bij gesignaleerde problemen wordt zo nodig deskundigen geraadpleegd die ondersteunen bij het 
vinden van de juiste aanpak. 
* in het kader van passend onderwijs proberen we ieder kind optimaal te begeleiden en zijn/haar 
ontwikkeling. Kind-nabij onderwijs is daarbij erg belangrijk. Een volgende stap binnen het zoeken 
naar passend onderwijs voor het kind, is zoeken naar eventuele mogelijkheden dichtbij het 
kind(dichtbij de school). In een volgend stadium wordt het passend onderwijs verder weg gezocht( in 
de regio).  
* De regie bij het zoeken naar zo passend mogelijk onderwijs voor elk kind ligt bij de school. 
 
Volgen van leerlingen 
Elke leerling wordt gevolgd door: 
- de algemene leerlingbespreking 
- het LOVS 
- gesprekken met ouders 
- observaties 
- rapport 
- De Kanjerlijsten 
- het pedagogisch groepsoverzicht 
- zorgzuil van de stamgroep 
- methode gebonden toetsen 
- CITO 
- IEP toets 
 
Het volgende stappenplan wordt gevolgd wanneer er zorg om een leerling is: 
- professie van de stamgroepsleider door oplossingen te zoeken door observaties, gesprekken e.d. 
- collegiale consultatie 
- ondersteuning door CPO 
- remedial teaching 
- contacten externe zorg 
 
Onderwijstijd 
In de schoolgids staat onze kwartieren tabel waarin per vakgebied de onderwijstijd is 
aangegeven.Urentabel vak/ en vormingsgebieden ( in het aantal kwartieren) 
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Omgaan met taalachterstanden 
De Wiekslag staat in een taalarme wijk. Op het gebied van taal wordt ingespeeld op deze achterstand 
door de woordenschat te vergroten, veel aan tekstbegrip te doen en veel voor te lezen.Wanneer 
kinderen problemen hebben met taal wordt het reguliere zorgbeleid ingezet. Elke donderdagmiddag 
is er een extra taalaanbod voor groep 2. 
Wanneer kinderen op school komen die als peuter al een Taaltrein traject hebben gevolgd, dan 
wordt dat traject vervolgd. In sommige gevallen met een Kentalis arrangement. 
De ambulant begeleider stuurt dit aan. Kinderen krijgen dan extra (betaalde) hulp van een 
onderwijsassistent. 
Wanneer er kinderen op school komen met een niet Nederlandse voertaal worden ze begeleid door 
een onderwijsassistent.  
Er is een schoolbibliotheek op school aanwezig, waar kinderen zelf boeken kunnen lezen, dit om het 
lezen te stimuleren. 
 
De kerndoelen en de 21e eeuwse vaardigheden 
Het hart van het inhoudelijk curriculum van de school wordt gevormd door de 58 kerndoelen zoals 
deze zijn uitgewerkt voor de verschillende vakgebieden: 
Nederlands 
Engels 
Fries 
Rekenen/wiskunde 
Oriëntatie op de wereld en jezelf 
Kunstzinnige oriëntatie 
Bewegingsonderwijs 
 
Aanbod vakken 
Bovenstaande vakken komen allemaal terug in ons onderwijs. In de kwartierentabel in de schoolgids 
is te zien hoeveel uur aan welk vak besteed wordt. In de methoden staan de kerndoelen uitgewekt. 
Als het gaat om wereldoriëntatie, dan worden de doelen bijgehouden op de doelenlijst, zodat er een 
overzicht is van het aanbod. 
 
Omgaan met kerndoelen en referentie niveaus 
In de methodes voor begrijpend lezen en rekenen zijn de kerndoelen gedekt. Als het gaat om de 
andere vakgebieden, dan worden de kerndoelen per jaargroep bijgehouden. Dit geldt ook voor 
wereldoriëntatie, waarin veel met thema's wordt gewerkt. Er is een rijk aanbod in de groepen en in 
de groepsmappen wordt bijgehouden wat er gedaan is en waar kinderen nog hulp bij nodig hebben.  
 
Visie op meertaligheid 
De didactische visie op meertaligheid op De Wiekslag is thematisch taalleren. De talen worden als 
voertaal gebruikt, er worden Friese en Engelse lesmaterialen ingezet om over het thema te leren. 
Hierbij is aandacht voor de woordenschatopbouw in het Fries en Engels. Hierbij maken we gebruik 
van de volgende domeinen: spreken en luisteren, lezen, schrijven en taalbeschouwing. Er wordt van 
groep 6 tot en met 8 een half uur aan Engels besteed en we organiseren drie Friese weken. Dit met 
het oog op het thematisch leren.  
 
Visie op taal, taalgebruik en taalonderwijs 
Een goede taalontwikkeling en beheersing van de Nederlandse taal vinden we van groot belang voor 
schoolsucces en maatschappelijk functioneren. Wij willen daarom op school dat leerlingen zich 
kunnen uiten en uitdrukken in de Nederlandse taal. Niet alleen mondeling door te spreken en te 
luisteren, maar ook schriftelijk. De Nederlandse taal is de taal die ons op school bindt en waar we 
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allemaal gebruik van moeten kunnen maken. Hier ligt onze prioriteit. We vinden het daarnaast van 
belang dat leerlingen de thuistaal kunnen gebruiken om zich thuis te uiten en uit te drukken. De 
thuistaal kan een verrijking zijn in schoolse situaties. We bieden taal op school zo veel mogelijk aan in 
betekenisvolle situaties, in activiteiten die aansluiten bij de leerlingen. Ook maken we dagelijks 
gebruik van het talig leren in sociale situaties. Ook is ons taalonderwijs gebaseerd op strategisch 
handelen. We reflecteren op taal en taalonderwijs. Dat gebeurt bij alle vakgebieden.  
 
B. De door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs 
in een onderwijsprogramma. 
 
In de komende planperiode investeert de BMS meer gericht in de ontwikkeling van de 21e eeuwse 
vaardigheden. Het betreft de ontwikkeling bij de leerlingen van: 
de informatievaardigheden; 
de mediawijsheid; 
computional thinking; 
kritisch denken; 
probleemoplossing; 
digitale basisvaardigheden; 
samenwerken; 
sociaal/culturele vaardigheden; 
communiceren; 
zelfregulatie; 
creatief denken. 
 
Naar analogie van het investeren van de kracht van kwaliteitszorg op de scholen met de inzet van de 
nieuwe taak CPO (Coördinator Passend Onderwijs) komt de BMS met de inzet op alle scholen van de 
taak van C21V (Coördinator 21e eeuwse vaardigheden). In 2019 start de BMS met het faciliteren van 
een eerste tranche van belangstellende leerkrachten tot het volgen van de opleiding C21V. 
Eigen ambities voor het onderwijs programma 
 
De afgelopen jaren hebben we binnen De Wiekslag veel ontwikkeld: 
- groepsmappen 
- handelingsplannen 
- eigenaarschap kinderen vergroten 
- kinderen stellen zelf doelen 
- nieuwe methode aanvankelijk technisch lezen en begrijpend lezen 
- meer levend leren in de gehele school 
- ICT plan gemaakt en uitgerold in de school 
- ingezet op studies analyseren en begrijpend lezen 
- meer bewegen 
- inzet van taal door zichtbaarheid in de groepen 
- in ieder geval één keer in de week rekenen met Denken in Doelen 
 
C. Het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat 
 
Vanuit het auditteam van de BMS werd in maart 2019 geconstateerd dat de school een goed 
pedagogisch-didaktisch klimaat en schoolklimaat heeft. Hier zet de school heel bewust op in door de 
KANJER. Vanuit het project Gezonde School heeft de school een certificaat voor Welbevinden en 
Sociale Veiligheid. De Wiekslag is van mening dat kinderen tot leren kunnen komen, als ze goed in 
hun vel zitten. Daar wordt dagelijks op ingezet.  
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Beschrijving van het pedagogisch-didactisch klimaat 
Onze missie is helder: Samen Uniek! 
We gaan uit van verschillen tussen kinderen, ieder mens is uniek en waardevol en er wordt gewerkt 
vanuit de relatie van het kind met zichzelf, de omgeving en de wereld. Samen zijn we 
verantwoordelijk voor het welbevinden. "Doe niets dat een ander stoort".  
Het Jenaplanconcept is een pedagogisch concept waar je zelf als school je eigen leef-
werkgemeenschap vormt. 
Kinderen, ouders en stamgroepsleiders zijn de vormgevers. 
Een leef-werkgemeenschap betekent een coöperatie waar samen geleefd en geleerd wordt. 
En waar samen geleefd wordt neem je ook samen beslissingen. 
Betrokkenheid en zelfstandigheid zijn dan belangrijke elementen binnen de school. 
Een Jenaplanschool staat midden in de samenleving en maatschappelijke ontwikkelingen spelen dan 
ook een rol binnen de school. 
We halen de school naar binnen en trekken er zelf op uit. Midden in de samenleving staan betekent 
ook omgaan met vernieuwingen zoals ICT, de veranderende samenleving en kijken hoe de school 
daar een rol in kan spelen. 
 

Eigen ambities over het schoolklimaat 
We willen een school zijn met een veilig schoolklimaat voor elk kind. "Ieder mens is uniek", is 
basisprincipe 1 van het Jenaplan. We willen elk kind bieden wat hij of zij nodig heeft op alle 
gebieden. Dat is best een uitdaging in een groeiende school. Daarnaast leven we op dit moment in 
een maatschappij die veel eisen aan scholen stelt. Alle maatschappelijke problemen worden direct of 
indirect bij scholen neergelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld over pesten, gezond eten, opvoeding, 
tweetaligheid, meer bewegen of verkeersveiligheid. Het aanbieden van tools/vaardigheden aan 
kinderen zal naast de verplichte vakken belangrijker worden. We willen een school zijn waar we 
onvoorwaardelijk verbinden en omarmen en waar niet wordt gepest. 
 

D. Het zorg dragen voor de veiligheid op school, bedoeld in artikel 4c 
 
Binnen de school is een vertrouwenspersoon voor de kinderen en voor de stichting een 
vertrouwenspersoon voor de medewerkers, ook voor ouders is er een vertrouwenspersoon. 
Daarnaast is er een omgangsprotocol opgesteld, waarin beschreven staat wat gewenste 
gedragsregels zijn. In de pauzes zorgen we ervoor dat er voldoende medewerkers op het schoolplein 
staan. Regelmatig wordt de veiligheid onderzocht middels RI&E en het tevredenheidsonderzoek. 
Het veiligheidsbeleid en de monitoring van de veiligheid 
Een veiligheidsbeleid alleen is geen garantie voor veiligheid. We willen een veilige omgeving voor 
kinderen en medewerkers. Er staat 's ochtends en 's middags na schooltijd altijd iemand op het plein, 
stamgroepsleiders staan in de deuropening bij begin en einde van de dag. We zijn extra alert in 
kleedkamers en toiletten en op het plein staan voldoende mensen verspreid opgesteld. In 
oudergesprekken komt veiligheid aan de orde wanneer nodig en ook komt veiligheid terug in het 
tweejaarlijkse kwaliteitsonderzoek en jaarlijks in de toets sociaal emotioneel KANJER. Vooral deze 
laatste toets wordt uitgebreid gemonitord. Per stamgroep wordt door de CPO gekeken naar 
opvallende zaken en waar nodig met de stamgroepsleider besproken. Als er bouwbreed of 
schoolbreed iets moet gebeuren gaat dat via het zorgteam. 
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De coördinatie van het antipestbeleid  
Ons pestbeleid is destijds tot stand gekomen met de leerlingenraad en ouders van de MR. Wanneer 
nodig vindt er een update plaats, maar voor nu is het een prima beleid waar we ons voortdurend aan 
spiegelen. Het staat op onze website en we pakken het erbij wanneer we met ouders in gesprek gaan 
over dit onderwerp. Aanpassingen van het beleid vinden plaats binnen het zorgteam. 
Pesten in algemene zin wordt besproken in zorgteam en team. Individuele gevallen pakt de 
stamgroepsleider zelf op, wanneer nodig worden daar de CPO of directie bij uitgenodigd. 
 

Eigen ambitie op het gebied van veiligheid 
Voor ons staat de veiligheid van elk kind, stamgroepsleider en ouder voorop. Dit item staat wekelijks 
bij het zorgteam op de agenda, aangezien veiligheid verder gaat dan alleen de veiligheid op school. 
Ook de veiligheid thuis en in de wijk zijn belangrijk. Het is dan ook belangrijk om met diverse 
stakeholders contact te hebben. Met onze kinderen en ouders hebben we korte lijnen en voeren we 
het gesprek. Daar waar nodig, maken we gebruik van expertise.  
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6. Kwaliteitszorg 

6.1. Stelsel van kwaliteitszorg 

Het BMS systeem van kwaliteitszorg 
 
Het BMS systeem van kwaliteitszorg omvat: 
• het beheer door de centrale staf van het informatie dashboard van de 32 scholen; 
• de PDCA-gesprekken tussen de directies Bedrijfsvoering en Onderwijs en de schooldirecteuren; 
• de BMS onderwijsaudits op de scholen; 
• de reflectiegesprekken tussen de schooldirecteuren en het CVB.  
 
Het systeem van kwaliteitszorg is vastgelegd in de BMS kwaliteitskader (zie bijlage 2). 
 
Optimalisatie kwaliteitszorg 
Met de formulering van het kwaliteitskader en de kwaliteitskalender voor de BMS ligt er het kader 
voor de scholen om te komen tot hun eigen kwaliteitskader en kwaliteitsagenda (zie bijlage 2). Deze 
vormen de basis voor de verdere ontwikkeling op de scholen van passend onderwijs: het borgen van 
de onderwijskwaliteit binnen de opvang van de diversiteit aan leerlingen.  
 
In de achterliggende planperiode is met de invoering van de taak van Coördinator Passend Onderwijs 
(CPO) een begin gemaakt met het vormgeven van een beleidsondersteunende en coördinerende 
taak binnen de school met betrekking tot de verdere realisatie van passend onderwijs. Vooreerst 
vindt naast de hiërarchische aansturing van de CPO door de schooldirectie ook de functionele 
aansturing van de CPO plaats vanuit het bestuur.  
 
Aanvullend op de PDCA cyclus die zich richt op de resultaten van de school zal in 2019 het bestuur 
zich per school een beeld vormen hoe zich het proces van kwaliteitsontwikkeling voltrekt. Daarbij 
vindt met behulp van externe ondersteuning het overleg plaats met de directie en CPO van elke 
afzonderlijke school. Dit overleg zal uitmonden in een rapportage en een advies over de verdere 
voortgang van het proces op de school.  
 
 
A. Beschrijving hoe de school monitort of het onderwijs zo is ingericht dat leerlingen zich 
ononderbroken kunnen ontwikkelen en het onderwijs op hun behoefte is afgestemd  
De stamgroepsleider is zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind in zijn of haar 
stamgroep. D.m.v. observaties, het dagelijks werk en welzijn, de observatielijsten of toetsresultaten 
monitort de stamgroepsleider de kinderen. Daarnaast heeft de stamgroepleider regelmatig 
gesprekken met het kind en de ouders/verzorgers. 
De toetsresultaten van de CITO toetsen in januari en juni worden gemonitord door de 
stamgroepsleider en door de CPO. Schoolbreed worden de toetsen gemonitord door de CPO en de 
directie. Deze monitoring wordt besproken met het hele team. Dit geldt ook voor de uitkomsten van 
de sociale vaardigheidslijsten van KANVAS. 
De ononderbroken ontwikkeling zit het in onderwijsaanbod, de methodes, de thema's en afspraken 
die gemaakt zijn over de doorgaande lijn op het gebied van rekenen en lezen. In het het pedagoisch 
concept staat hoe we met elkaar om willen gaan en hoe we vragen kunnen stellen aan elkaar. We 
willen aansluiten bij de leerbehoefte van kinderen. Dit gebeurt in de stamgroep en in gevallen 
waarbij kinderen meer ondersteuning behoeven gebeurt dit met een OPP. Kinderen kunnen 
ambulante begeleiding ontvangen van buitenaf of van de onderwijsassistent.  
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In het schooljaar 2018-2019 hebben we vooral ingezet op het voortgezet technisch lezen met de 
methode FLITS en begrijpend lezen. Ook is er veel aandacht besteed aan de doorgaande lijn in de 
school. De komende jaren willen we investeren om die doorgaande lijn verder te ontwikkelen. Dit 
geldt ook voor ons aanbod op het gebied van taal, dit willen we (nog) meer uitbreiden. Vooral als het 
gaat om de woordenschat van kinderen te vergroten en door uit te gaan van doelen.  
 
 
B. Beschrijving hoe de school verbetermaatregelen vaststelt als daar aanleiding toe is. 
Wanneer verbeteringen nodig zijn wordt daar een plan van aanpak voor geschreven. Dit doet de 
betreffende stamgroepsleider, bouw, CPO of school breed. Een voorbeeld hiervan is het plan van 
aanpak vanwege tegenvallende resultaten bij het lezen. Een plan van aanpak is geen groot 
document, maar moet beknopt en goed werkbaar zijn. Wanneer er schoolbreed verbetertrajecten 
nodig zijn, dan gaat het via het zorgteam of directie. Voorbeelden daarvan zijn het invoeren van de 
nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen en Nieuwsbegrip en de structuur 
van het nieuwe groepsplan. 
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7. Medewerkers binden en boeien 

7.1. Verdere professionalisering en continuïteit medewerkers 

De professionele context 
In het proces van de verdere professionalisering van de medewerkers is naast het ondersteunen van 
het individuele proces van Persoonlijk Leiderschap en Spiritualiteit van belang het borgen van een 
duidelijke rol van de leerkrachten in het proces van de schoolvorming en onderwijsontwikkeling.  
 
Daartoe zal op alle scholen verder worden gewerkt aan het inhoud geven van de professionele 
context op de scholen. Hiertoe is een werkmodel voor de scholen opgesteld (zie bijlage 3). 
 
Daarbij gaat het om een duidelijke en gedragen: 

 Missie en visie van de school 

 Structuur van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 Inrichting van de professionele dialoog 

 Instrumenten voor implementatie beleid 
 

Met betrekking tot de instrumenten voor HRM beleid gaat het o.a. om de implementatie van 
de binnen de BMS opgestelde kaders voor: 

 het jaarlijks opstellen van het werkverdelingsplan op de school; 

 de jaarlijkse gesprekkencyclus; 

 de inrichting van de functie en taakdifferentiatie; 

 de begeleiding van startende leerkrachten; 

 de scholing mede met behulp, van de BMS Academie. 
 

Continuïteit medewerkers 
Het landelijk vraagstuk van het lerarentekort is ook het vraagstuk van de BMS en daarmee 
van de continuïteit van de onderwijsactiviteiten. 
 
In de afgelopen periode heeft de BMS haar positie op de arbeidsmarkt van leerkrachten 
proberen te versterken met o.a: 

 in algemene zin het versterken van het imago van de BMS als een inspirerende en zorgzame 
werkgever; 

 het onderbrengen van vervangende leerkrachten in het Support Team in vaste 
dienstverbanden en onder een direct leidinggevende van het team; 

 de verdere ontwikkeling van de begeleiding van startende leerkrachten; 

 de verdere ontwikkeling van de scholing van directie en leerkrachten middels o.a. de verdere 
uitbouw van de BMS Academie en een ruimhartige facilitering van scholing. 

 

In de komende periode zal deze inzet verder worden aangevuld door onder meer: 
 een goede begeleiding en ruimhartige facilitering van zij-instromers; 

 het verder versterken van het imago als inspirerende en zorgzame werkgever ook bij 
studenten in het HBO. 

Werkmodel professionele schoolcontext: 
Wat is bij ons op orde en waar moet nog aan worden gewerkt.  
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Missie 
Voor de medewerkers is de missie/visie van onze school helder " Samen Uniek". We dragen samen 
de verantwoordelijkheid voor de kinderen op alle gebied. Dat betekent dan ook dat we kinderen 
accepteren in hun uniciteit en dat we naar kinderen kijken als " heel de mens". We willen graag dat 
kinderen opgroeien in een rechtvaardige samenleving met kansen voor álle kinderen. Niet voor niets 
zijn we een jenaplanschool, waar we vooral het sociale aspect als een groot goed beschouwen.  
 
Visie 
De 7 stappen van het handelingsgericht werken zijn terug te zien in onze school. 
- Teamleden kennen de eigen idealen van waaruit ze werken. 
- De onderwijsbehoefte van de leerling staat centraal bij het "echt zien" van de kinderen. 
- Elke collega doet ertoe en is eigenaar van zijn/haar eigen leren 
- Alle leer-werkprocessen zijn op basis van wederkerigheid, er is afstemming tussen alle betrokkenen. 
- Er wordt van het positieve uitgegaan. 
- De leer- en werkprocessen zijn zoveel mogelijk systematisch. Er zijn de afgelopen jaren een aantal 
veranderingen ingezet, het is nu goed om te borgen en plannen die zijn blijven liggen aan te scherpen 
en aan te pakken. Dat is ook ons uitgangspunt voor dit schoolplan; behouden wat goed is en 
veranderen waar het nog moet/kan. Vastleggen/borgen van vernieuwingen door samen beleid te 
maken. 
-Veranderingen komen tot stand als het gedragen wordt door het gehele team.  
 
Schoolplanning, de 5 domeinen van het Lemniscaat 
Alle 5 domeinen spelen een rol in de school.  
 
Vitaliseren katholiek onderwijs krijgt gestalte via onze methode Kleur, onze vieringen op 
hoogtijdagen en onze vieringen vanuit het Jenaplan. Leiderschap en spiritualiteit komen via het 
aanbod vanuit de BMS. Sommige nascholing is verplicht, andere persoonsgebonden. 
 
Profilering BMS & scholen: We doen mee aan de open ochtend van de BMS en organiseren zelf ook 
twee open ochtenden in het schooljaar. We zorgen voor PR via kranten en social media, we zijn lid 
van de stuurgroep IKC en hebben een eigen PR werkgroep gevormd. Onze PR bestaat voornamelijk 
uit goede mond tot mond reclame, wat we vooral aan onze eigen ouders van school te danken 
hebben en ook aan de berichtgeving in de media die we met regelmaat benaderen.  
 
Onderwijskwaliteit: De interne audit van maart 2019 liet 6 voldoendes zien en 5 goed. Zicht op 
ontwikkeling, samenwerking, veiligheid, pedagogisch klimaat, en kwaliteitscultuur wordt als goed 
bevonden op De Wiekslag en is een voorbeeld voor andere scholen. Onze eindtoets is de afgelopen 
jaren voldoende.We zetten volop in op ontwikkeling zoals bijvoorbeeld muziek, denken in doelen, 
thematisch werken, goede zorgconstructie en taal. We monitoren de opbrengsten en gaan daarover 
in gesprek met het team. Nascholing is gericht op schoolontwikkeling.  
 
Binden &boeien medewerkers: Van elk teamlid is een dossier aangelegd, waarin o.a. verslagen van 
functioneringsgesprekken, plan van aanpak en verlofaanvragen. Teamleden wordt nascholing 
geboden voor het algemeen belang, als wel persoonlijk. Dit alles is wel in het belang van de 
ontwikkelingen van de school . We staan open voor stages vanuit de kweekvijver voor directeuren, 
nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenen. Begin van elk jaar kijken we alvast naar de formatie 
voor het nieuwe schooljaar. Mensen kunnen sowieso het hele jaar door aangeven of ze het nieuwe 
schooljaar willen veranderen van groep, taak of bouw. Einde schooljaar moet alles rond zijn voor het 
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nieuwe schooljaar. 
 
Bedrijfsvoering/ICT: Alles wat betreft bedrijfsvoering, ICT of inkoop gaat in overleg met de BMS. 
Vanuit de meerjarenplanning wordt gekeken wat er mogelijk is. Vanuit de begroting die is opgesteld 
kunnen middelen worden aangeschaft. 
 
Vanuit het Lemniscaat staat voor ons het borgen de komende vier jaar centraal. Borgen van 
ontwikkelingen en vernieuwingen die we de afgelopen jaren hebben ingezet. Daarnaast zal de 
ontwikkeling van IKC een belangrijke factor zijn. 
 
Doelen en resultaten 
Wij werken vanuit het kwaliteitskader zoals de BMS die heeft opgesteld, zie bijlage 2. 
 
Reflectie en ontwikkeling 
Als school zijn wij constant in ontwikkeling en kijken we naar waar onze prioriteiten liggen. 
Ontwikkelingen die we inzetten komen vanuit vraagstukken die we hebben. Dit kan zijn vanuit de 
audit die heeft plaatsgevonden, het tevredenheidsonderzoek, teambijeenkomsten, resultaten, studie 
of maatschappelijke ontwikkelingen. We moeten waken voor de hoeveelheid die we willen 
veranderen. Liever één verandering goed gedaan en geborgd, dan meerdere ontwikkelingen die niet 
doorzetten. Dit vraagt van ons een gedegen voorbereiding met een duidelijke stip op de horizon, 
waarna de verandering beleidsmatig goed geborgd en gecommuniceerd wordt. 
 
Jaarplanning 
In de schoolgids voor ouders en in het schooljaarplan voor het team staat de jaarplanning voor het 
hele schooljaar. Daarnaast wordt de hele jaarplanning voor ouders ook in Social Schools gezet. 
Vakanties voor het komend schooljaar worden meestal al in mei met ouders gecommuniceerd. Taken 
van teamleden staan in Taakbeleid. 
 
Rollen en taken 
Taken staan in Taakbeleid. De taken worden met de teamleden besproken en onderling verdeeld. 
 
Structuur 
Voor ouders staan functies beschreven in de schoolgids en de jaarkalander, voor teamleden in het 
schooljaarplan.  
 
Werkverdelingsplan 
Vanuit het werkverdelingsplan zijn de taken verdeeld over de teamleden, deze staan in Taakbeleid. 
 
Cultuur 
Interne stakeholders zoals ouders worden op de hoogte gebracht en gehouden via de schoolgids, 
nieuwsbrieven, ouderavonden, oudergesprekken, info via Social Schools en andere informatie die via 
Social Schools verstrekt wordt. Ouders kunnen participeren via de MR of OR.  
Externe stakeholders zoals wijkoverleg, gebiedsteam, collega scholen in de buurt, gemeente, 
zorgcentrum De Wiken, bibliotheek, BMS en VO worden op verschillende wijze door ons ingelicht en 
op de hoogte gehouden. Dat verschilt per domein of activiteit. 
 
Professionele dialoog  
De professionele dialoog wordt voortdurend gevoerd. Binnen het team, de verschillende bouwen, 
het zorgteam en de verschillende werkgroepen. Onderwerpen die gezamenlijk worden besproken 
zijn o.a. de formatie, werkdrukplan, werkverdelingsplan, vernieuwingen en 
schoolplan/schooljaarplan, analyses n.a.v. toetsscores. Daarnaast spreken de MR en directie elkaar 
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regelmatig op basis van wederkerigheid.  
 
BMS Beleidsinstrumenten 
Beleidsinstrumenten zoals in het werkmodel die wij gebruiken zijn; schoolplan en schooljaarplan, 
functiedifferentiatie, werkverdelingsplan, werkdrukplan, Taakbeleid, gesprekken cyclus, Scholing ( 
meestal niet via de BMS academie), competentiemeter wanneer nodig, centrale afspraken 
Taakbeleid, kwaliteitskalender en protocollen zoals afgesproken. 
 

 

7.2. Personeelsbeleid 

Interne organisatie 
 
Ons team bestaat uit 11 vaste teamleden (waarvan allen vrouw), een conciërge, een administratief 
medewerkster, vrijwilligers en studenten. Het grootste deel van het team is in de leeftijd van tussen 
de 23-35 jaar, een vrij jong team met veel energie. De school is in de afgelopen 4 jaren met 36% 
gestegen qua leerlingenaantal. Dat betekent dat in korte tijd er een uitbreiding is geweest van 6 naar 
8 groepen. Er zijn weinig wisselingen binnen het team. De meeste medewerkers hebben een 
volledige baan. Nieuwe mensen komen vanwege uitbreiding, zwangerschap of vertrek van collega's 
voor een andere baan binnen de stichting.  
De directie bestaat uit één persoon, samen de CPO vormt zij het zorgteam. Directie is aanwezig op 
uitnodiging van de MR vergadering waar twee ouders en twee teamleden deel van uitmaken. 
De school heeft een taal-, reken- , techniek-, cultuur- en ICT coördinator. Er zijn werkgroepen 
geformeerd op thema's en taakbeleid. Op dit moment zijn er geen medewerkers die een individuele 
studie volgen. Dit zal de komende jaren wel plaatsvinden als het gaat om rekenspecialist en CPO 
opleiding. 
De nascholing die we als hele team volgen staat in het teken van verbetering, verandering of 
vernieuwing zoals bijvoorbeeld denken in doelen, analyseren van toetsen, muziek, toets keuzes, 
doorgaande lijn, begrijpend lezen, voortgezet technisch lezen, Kanjer, IKC of Jenaplan. We plannen 
elk jaar vijf studiedagen in. Nascholing vindt zoveel mogelijk op deze dagen plaats. Daarnaast is er 
ook gelegenheid voor medewerkers om individuele nascholing te volgen. Teambijeenkomsten 
waarbij een ieder verwacht wordt, zijn onderwerpen die de gehele school/organisatie aangaan, 
waarbij de bijdrage van elke teamlid ook nodig is om tot besluitvorming/beleid te komen. 
Voorbeelden hiervan zij werkdrukvermindering, schoolplanontwikkeling en werkverdelingsplan. 
Zorg voor bevoegd en bekwaam personeel 
Medewerkers scholen zich op thema's die passen bij hun bouw/functie. Daarnaast worden nieuwe 
medewerkers geschoold in de KANJER en volgen een cursus Jenaplan. In de bouw- en 
teamvergaderingen is ruimte om elkaar te ondersteunen en hulp te vragen. Er is een mogelijkheid 
voor collegiale consultatie (zowel binnen-als buiten de school) en expertise van de medewerkers is 
bekend. Zo kan hulp gevraagd worden bij het maken van groepsplannen, het ontwerpen van een 
thema etc. Vier keer per jaar wordt er een groepsbezoek afgenomen. Dit doen de CPO en de 
directeur samen. Met de CPO worden coachgesprekken gevoerd, met de directeur voortgang- en 
functioneringsgesprekken. Alle teamleden hebben elk jaar de mogelijkheid om aan nascholing te 
doen, gezamenlijk of op persoonlijke titel. Dit gebeurt in overleg met de directie en staat in het teken 
van de schoolontwikkeling. 
 

Document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding 
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Onze schoolleiding bestaat uit vrouwen. Het zou voor onze school juist fijn zijn wanneer mannen wat 
meer in het team vertegenwoordigd zouden zijn. Een goede combi van beide is voor een team zeer 
wenselijk. Jong, oud, man en vrouw.  
 
 
Maatregelen m.b.t. het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het 
onderwijskundig beleid 
 
In de schoolgids staat hierover het volgende beschreven:  
Visie op het kind  
Uitgangspunten: 
Elk kind is uniek met eigen waarde en waardigheid; 
Elk kind heeft recht om een eigen identiteit te ontwikkelen. Dit wordt gekenmerkt door: 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, kritisch bewustzijn en creativiteit; 
Elk kind moet zijn talenten kunnen ontwikkelen, binnen de ruimte die school kan bieden; 
Elk kind wordt beoordeeld naar eigen ontwikkeling. 
 
Visie op mens en maatschappij 
Uitgangspunten: 
Wij werken aan een samenleving waarin we rechtvaardig, vreedzaam en constructief omgaan met 
verschillen en veranderingen; 
Wij hebben respect voor de medemens, ongeacht geloof, afkomst, geaardheid en geslacht. 
 
Visie op onderwijs 
Uitgangspunten: 
Het onderwijs sluit aan bij de behoefte die kinderen hebben om de wereld in de ruimste zin van het 
woord te ontdekken; 
Alle aspecten van hun ontwikkeling, zoals de verstandelijke-, de emotionele-, de motorische-, de 
sociale- en de creatieve ontwikkeling komen aan bod; 
De leerstof ontlenen wij aan methodes en de leef- en belevingswereld van de kinderen. 
 
Het Pedagogisch Klimaat 
Om onze kinderen optimaal te laten ontwikkelen is het noodzakelijk dat er een goede kindgerichte 
sfeer is. Kinderen leren vanuit welbevinden. Het is van belang dat het kind vertrouwen heeft in 
zichzelf en een positief zelfbeeld ontwikkelt. Vanuit dit vertrouwen zal een kind gaan samenwerken 
en anderen kunnen respecteren. Om een goede kindgerichte sfeer te creëren waarin een kind zich 
veilig voelt, vindt de school het belangrijk wij het belangrijk dat:  
Er duidelijkheid is (bijvoorbeeld over de lesstof, dag- en weektaken, gedragsregels enz.); 
Er een sfeer heerst waarin fouten gemaakt mogen worden; 
De resultaten regelmatig met de kinderen worden besproken; 
Het kind succeservaringen kan opdoen; 
We gaan uit van verschillen tussen kinderen (wat betreft gedrag, hoeveelheid werk, tempo en 
moeilijkheidsgraad); 
De lesinhoud door de kinderen en de stamgroepleider als zinvol wordt ervaren; 
Het kind belangrijk gevonden wordt (taken en verantwoording geven, enz.); 
Er duidelijke gedragsregels zijn; kinderen maken deel uit van een grotere gemeenschap en moeten 
op elkaar een stimulerende invloed hebben. Regels hebben de functie om samenleven mogelijk te 
maken. Belangrijk is dat kinderen betrokken worden bij het opstellen van regels. 
 
 
Door bovenstaande te willen ontwikkelen en borgen verwachten we van leerkrachten dat ze willen 
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ontwikkelen, grenzen verleggen, nieuwe uitdagingen aangaan, zich kwetsbaar durven opstellen, 
vragen blijven stellen aan elkaar en vooral een professionele werkhouding aannemen.  
We verwachten een professionele cultuur, waarin de medewerkers verantwoordelijkheid dragen 
voor hun werk. We spreken elkaar aan op een respectvolle manier met de bedoeleing om samen 
verder te komen. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor wat er op onze school gebeurt en 
dragen daar allemaal aan bij vanuit onze eigen rol. 
 

  



 Jenaplanbasisschool De Wiekslag Schoolplan 2019 – 2023  

26 

8. Bedrijfsvoering en digitalisering 

Bedrijfsvoering 
In de komende planperiode zal de BMS verder investeren in het integreren van de financiële en 
facilitaire bedrijfsvoering van de scholen met de hierboven genoemde aandachtspunten. Belangrijke 
invalshoeken daarbij zijn o.a. de hierboven genoemde investeringen in: 

 de professionele context van de school (zie 5.5); 

 de inrichting van de kwaliteitskalender (zie 5.3). 
 

Digitalisering 
In de komende planperiode zal verder worden gewerkt aan de optimalisatie van zowel: 

 het ICT beheer op de scholen. Er zal een ICT Coördinator ICT Beheer BMS worden aangesteld; 

 de digitalisering in het primair proces. Het bestuur zal met externe ondersteuning een 
nieuwe impuls geven aan de digitalisering op de scholen. 

 

Wat betreft de impuls aan de digitalisering van het primair proces zal een proces van 
ondersteuning aan de scholen worden uitgezet, waarbij er op de scholen aandacht wordt 
besteed aan: 

 aanschaf en het gebruik van adaptieve leermiddelen; 

 ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden waaronder de digitale basisvaardigheden (zie 
5.3); 

  
het gepersonaliseerde onderwijs. 

 
Bedrijfsvoering 
Op dit moment maken wij gebruik van diverse bedrijven die ons faciliteren . Wat betreft de 
schoonmaak zijn wij niet erg tevreden en houden wij ons aanbevolen om ons aan te sluiten bij een 
groter geheel, waardoor er wellicht ook een kostenverlichting zal optreden. Vanuit de 
werkdrukgelden hebben wij een conciërge voor twee dagdelen in de week. Dit zouden we graag 
willen uitbreiden, aangezien er veel werkzaamheden in en om het gebouw zijn. Het gebouw is van 
1987 en vertoont steeds meer (kleine) gebreken. Helaas is er niet voldoende formatie voor een 
fulltime conciërge. Dit zou wel wenselijk zijn. Wat betreft aankoop op verschillende gebieden 
(schoolbenodigdheden, ICT), zijn er afspraken op stichtingsniveau. 
 
Digitalisering  
 
Op onze school is een ICT-coördinator. De uren die hiervoor gemaakt worden, staan in taakbeleid 
beschreven. Digitale middelen worden op onze school ingezet als ondersteuning van ons onderwijs. 
 
Sponsorgelden 
 
Onze school wordt regelmatig gesponsord vanuit de middenstand van de wijk. Dit betreft vooral 
voedingsmiddelen. We hebben als school te maken met een schoolpopulatie, waarvan het inkomen 
van de ouders niet toereikend is. Om de kosten van onze activiteiten te kunnen minimaliseren, 
maken op deze wijze gebruik van sponsoring. Daarnaast hebben we te maken met bedrijven van 
ouders die vanuit hun expertise soms kosteloos iets kunnen betekenen voor onze school.  
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9. Vitalisering katholiek onderwijs 

9.1. Persoonlijk leiderschap en spiritualitiet 

Persoonlijk Leiderschap en Spiritualiteit 
Als sleutel in het vitaliseren van het katholiek onderwijs ziet de BMS het bijdragen aan de 
ontwikkeling van het Persoonlijk Leiderschap van al haar medewerkers gekoppeld aan het thema 
‘spiritualiteit’.  
 
In de achterliggende periode is hiermee een begin gemaakt middels: 
het opzetten van een uitgebreide gesprekkencyclus van alle leden van de schooldirectie en centrale 
staf met een adviseur van de besturenorganisatie Verus; 
de start van deze gesprekken met de nieuwe Coördinatoren Passend Onderwijs (CPO); 
een pilot met de groep van leerkrachten van Expeditie Leerkracht. 
 
In 2019 en volgenden zal het bestuur dit proces verder doorontwikkelen middels: 
het zoeken met een groep directeuren naar de verdere diepgang in het eigen persoonlijke proces van 
persoonlijke vormgeving van spiritualiteit; 
het aangesloten houden van alle schooldirecteuren, centrale staf en CPO bij het proces van het eigen 
persoonlijk leiderschap in relatie tot de ontwikkeling van een effectieve en efficiënte 
schoolorganisatie; 
het uitbreiden van de pilot van Expeditie Leerkracht naar een grotere groep leerkrachten. 
 
Deze doorontwikkeling is erop gericht te investeren in de professionele reflectie van de medewerkers 
van de BMS als basis voor het effectief inrichten van alle relaties op de scholen en binnen de stichting 
tussen alle interne en externe stakeholders.  
 
Bonum Commune  
De ontwikkelingen zowel in de onderlinge verhoudingen in de samenleving in het algemeen als in de 
BMS in het bijzonder vragen om een vitalisatie van de BMS grondwaarde van Bonum Commune.  
 
In de achterliggende periode zijn de onderlinge verhoudingen in de samenleving meer onder druk 
komen te staan en heeft ook de BMS te maken gekregen met een toenemende juridificering door 
ouders van onvrede over de voortgang op de school.  
 
Het past bij de maatschappelijke opdracht van de BMS aandacht te besteden aan de Bonum 
Commune.  
 
In 2019 zal het bestuur vanuit de grondwaarde Bonum Commune aandacht besteden op de scholen 
aan: 

 een gezonde en rechtvaardige samenleving veraf en dichtbij. Daarmee zoekt het bestuur de 
samenwerking op dit gebied met externe partijen om te komen tot projecten die vanuit de 
missie en visie van de BMS verdere invulling geven aan de kerndoelen rond 
burgerschapskunde; 

 een vitalisering van de ouderbetrokkenheid op de scholen die bijdraagt aan een optimalisatie 
van de verhoudingen tussen school en ouders. 
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Vitalisering katholiek onderwijs 
 
Medewerkers 
Binnen onze school staat persoonlijk leiderschap centraal. De komende periode zal er verder 
ontwikkeling plaatsvinden op het gebied van persoonlijk leiderschap. Binnen het team spreken we 
hier veelvuldig over. Het heeft vooral te maken met hoe medewerkers leiding geven aan zichzelf. We 
gaan nog nadenken hoe we hier verder invulling aan willen geven. Binnen onze school heeft borging 
plaatsgevonden wat betreft het kiezen van de methode "Kleur".  
De directie en de CPO nemen deel aan scholing vanuit de BMS. 
 
Ouders  
De afgelopen planperiode hebben we te maken gehad met ouders die van ons het enige hebben 
gevraagd, wat wij ze niet konden geven. Dit heeft een aantal malen geresulteerd in vervelende 
situaties, waarbij ook juridische ondersteuning gevraagd is. Als school zijn wij er volop van overtuigd 
dat het gesprek bij ons voorop staat. Dit is dan ook wat wij uitdragen naar ouders en kinderen. We 
willen in contact zijn/blijven, ook als er zaken zijn die minder soepel verlopen. Bij het gesprek is 
respect hebben voor elkaar het uitgangspunt. Er is voor medewerkers altijd ruimte om na te denken 
hoe er gereageerd dient te worden in situaties. Elke situatie, hoe klein of groot het ook is, kan met 
elkaar besproken worden. Als het zo is dat ouders geen initiatief nemen voor gesprek, dan doen de 
medewerkers dat vanuit hun professie. Voor ons staat contact maken voorop. Vanuit welbevinden 
van kinderen, ouders en medewerkers, verloopt de communicatie veelal meer soepel.  
Voor de komende vier jaar is belangrijk: 
- communiceren middels gesprek heeft altijd prioriteit, dit geldt voor directie, CPO en 
stamgroepleiders. 
- voor ouders is het helder welke beleidspunten en protocollen de school hanteert. Dit zal te vinden 
zijn in de schoolgids en op de website. 
- stamgroepleiders, CPO en directie registreren gebeurtenissen in ESIS en leggen daar waar nodig een 
dossier aan. 
- dagelijks wordt er contact gemaakt met ouders. Het is belangrijk om elkaar goed te leren kennen, 
zodat er begrip is voor elkaar. Ontmoeten is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen 
communiceren. 
 
Bonum Commune 
Onze school is de maatschappij in het klein. We hebben te maken met een grote diversiteit aan 
mensen. Als school hebben we niet voor niets de missie "Samen Uniek". Dat betekent dat we met 
elkaar de samenleving vormen en dat een ieder kan en mag zijn wie hij/zij is. Respect hebben voor 
elkaar is in deze een groot goed. We vinden dan ook dat we onvoorwaardelijk dienen te verbinden 
en te omarmen, waarbij er niet gepest wordt. We vinden het belangrijk dat we met- en van elkaar 
kunnen leren en dat we dat samen doen. We vinden ook dat je, hoe klein je ook bent, iets kunt 
betekenen voor een ander. Dit is bij ons een steeds terugkerend geheel. Dit is te zien in de prachtige 
samenwerking met de buren van het naastgelegen zorgcentrum, de acties voor goede doelen, het 
opruimen van de wijk etc. We zijn niet alleen een school, maar ook een school in de wijk, in de buurt, 
in het midden van de samenleving. We vinden samenwerken belangrijk, in contact zijn door 
activiteiten of gesprek. We vieren het leven ook met elkaar. In de hal staat een boom, waarin 
vogeltjes hangen van kinderen die geboren zijn, of van familieleden die overleden zijn. Op deze wijze 
delen we vreugde en verdriet met elkaar. We hebben in de afgelopen jaren een groot netwerk 
opgebouwd in de buurt, waar we veelvuldig gebruik van maken. 
Voor de komende planperiode blijven we investeren in (nieuwe) contacten en zijn we altijd op zoek 
naar hoe we de verbinding met de mensen om ons heen kunnen maken. 
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10. Profilering van scholen 

10.1. IKC vorming en Huisvesting 

IKC vorming 
In de achterliggende periode is de BMS gestart met een intensief proces van IKC vorming.  
In de komende planperiode zal verder worden gewerkt aan de mogelijke en wenselijke samenhang 
tussen kinderopvang en primair onderwijs. Hierbij gaat het om de verdere inhoudelijke verdieping in 
het aanbod van de BMS voor kinderen van 0-6 jaar. 
 
Dit vraagt van de BMS en de scholen o.a: 
het aangaan van strategische allianties met partners in de kinderopvang; 
het vormgeven van een longitudinale aanpak van de primaire ontwikkeling van kinderen van 0(2) tot 
12(14) jaar; 
het realiseren van een effectieve en efficiënte organisatie van de IKC’s. 
 
Huisvesting 
Het bestuur heeft een analyse gemaakt van de kansen en bedreigingen met betrekking tot de groei 
en de krimp. Hieruit blijkt dat er in de komende planperiode vanuit het eigen private vermogen op 
verschillende plaatsen investeringen noodzakelijk zijn in de huisvesting om de benodigde groei op te 
vangen op plaatsen die de krimp op andere plaatsen moet compenseren. Een nader voorstel zal 
worden opgenomen in het Financiële Meerjarenplan. 
 
Profilering van De Wiekslag 
De Wiekslag is in de afgelopen jaren met 36% gegroeid qua leerlingenaantal. We zijn van 127 
leerlingen in 2014 naar 174 leerlingen in 2018 gegaan. Hierdoor zijn we van 6 groepen naar 8 
groepen gegroeid. In het schooljaar 2018-2019 is gebruik gemaakt van het lokaal boven. Dit lokaal 
heeft een kleiner afmeting, waardoor we rekening hebben moeten houden met het leerlingenaantal 
in dit lokaal. Hierdoor lopen de parallelgroepen niet gelijk qua leerlingenaantal. Op het moment van 
schrijven zijn alle ruimten binnen de school bezet, of dubbel bezet als het gaat om spreekkamers. 
Met een uitbreiding van een unit hopen we meer ruimte te kunnen creëren voor een ruime 
bibliotheek en voldoende ruimte voor leerlingen. De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in; 
Open Dagen van de school, veel nieuwsberichten plaatsen in lokale kranten, hebben we de Friese 
onderwijsprijs in 2017 gewonnen, is staatssecretaris Van Rijn bij ons op school geweest, zijn we in 
korte tijd een Gezonde School geworden, hebben we veel geïnvesteerd in relaties in- en om de 
school, hebben we een nieuw logo ontworpen, hebben we deelgenomen aan veel activiteiten die 
buiten de school om georganiseerd werden en zijn het vooral onze ouders die onze school promoten 
door mond- op mond reclame. We hebben een goede website, zijn actief op facebook, staan in de 
gemeentegids en op Scholen Op De Kaart. 
Kinderen die bij ons op school aangemeld worden, komen uit de wijk zelf en aangrenzende wijken. 
Ouders kiezen steeds meer voor kleinschaligheid. Die kleinschaligheid en gemoedelijkheid vinden ze 
bij ons op school. 
 
IKC vorming 
In de periode dat we lokalen vrij hadden, werd er aan gedacht om te starten met buitenschoolse 
opvang. Aangezien alle lokalen in korte tijd bezet werden, is het vormen van IKC op de langere baan 
geschoven. Wat gerealiseerd is tot nu toe, is dat er met het team gesproken is over IKC vorming en 
wat dat inhoudt, Tonny van den Berg heeft informatie verstrekt bij een bijeenkomst, er is een 
document gemaakt waarin staat hoe De Wiekslag een IKC voor ogen heeft, er zijn 
verkenningsgesprekken geweest met aanbieders en er zijn diverse bezoeken aan IKC's gebracht om 
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een beeld te kunnen vormen. Op het moment van schrijven is het afwachten welke stappen er 
eventueel gezet kunnen worden met aanbieders. Er hebben regelmatig gesprekken plaatsgevonden 
met de stuurgroep IKC en gesprekken met de gemeente.  
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11. Aandachtspunten planperiode 2019-2023 

11.1. Ambities 

De Bisschop Möller Stichting heeft in het Strategisch meerjarenbeleidsplan haar ambitie verwoord 
op dezelfde aandachtsgebieden die zijn aangegeven bij de afgelopen planperiode:  
 
Continuïteit 
De ontwikkeling van het aantal beschikbare leerlingen in het basisonderwijs in Friesland voltrekt zich 
niet evenredig over de verschillende voedingsgebieden van de 32 scholen. Om als Stichting de 
gemiddelde kritische massa te houden van 5500-6000 leerlingen is het van belang op een aantal 
scholen voorwaarden te creëren om de groei van het aantal leerlingen op te vangen om daarmee de 
krimp op andere scholen te compenseren. Dit vraagt met name op de groei-scholen om eigen 
investeringen van de Stichting in de huisvesting. 
 
Onderwijskwaliteit 
Om de, in de achterliggende periode, gerealiseerde onderwijskwaliteit te borgen is het van belang 
dat het ingezette kwaliteitsbeleid met het nieuwe kwaliteitskader en de te ontwikkelen 
kwaliteitskalender verder wordt geoptimaliseerd. 
 
Personeel 
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt met een toenemend tekort aan beschikbaar personeel in het 
PO enerzijds en de dynamiek van de verwachtingen van de verschillende externe stakeholders zoals 
de overheid en ouders anderzijds legt de komende tijd een grote druk op het personeelsbeleid van 
de Stichting. Daarbij gaat het zowel om het borgen van de kwantiteit (voldoende personeel) als de 
kwaliteit (voldoende toegerust personeel) van zowel de leerkrachten als de schooldirectie. 
 
Financiën 
De borging van de hierboven genoemde continuïteit, onderwijskwaliteit en personele kwantiteit en 
kwaliteit vraagt de komende tijd van de Stichting om eigen investeringen uit het eigen private 
vermogen. Dit betekent dat in de komende jaren rekening moet worden gehouden met een 
gezamenlijk afgesproken negatief jaarresultaat. 
 
De ambities voor de komende planperiode van onze school 
Met het team is in april 2019 het schoolplan besproken. Onderdelen die aan de orde kwamen waren. 
1. Wat willen we behouden? 
Behouden: 
Gezonde school 
Zorg voor elkaar 
Vieren 
Taal 
Doorgaande lijn 
Bewegen 
Diversiteit 
Team 
Plezier  
Muziek 
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2. Wat willen we verbeteren/veranderen? 
Verbeteren/veranderen: 
Doorgaande lijn 
Taal/Engels 
Rekenen 
Wereldoriëntatie 
Techniek/ICT 
Mindset 
Uitdagen 
Duurzaamheid 
Bewegen 
De wereld in/rijk buitenspelen 
Hoge(re) ambitie 
 
Onvoorwaardelijk verbinden en omarmen. Er wordt niet gepest. 
 
Er wordt de komende planperiode ingezet op: 
- Stijging/behoud van het leerlingenaantal 
- Taalsterke school (Kentalisschool) 
- Deskundigheid expressievakken (muziekimpuls) 
- Analyseren toetsresultaten 
- Taal- en rekenbeleidsplan uitvoeren 
- Denken in Doelen 
- Techniek 
- IKC vorming 
- Doorgaande lijn 
- Wereldorïëntatie 
 

11.2. Realisatie 

Voor de komende 4 jaar worden in ieder geval de volgende actiepunten voor de BMS uitgezet: 
 
1. Er zal een pilotgroep worden gevormd van belangstellende schooldirecteuren die zich verder gaan 
verdiepen in hun eigen persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het begrip spiritualiteit. Onderdeel 
daarvan is het volgen van een meerdaagse retraite in het Dominicanenklooster in Huissen (zie 5.1). 
 
2. Alle schooldirecteuren zullen in het kader van de professionele context worden betrokken bij het 
afnemen van een individuele scan waarin de aandachtspunten in kaart worden gebracht met 
betrekking tot het eigen persoonlijk leiderschap in relatie tot het vormgeven van een effectieve en 
efficiënte schoolorganisatie (zie 5.1, 5.4 en 5.5). 
 
3. Er zal een vervolg worden geformuleerd voor de CPO op de gevoerde gesprekken in 2018 met de 
externe ondersteuning met betrekking tot de eigen ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap en 
spiritualiteit (zie 5.1). 
 
4. Er zal een vervolg worden geformuleerd voor de leerkrachten op de retraite van de Expeditie 
Leerkracht in 2018 over het persoonlijk Leiderschap en de spiritualiteit (zie 5.1). 
 
5. Er zal uitvoering worden gegeven aan het Bonum Commune Veraf project Makonjemare Primary 
School in Kenia (zie 5.1). Er word een nadere uitwerking geformuleerd van de samenwerking met 
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Solidair Friesland over een Bonum Commune Dichtbij Project (zie 5.1). 
 
6. Het proces van IKC vorming zal verder worden geoptimaliseerd (zie 5.2). 
 
7. Het bestuur zal met nadere voorstellen komen m.b.t. tot de realisatie van huisvesting uit eigen 
BMS-middelen voor groei scholen (zie 5.2). 
 
8. Op basis van de uitkomst van de schoolscan CPO 2018 zullen voor alle afzonderlijke 32 scholen 
aandachtspunten worden geformuleerd om te komen tot de verdere optimalisatie van de inzet van 
de CPO en het te voeren kwaliteitsbeleid (zie 5.3). 
 
9. De nieuwe kwaliteitskalender BMS en van de scholen zal worden geïmplementeerd( zie 5.3). Het 
bestuur zal in 2019 een nadere verkenning op de scholen plegen op realisatie van de 58 kerndoelen 
(zie 5.3). 
 
10. De kweekvijver voor schoolleiding/directie krijgt haar vervolg. 
 
11. Er zal een start worden gemaakt met de invoering van de taak C21V (zie 5.3). 
 
12. Het BMS professionele statuut zal worden vorm gegeven middels het komen tot een verdere 
beschrijving van de professionele context van de scholen (zie 5.4). 
 
13. Het centrale ICT-beheer zal worden herijkt (zie 5.5). 
 
14. Er zal een impuls worden gegeven aan de digitalisering in het primair proces van de scholen (zie 
5.5). 
 
15. Er zal aandacht zijn voor good practices in de kringen op de scholen. 
 
 
De voortgang van deze punten zal worden gerapporteerd in de viermaandsrapportage. 
 
 
Realisatie van de ambities op schoolniveau: 
 
Vanuit borging: 
- Stijging/behoud van het leerlingenaantal: De school is in de afgelopen jaren met 36 % gegroeid. Er is 
een goede naamsbekendheid in de wijk en de school krijgt een uitbreiding van lokalen. Om het 
leerlingenaantal te kunnen blijven continueren zal het actieve PR beleid voortgezet worden. Dat 
houdt in dat er regelmatig artikelen van activiteiten in de krant geplaatst zullen worden, er Open 
Dagen goorganiseerd worden en er contacten onderhouden worden met de peuterspeelzalen. Er zal 
actief door de school (en de ouders) ingezet worden op stijging/behoud van het leerlingenaantal. 
 
- Deskundigheid expressievakken (muziekimpuls): Er is een muziek/cultuurcoördinator binnen de 
school. De afgelopen drie jaren is gebruik gemaakt van de muziekimpuls. Vanuit deze gelden is onder 
andere een leerlijn opgezet en ook activiteiten die hieraan gekoppeld zijn. Om muziek te borgen, zal 
er een jaarprogramma opgesteld worden, waarbij tussentijds in teambijeenkomsten geëvalueerd zal 
worden over het programma. 
 
- Analyseren toets resultaten: Vanuit het voorgaande schoolplan en scholing waarbij ingezet is op het 
analyseren van toets resultaten, zal de borging hiervan ingezet worden. Tevens zal er een verdieping 
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plaatsvinden om de analyses nóg scherper te krijgen. Deze borging zal plaatsvinden tijdens 
teambijeenkomsten, waarbij de CPO een begeleidende rol toebedeeld is. 
 
- Taal- en rekenbeleidsplan uitvoeren: In maart 2019 is een nieuw reken- en taalbeleidsplan gemaakt. 
Deze plannen vragen nog verdieping en tevens afstemming in de uitvoering. Het taal- en 
rekenbeleidsplan staat met veel andere gebieden in verband zoals Denken in Doelen, doorgaande lijn 
en taalsterke school. Met CPO, directeur en de coördinatoren rekenen en taal zal dit afgestemd 
worden, waarbij dit vervolgens in teambijeenkomsten verder uitgewerkt wordt. 
 
- Doorgaande lijn: Vanuit het voorgaande schoolplan is flink ingezet op de doorgaande lijn. In overleg 
met kleuterbouw/middenbouw zijn hier afspraken over gemaakt. Dit geldt ook voor de 
middenbouw/bovenbouw. Dit alles om kinderen beter te kunnen bedienen en overgangen naar de 
verschillende groepen en met de parallelgroepen soepel te laten verlopen. Om de doorgaande lijn te 
blijven bewaken (borgen) en te versterken zullen er overlegmomenten gepland worden met de 
verschillende bouwen om dit proces te continueren. 
 
- In juni 2019 is opnieuw het werkdrukplan gepresenteerd aan de PMR. Na evaluatie vanuit het team 
is het nieuwe plan geschreven. De basis hiervoor is het werkdrukplan van schooljaar '18-'19 geweest. 
Het plan is destijds geschreven a.d.h.v. het te schrijven schoolplan en zal nu ook gekoppeld worden 
aan dit schoolplan. 
 
Realisatie vanuit nieuwe ambities: 
 
- Denken in Doelen: In het voorgaande schoolplan is ingezet op Denken in Doelen. Er is een workshop 
gegeven over rekenen en Denken in Doelen. Ook zijn de kerndoelen voor alle vakken in kaart 
gebracht om tot Denken in Doelen te komen. In sommige groepen is dit tot stand gekomen, in 
andere groepen niet. Er ligt onder andere een afspraak dat er eens per week levend rekenen gedaan 
wordt. Omdat het proces verschillend in gang gezet is en er ook nieuwe medewerkers op de school 
zijn komen werken, gaan we opnieuw starten met Denken in Doelen. Waarbij we ons eerst zullen 
richten op het rekenen. 
 
- Techniek: In 2021 wordt van alle scholen verwacht dat zij een curriculum hebben voor techniek 
onderwijs. Op dit moment is de school een pilot school van het FAB-LAB, aangestuurd vanuit de 
bibliotheek. Zij dragen technieklessen en materialen aan. Naast het FAB-LAB is er contact met Beta-
Noord, van waaruit ondersteuning geboden wordt voor techniekonderwijs. Er is binnen de school 
een techniekcoördinator aangesteld. Met deze coördinator zal een techniekplan voor de komende 
jaren opgesteld worden. 
 
- IKC vorming; Vanuit de stuurgroep IKC zijn al heel wat stappen gezet om tot een goede 
beeldvorming van een IKC De Wiekslag te komen. Aangezien er door de groei van het 
leerlingenaantal geen ruimte meer was, zijn de plannen tot het vormen van een IKC op een lager 
pitje gezet. Met het team zijn diverse scholen bezocht om tot beeldvorming te komen. Met behulp 
van de IKC begeleider zullen we de komende planperiode stappen zetten om van een "School in de 
groei naar een IKC in bloei" te komen. Één en ander is afhankelijk van de gemeente en van de 
kinderopvangpartij waarmee de school gaat samenwerken.  
 
- Wereldorïëntatie: Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. In de verschillende bouwen 
wordt in thema's gewerkt. Jaarlijks is er een school breed thema. Met het oog op Denken in Doelen 
willen we onderzoeken hoe we Wereldoriëntatie kunnen koppelen aan de andere vakken. 
Kerndoelen integreren in thema's. Dit wordt in sommige groepen als gedaan. Deze ervaringen willen 
we met elkaar delen en verder de school in brengen. 
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- Taalsterke school (Kentalisschool): De school krijgt steeds meer te maken met kinderen met taal- en 
spraakproblemen. Ook ervaren we dat het taalniveau van kinderen (o.a. de woordenschat) verhoogd 
kan worden. Om te kunnen komen tot een taalsterke school, willen we verkennen hoe we met 
Kentalis een samenwerking aan kunnen gaan, waardoor ons taalaanbod voor kinderen nog sterker 
wordt en het op de kinderen kunnen afstemmen. 
 
- Opbrengsten monitoren blijft belangrijk. De CPO heeft hier een belangrijke rol in. Dit gebeurt elke 
keer na de toetsen in midden- en bovenbouw. 
 

11.3. Onze school in 2023 

De Wiekslag is in 2023  
 
- een gezonde school, waar welbevinden voorop staat 
- een school waar niet wordt gepest 
- een school waar iedereen op elkaar past, oog heeft voor elkaar en elkaar stimuleert en helpt. 
- een school waar we diversiteit omarmen 
- een school waar kinderen, medewerkers en ouders graag naar toe gaan 
- een school waar we de eerst stappen op het gebied van een jenaplan IKC hebben gezet 
- een school waarin de verbinding met de buren van het zorgcentrum en de mensen in de wijk hecht   
blijft 
- een school die doelen heeft behaald en goed weet waar het voor staat en nog naar toe wil 
- een school waar plezier gemaakt wordt 
- een school, waar het gesprek altijd voorop staat, waardoor we onvoorwaardelijk kunnen verbinden 
en omarmen 
- een school waar kinderen zich veilig voelen. 
- een school waar steeds meer vanuit de beleving van kinderen geleerd wordt 
- een school waar de opbrengsten goed zijn 
- een school waarvan de missie nog steeds " Samen Uniek" is 
- een school waar iedereen op een goede, positieve manier betrokken is bij elkaar 
- dé school waar je wilt zijn! 
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12. Formulier voor instemming en vaststelling 

12.1. Instemmings- en vaststellingsformulier Schoolplan 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Formulier Instemming Schoolplan  
 
De medezeggenschapsraad verklaart hiermee haar instemming met het schoolplan 2019 – 2023 zoals 
dat door het bevoegd gezag aan haar is voorgelegd, overeenkomstig artikel 10b van de Wet 
Medezeggenschap Op Scholen (WMS) 
 
 
 
 
Namens de medezeggenschapsraad, 
 
 
 
Datum: ____________________________ 
 
 
 
Naam: ____________________________  
 
 
 
Functie: ____________________________ 
 
 
 
Handtekening: ____________________________  
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Formulier Vaststelling Schoolplan 
 
 
 
 
 
Naam school: Jenaplanschool De Wiekslag 
 
 
Adres: Dwarswijk 346 
 
 
Plaats: Drachten 
 
 
Brinnummer: 07VT 
 
 
Het bevoegd gezag van de Bisschop Möller Stichting heeft het schoolplan van bovengenoemde 
school voor de planperiode 2019-2023 vastgesteld overeenkomstig art. 16 lid 1 van de Wet op het 
Primair Onderwijs voor de periode van 4 jaar. 
 
 
Namens het bevoegd gezag, 
 
 
 
Datum: ____________________________  
 
 
 
Naam: ____________________________ 
 
 
 
Functie: ____________________________  
 
 
 
Handtekening: ____________________________ 
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Bijlagen 
1. Le mniscaat BMS  
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2. Kwaliteitskader BMS  
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. BMS werkmodel professi onele school conte xt  
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4. Optimali satie relatiebeheer ouder s BMS  
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5. Guiding Princi ples BMS  

 



 Jenaplanbasisschool De Wiekslag Schoolplan 2019 – 2023  

72 

  



 Jenaplanbasisschool De Wiekslag Schoolplan 2019 – 2023  

73 

 

 

 



 Jenaplanbasisschool De Wiekslag Schoolplan 2019 – 2023  

74 

6. Model Ha ndeling sgericht werken  

 


