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Dit schoolplan is bestemd voor iedereen die bij de school is betrokken en geeft inzicht in de ontwikkelingen die de school nastreeft in de periode 

2019-2023.  

 

1. DE SCHOOL EN HAAR OMGEVING 
  

1.1 Qworzo en zijn omgeving 
Qworzo is ontstaan uit de fusie tussen De Woldrakkers en De Munte in het schooljaar van 2017-2018. Onze, huidige school is voor kinderen (en hun 

ouders) van 4 tot 12 jaar. De kinderen komen uit het dorp zelf, maar ook uit omliggende dorpen: Termunten, Borgsweer en Baamsum. Het betreft 

allemaal dorpen met < 800 inwoners. 

In de zomervakantie van 2019 zijn we verhuisd naar nieuw gebouw in Woldendorp. Dit gebouw staat op het oude terrein waar voorheen obs De 

Woldrakkers gehuisvest was. 

De school heeft een schoolbus die de kinderen haalt en brengt naar Termunterzijl (en vanaf 2019-2020 naar Woldendorp). In totaal gaan er zo’n 

100 kinderen naar de school.  

 

In onze omgeving/regio hebben we te maken met veel veranderingen. Zo gaat de bevolkingskrimp in onze regio onverminderd voort en wordt de 

regio geplaagd door aardbevingsproblematiek. Ons bestuur Stichting Marenland is in samenwerking met gemeenten en andere besturen intensief 

bezig met het ontwikkelen van oplossingen voor bovenstaande ontwikkelingen kwesties.  

 

 

 

1.2 Bevoegd gezag: De Stichting Openbaar Onderwijs Marenland  
 Qworzo maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. Marenland heeft scholen in Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Bedum 

(Hogeland) en Ten Boer (Groningen), totaal gaat het om 20 scholen en 1 nevenvestiging. Marenland verzorgt het onderwijs aan ongeveer 2600 

leerlingen. De scholen van Marenland zijn wisselend in omvang. De grootste school heeft ongeveer 320 leerlingen en de kleinste school telt 35 

leerlingen. De Stichting heeft een voorzitter College van Bestuur, de heer Geert Bijleveld.  

 

Het onderwijsbureau van Marenland is een dienstverlenend bureau voor de scholen en medewerkers. Het onderwijsbureau ondersteunt op de 

gebieden van kwaliteitsontwikkeling, financiën, huisvesting, personeelszaken, personeelsontwikkeling en communicatie.  
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Onderwijsinhoudelijke keuzes worden op schoolniveau gemaakt, met als leidraad het strategisch beleidsplan van Marenland 2019-2023. (Bijlage 1) 

Marenland geeft de KC’s  vrijheid, om binnen de bestuurlijke kaders, hun onderwijs zelf vorm te geven en hun eigen profiel verder te ontwikkelen. 

Een voorwaarde hierbij is wel dat school en de kinderopvang dit in gezamenlijkheid oppakken, zodat er in toenemende mate doorgaande leerlijnen 

ontstaan. 

 

Stichting Marenland heeft een zorgkantoor (RET) Regionaal Expertise Team, gericht op de uitvoering van Passend Onderwijs en directe zorg aan 

leerlingen met een extra onderwijsbehoefte. Scholen en medewerkers krijgen steun bij de uitvoering van het passende onderwijs aan leerlingen 

met een specifieke zorgvraag. Aan het hoofd van het RET staat mevrouw Hannie Leistra. 

Marenland heeft een kwaliteitsbureau. Het kwaliteitsbureau is gericht op het plaatsen en begeleiden van studenten en startende leerkrachten. 

Het bureau heeft daarnaast de taak om leerkrachten te begeleiden met een hulpvraag rond de onderwijsverzorging of op het gebied van 

persoonlijke ontwikkeling. Het bureau volgt de tijdelijke leerkrachten die invallen op de scholen, zij worden begeleid zodat een goede start in het 

onderwijs wordt gewaarborgd.  

 

Het kwaliteitsbureau voert audits uit op de scholen van Marenland. Marenland is verder lid van het Provinciaal Auditteam, ook vanuit deze groep 

worden audits in Marenland uitgevoerd. Hoofd van het kwaliteitsbureau is de heer Mark van der Made. 

 

 

Kwaliteit, krimp en aardbevingen. 

Gezamenlijk met haar medewerkers is de Stichting Marenland verantwoordelijk voor goed onderwijs op alle scholen in het gebied. Momenteel 

hebben alle scholen van Marenland een basisarrangement, wat wil zeggen dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. In samenwerking met de 

scholen ontwikkeld Marenland een ambitiemodel, hierin gaan we voor elke school haalbare en ambitieuze doelstellingen bepalen op het gebied van 

aanbod en resultaten. 

In de laatste 10 jaar is het leerlingenaantal van Marenland met 20% gedaald, deze terugloop zal zich de komende jaren verder voortzetten. De 

verwachting is met nog zo’n 15 %.  Door deze terugloop van het leerlingenaantal is het van groot belang dat Marenland strategische keuzes maakt 

om het onderwijs in stand te houden, samenwerkingsvormen aan te gaan en te zorgen voor modern en goed onderwijs. Met name de 

Collegevoorzitter van Marenland heeft hierin een actieve rol. Marenland heeft inmiddels 5 kindcentra ontwikkeld, 3 samenwerkingsscholen en een 

netwerkschool. Dit zijn antwoorden op de krimp en geeft stabiliteit in het onderwijsaanbod op strategische plekken. 

Marenland heeft in de Stichting Noordkwartier een stevige partner gevonden. De samenwerking leidt ertoe dat op steeds meer terreinen Marenland 

en Noordkwartier eenzelfde aanpak en uitvoering hanteren. In het werkgebied van Marenland speelt de problematiek van de aardbevingen een 

grote rol. Het verstevigen en vernieuwen van de schoolgebouwen tot veilige en aardbeving bestendige gebouwen is een actueel speerpunt. In 2022 

moeten alle schoolgebouwen in Marenland veilig zijn, dit kan door nieuwbouw of een verstevigingsoperatie. 
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1.3 Qworzo en maatschappij 
De school heeft te maken met een leerling- en gezinspopulatie waar bij ruim een kwart van de gezinnen hulpverlening betrokken is. 

25% van de leerlingen heeft te maken met een samengesteld of gebroken gezin. Daarnaast is 27% van de leerlingen betrokken bij een 

hulpverleningsinstantie zoals bijv. Acare of Lentis.  Het betreft dan zorg en/of thuisproblematiek. De leerlingenaantallen in onze regio dalen nog 

steeds, er is sprake van een bevolkingskrimp. 

      Prognose leerlingaantal Marenland 

Jaar 2018 2019 2020 2021 

     

Aantal 2493 2441 2393 2321 

*Op basis van prognose ultimview  

 

      Prognose leerlingaantal gemeente Delfzijl 

Jaar 2019 2020 2021 2020 

Aantal 101 97 97 95 
*Op basis van gemeentelijke prognose  

 

 

Leerlingen weging (vanaf 2019 betreft het een prognose)  

Jaar 
Aantal 0,00 0.30 1,2 % weging 

1-10-16 72+50 60 + 441 9 + 6  3 + 1 17 + 14 

1-10-17 101 85 13 3 16% 

1-10-18 105 87 13 4 17% 

 

(Parnassys, Kengetallen leerlingen, 2018) 

De school heeft te maken met een substantieel aantal gewogen leerlingen. Volgens de nieuwe schoolweging-richtlijnen (2019) valt  Qworzo in het 

percentage 32,3 van het nieuwe onderwijsresultatenmodel.  

Ouders 

Opleidingsniveau bij inschrijving 

(V)so Lbo/Vmbo Mavo Havo Vwo Mbo Hbo Universiteit 

6 42 10 4 0 76 19 0 
 

(Parnassys, Leerlingadministratie, 2019) 
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Het opleidingsniveau van de ouders is laag/gemengd. Er zijn relatief veel ouders met een MBO 2 of 3 opleiding.  Veel ouders werken in loondienst 

of oefenen een beroep uit waarbij lichamelijke arbeid wordt verricht.  

De landelijke trend dat beide ouders geheel dan wel gedeeltelijk aan het arbeidsproces deelnemen is ook hier merkbaar. De meeste ouders zijn 

goed betrokken bij de school. Zo kennen de rapportavonden een opkomst van 95-100% en de informatieavonden worden door 70-80% van de 

ouders bezocht. Veel minder bezocht wordt de jaarlijkse ouderavond met een bezoekerspercentage van 20-25%.  

Wat heeft dat voor gevolgen voor onze school?  

Onderzoek wijst uit, dat opvoedingsgedrag van ouders, omgeving van het gezin en informele educatie van ouders, bepalend zijn voor de 

ontwikkeling  en schoolsucces van een kind. Niet alle ouders slagen er echter in om hun kind stabiliteit en een stimulerende leeromgeving te 

bieden. Het is daarom van belang dat onze (voor)schoolse voorziening zich richt op het actief ondersteunen en stimuleren van ouders in hun rol als 

opvoeder. (OCW, 2017).  

De school werkt samen met de kinderopvang en deze samenwerking zal de komende jaren worden geïntensiveerd in het kader van de verdere 

ontwikkeling van het kindcentrum. We hebben als school veel te maken met ouders die lichamelijke arbeid verrichten, “doeners”. We merken dit 

bijvoorbeeld ook wanneer er activiteiten zijn op school of als er iets praktisch moet gebeuren, dan zijn er altijd wel ouders die willen helpen. Bij 

meer abstracte onderwerpen laten ouders het vaker afweten. Wanneer we ouders in de toekomst nog meer bij de school betrokken willen laten 

zijn, moeten we met dit kenmerk rekening houden.  

 

 

1.4 Populatie: - leerlingen – ouders   
• Leerlingen die bij ons op school komen hebben vrijwel allemaal gebruik gemaakt van een vorm van peuteropvang. 

• Er zijn leerlingen met gedragsproblemen en/of leerproblemen. We hebben deze kinderen in beeld. 

• Het percentage gewogen leerlingen is 17 % in het jaar 2018 

• Op basis van de nieuwe wegingssystematiek (per 01-08-2019 CBS) heeft Qworzo een index van 32,3 met een spreiding van 4,7; peildatum 

01-10-2018; 105 leerlingen 

• Er zijn weinig allochtone leerlingen. 

• We ervaren een toename in meervoudige problematiek binnen gezinnen. 

• Het aantal leerlingen is volgens de prognoses licht dalend voor de komende planperiode. 

• De ouderbetrokkenheid is over het algemeen goed, de opkomst op ouderavonden en bij gesprekken is over het algemeen goed als het de 

leerlingen betreft.  

• De ouderbetrokkenheid kent vele vormen zoals ondersteuning bij vieringen en evenementen, de verkeersouders, het luizenopsporingsteam 

de naschoolse activiteiten, en de bibliotheekmedewerkers. 

• We hebben een enthousiaste en betrokken ouderraad en medezeggenschapsraad. 
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1.5 Team samenstelling  
  

De team samenstelling is vanaf het schooljaar 2017-2018 een combinatie van het personeel van obs de De Munte en obs De Woldrakkers. Het 

eerste fusiejaar is gestart met de volledige formatie van beide scholen (+/- 8 FTE). Dit is gefinancierd vanuit de fusiegelden. Qworzo valt onder het 

bestuur van de stichting Marenland, De komende jaren zal deze formatie moeten worden afgebouwd naar ongeveer 6 FTE. 

Het onderwijs  (2019) wordt verzorgd door 7 leerkrachten, 1 vakleerkracht, 2 pedagogisch medewerkers, 1 concierge, 1 directeur en vrijwilligers. 

 

De peuteropvang voor  2-4 jarigen wordt verzorgd door Kids2b. Zij zijn gehuisvest in het nieuwe Kindcentrum. Ze hebben maximaal 15 

kindplaatsen voor 2 ochtenden per week. 2 pedagogisch medewerkers verzorgen het aanbod. 

Kids2b verzorgt en bemiddelt de opvang van ruim 2000 kinderen, op 35 locaties en bij gastouders in 8 Groninger gemeenten.  

Overige voorschoolse en naschoolse opvang wordt gedaan door 5 gastgezinnen in de dorpen rondom de school. 

 

We merken dat leerkrachten bij ziekte of verlof moeilijk vervangen kunnen worden.  

 

Dit is een landelijke trend en probleem. Scholen die kampen met een lerarentekort 

en een gebrek aan vervangers, lossen deze problemen vooral op door minder les te 

geven. Op de middelbare school vallen veel lessen uit, terwijl op de basisschool 

kinderen naar huis worden gestuurd. In andere gevallen worden klassen 

samengevoegd, of worden onbevoegden voor de klas gezet. 
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Specifieke taken binnen het team:  

 

De taal/lees coördinator (L11) is o.a. verantwoordelijk voor het leesbevorderingsbeleid, het coördineren van de bibliotheek op school en is eigenaar 

van het onderwijsplan technisch lezen. Gezien de kenmerken van onze populatie ligt het speerpunt van ons onderwijs op taal, lezen en 

woordenschat. 

De ICT Coördinator (onderwijskundig) is medeverantwoordelijk voor het implementeren van onderwijskundige innovatie zoals bijvoorbeeld Gynzy 

en het traject digitale geletterdheid. (Basicly) 

De onderwijskundige innovator ((L11) is medeverantwoordelijk voor de implementatie en onderbouwing van de onderwijskundige vernieuwingen 

binnen Qworzo 

De Intern Begeleider is verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning binnen de school. De taak van de Intern Begeleider is aan verandering 

onderhevig en zal steeds meer coachend en controlerend worden.  
Daarnaast hebben we diverse taken beschreven in ons taakbeleid.  

 

2.0 UITGANGSPUNTEN SCHOOLBESTUUR 
 

2.1 Uitgangspunten strategisch beleid 2019-2023 
 

De stichtingen Marenland en Noordkwartier delen dezelfde ambitie: goed en toekomstgericht onderwijs bieden dat tegemoetkomt aan de behoeften 

en mogelijkheden van onze leerlingen. Onderwijs dat antwoord geeft op de uitdagingen in de regio en gebruikmaakt van de kansen die ons gebied 

biedt. Door samen verder te gaan op de ingeslagen weg kunnen we dit realiseren. Onderstaande uitgangspunten staan daarbij centraal. 

 

• Onderwijs dat past  

 

• Autonomie van de IKC’s 

 

• Diversiteit 

 

• Vakmanschap 

2.2 Speerpunten doelen en middelen 
  

Hieronder een korte uitwerking van de speerpunten. Voor de volledige uitwerking en wat dit betekent voor onze leerlingen en leerkrachten, wordt 

verwezen naar het strategisch beleidsplan van Marenland 2019-2023. (Bijlage 1) 

 

• Kwaliteit 

In alles wat we doen staat kwaliteit voorop. Wat we doen, doen we goed. We maken bewuste keuzes en prioriteren daarin. Doel voor de 
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komende vier jaar is het ontwikkelen van een sluitend onderwijs- en ondersteuningsaanbod, zodat al onze leerlingen goed toegerust 

instromen in het voortgezet onderwijs en kunnen meedoen in de maatschappij. 

  

• Talenten 

 Doel voor de komende vier jaar is leerlingen hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. 

 

• Toekomst 

We richten ons in al ons handelen op de toekomst. Aandacht voor burgerschap en diversiteit staan centraal. We leggen een goede basis, 

zodat onze leerlingen volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij en hun persoonlijkheid verder kunnen ontwikkelen. 

  

• Professionaliteit 

 Professionaliteit staat hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn professionals en hebben de ambitie zich verder te ontwikkelen. Doel is 

 dat zij samenwerken in en aan een professionele leergemeenschap, waarin ontwikkelen, eigenaarschap en verantwoording afleggen hand in 

 hand gaan.  

 

• Samenwerken 

 De ontwikkeling van kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samenwerking vanuit een IKC is voor ons een vanzelfsprekendheid. 

 Doel is dat alle kinderen het aanbod en de ondersteuning krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en een stevige basis te leggen voor het 

 voortgezet onderwijs.  

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Onderwijsbureau Marenland - Appingedam 
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3. ONS SCHOOLCONCEPT 
 

Onze identiteit, dat wil zeggen alles wat Qworzo maakt tot het kindcentrum dat we zijn / willen worden, ontlenen wij aan een drietal 

uitgangspunten, in deze volgorde:  

1 Onze levensbeschouwelijke identiteit 

2 Onze missie 

3 Onze visie / ons onderwijsconcept 
 

3.1 Identiteit 
 

Onze school is een openbare school voor basisonderwijs, dus toegankelijk voor alle leerlingen. Geen onderscheid naar geloofs- en 

levensbeschouwelijke redenen en ras en sekse. 

We geven leerlingen zowel binnen schoolse uren als in buitenschoolse uren de gelegenheid om deel te nemen aan godsdienstonderwijs. 

 

Onze school is derhalve een school met ruimte voor verschillen, dit betekent: 

 

Wederzijds respect 

Onze school respecteert de uiteenlopende levensbeschouwing en of godsdienst van alle leerlingen. 

 

Actief aandacht voor waarden en normen 

Onze school brengt iedere leerling in aanraking met maatschappelijke waarden die leven in onze maatschappij. Dat doet onze school op 

een actieve en structurele wijze. 

 

Democratische organisatie 

Ouders, leerlingen en personeelsleden worden actief betrokken bij besluitvorming. 

 

Algemeen toegankelijk 

Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing. Op deze gronden weigeren wij principieel 

geen leerlingen. 

 

Actieve pluriformiteit 

In ons onderwijs schenken wij op respectvolle wijze aandacht aan de verscheidenheid in levensbeschouwelijke en maatschappelijke 

waarden in de Nederlandse samenleving. 

Zo draagt onze school bij aan de ontwikkeling van elk kind waardoor zij in de toekomst optimaal kunnen functioneren in de 

samenleving. 
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3.2 Missie Qworzo 

 

Ik word zó………….verschil is er en mag er zijn. 
 
Ieder kind is verschillend, heeft andere behoeftes en vraagt verschillende ondersteuning. We hebben daarom afscheid genomen van een 

gestandaardiseerd programma. 

 

3.3 Visie Qworzo 
Qworzo gaat uit van de tien volgende visiekaders:  

1.Visie op leren: 

Leren gebeurt het best, wanneer het kind intrinsiek gemotiveerd is.  

Het is de taak van de professional het kind uit te dagen, verder te brengen en hiervoor randvoorwaarden te creëren mbv leermiddelen en 

leeromgeving. 

  

2. Didactiek:  

Er zijn doelen voor alle kinderen en individuele doelen per kind. De leerlijn wordt gevolgd. De kinderen hebben invloed op hun eigen leerproces. Ze 

maken eigen keuzes. In de didactiek wordt de leerlijn gebruikt als bron. Er wordt uitgegaan van eigen leervragen van leerlingen. 

De leerkracht biedt instructie en/of hulp op maat. Er zijn diverse bronnen beschikbaar.  

Het leren wordt zichtbaar gemaakt (2016 John Hattie: Leren zichtbaar maken) 

Evaluatie: Hebben alle leerlingen de gestelde doelen behaald? (productgericht).  

Evaluatie: Hebben alle leerlingen de doelen behaald en eigen verantwoordelijkheid genomen voor het leren?  

(product- en proces- gericht).  

 

3.Pedagogiek; 

Het dagelijks pedagogisch handelen is erop gericht om gedrag van kinderen positief te bekrachtigen, met daarbij ook aandacht voor  duidelijke 

(kindgerichte)grenzen. Kinderen mogen meepraten en meebeslissen. De leerkracht observeert en intervenieert wanneer dat noodzakelijk is. 
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Bewustwording van gedrag is belangrijker dan regels en gehoorzaamheid.  

Kinderen leren zich te conformeren om met elkaar een leefbare en werkbare omgeving te krijgen.  

Afspraken worden samen gemaakt: “Wij gedragen ons zo omdat wij dat met elkaar hebben afgesproken”.  

Kinderen worden bewust gemaakt van de eigen identiteit en leren verantwoordelijkheid te nemen voor de omgeving.  

Om dit te leren wordt veel aandacht besteed aan reflectie: “Wat heb jij nodig om je aan deze afspraak te kunnen houden?”  

Kinderen en leerkrachten/OA/pm-ers zijn gelijkwaardig.  

Conflicten worden door de kinderen zoveel mogelijk zelf opgelost en worden gezien als leerproces.  

Omgang met elkaar wordt in de groep besproken. Kinderen worden aangesproken als lid van de gemeenschap.  

Doel: Kinderen leren van elkaar en van het effect van hun eigen gedrag: ‘Wat is het effect van jouw gedrag op de ander?’  

4.Rol van de professionals (leraren, OA, pm-ers, vakleraren, deskundigen van buiten); 

De professional is begeleider en helpt de kinderen leren, en is coach.  

De professional kijkt kindgericht: bepaalt de doelen, maar probeert ook aan te sluiten bij de beleving van kinderen. Daarin wordt een balans 

gezocht. Kinderen krijgen ruimte om zelfstandig te leren binnen een duidelijk kader.  

De leerkracht bepaalt wat en hoe, de leerling bepaalt waar, wanneer en met wie.  

Kindgericht wordt toegewerkt naar een eigen rol van het kind bij beslissen wat, hoe, waar, wanneer en met wie; het leert vanuit intrinsieke 

motivatie. De leerkracht biedt instructie, kiezen kinderen of ze deze instructie nodig hebben of worden door de leerkracht uitgenodigd. Er is ruimte 

voor onderzoekend leren.  

5.Rol van het kind/Zelfsturing; 

Zelfsturing door zelf plannen en werken. Focus van de professional op aanleren van eigen verantwoordelijkheid.  

Zelfsturing door zelf kiezen en doen. Focus van de professional op eigenaarschap (= verantwoordelijkheid + intrinsieke motivatie) 

Focus van de professional zal liggen op zelfvertrouwen. 

 

6. Gesprekken met kinderen; 

Er wordt gewerkt met een “gesprekkencuclus “voor kinderen, met daarin ‘soorten’ gesprekken, passend bij de leer-en ontwikkelroute. 

Gesprek over onderwijsbehoeften: “Wat heb jij nodig om de gestelde doelen te halen?”  

 “Hoe kan ik als leerkracht jou daarbij helpen?”  

Gesprek over eigen doelen en onderwijsbehoeften: “Wat wil je leren en wat heb je nodig?”. 1 

Gesprekken staan centraal en zijn het belangrijkste didactische en pedagogische middel. 
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7.Toetsing; (Zie bijlage 3) 

Door een combinatie van toetsing en observatie ontstaat zicht op de vorderingen van het kind. Kinderen volgen zichzelf, o.a met behulp van een 

portfolio. Ze bepalen hiervoor (mede) hun eigen criteria. Kinderen evalueren hun eigen leerproces. 

er wordt gewerkt met fornatieve en summatieve toetsen.  

 

8.Kindbetrokkenheid; 

Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor de gang van zaken op groeps- en schoolniveau. 

Er is een leerlingenraad.  

 

9.Differentiatie; 

Divergent: Binnen leerlijnen eigen doelen, eigen tempo.  Op weg naar persoonlijke leerroutes, persoonlijke groei.  

 

10.Instrumenten; 

Weektaak, Planbord, Kindplan-per-kind, zelf instruerende en zelfcorrigerende materialen, Portfolio per kind, Reflectieformulieren, rijke speel-en 

leeromgeving 

 

 

Deze visie is als een publieksversie omvat in een digitale presentatie. (Bijlage 2) 

 

Onderbouwing visie 

De (informatie) technologische revolutie verandert de samenleving ingrijpend en structureel. In de laatste 25 jaar heeft de informatisering zo’n 

hoge vlucht genomen dat ze voor een belangrijk deel het leven van jongeren bepaalt. Vandaag de dag is informatie voor iedereen op elk moment en 

overal beschikbaar. In een samenleving met een overweldigend informatieaanbod en steeds minder traditioneel houvast,  zijn mensen voor de 

waarden waarop ze zich baseren steeds meer op zichzelf en elkaar aangewezen. De manier van werken verandert en door verdergaande 

technologisering zullen veel banen verdwijnen en/of veranderen. (Platform 2032) 

Deze genoemde veranderingen beïnvloeden de samenleving waar jongeren in opgroeien. Het is zaak jongeren daar goed op voor te bereiden. Dat 

gebeurt thuis, maar ook op school en op andere plaatsen waar ze leren, zoals de kinderopvang, sportverenigingen en culturele instellingen.  

Het huidige onderwijs zal op de geschetste veranderingen moeten inspelen. Op dit moment ligt de nadruk in het onderwijs op kennisoverdracht en 

worden voornamelijk cognitieve prestaties gewaardeerd. In de toekomst blijft kennisoverdracht belangrijk, maar zal die meer in balans moeten 
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worden gebracht met de twee andere hoofddoelen van het onderwijs: persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname aan de 

maatschappij. Leraren zullen hun leerlingen op een motiverende manier moeten uitdagen zich te ontwikkelen tot flexibele, verantwoordelijke en 

sociale burgers. Ook zullen ze hen moeten voorbereiden op een leven waarin ze permanent zullen blijven leren.  

Ook prof. dr. Biesta wijst er in zijn boek ‘Goed onderwijs en de cultuur van het meten', (2012) op, dat naast kwalificatie ook andere processen 

plaatsvinden: socialisatie en persoonsvorming. Deze drie processen of functies zijn geen afzonderlijke aspecten van onderwijs, maar eerder 

overlappende, met elkaar verbonden processen.  In het 

onderwijs van nu en in de toekomst moeten deze een 

prominentere rol moeten spelen.  

De visie van Qworzo  sluit aan bij bovengenoemde 

visies, en het kindcentrum wil inzetten op de brede 

ontwikkeling van het kind.  

 

Onze pedagogische vraag is: 

Wat willen we aan de jongere generatie aan- en 

overdragen en waarom willen we dat? Daarbij gaat het 

niet alleen om de behoefte van de samenleving en de 

maatschappij, maar juist ook om de behoefte van het 

unieke kind.  

Welke kennis en vaardigheden heeft een kind nodig in 

deze 21 eeuw? Leren in het perspectief van de 21e 

eeuw vraagt naast het opdoen van kennis, ook bewuste aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden zoals in de cirkel hieronder genoemd 

(kennisnet/ SLO).  

Deze vaardigheden zoals o.a: samenwerkend oplossen, kritisch denken, communiceren, sociale en 

culturele vaardigheden, ICT-vaardigheden, zelfsturing , krijgen in het (dagelijkse) programma van 

Qworzo een belangrijke plek. 
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In de komende planperiode zet Qworzo  in op Kindgericht onderwijs, waarbij kan 

worden tegemoetgekomen aan de verschillende persoonlijke leerbehoeften van 

kinderen, en het leveren van ‘maatwerk’ voor elk kind.  

KC Qworzo zet in op “Anders leren, anders organiseren” op haar weg naar 

Kindgericht onderwijs.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Onderwijsconcept 
 

Om de visie en missie, zoals hierboven beschreven, goed vorm te kunnen geven wil KC Qworzo zich ontwikkelen richting een volwaardig 

kindcentrum met de volgende kenmerken : 

1) Eén missie en visie op de wijze waarop kinderen van 2-12 jaar leren en zich ontwikkelen.,  

Iedereen die in Qworzo werkt, draagt bij aan deze missie, visie, welke het fundament vormt van KC Qworzo 

Kinderen leren en spelen binnen en buiten schooltijd in het KC en kunnen hier hun talenten in de volle breedte ontwikkelen.  

2) Kinderen worden in hun doorgaande ontwikkel - en leerlijnen gevolgd, elk kind heeft een eigen ‘Kindplan’.  

3) Er is een multi-disciplinair team van leerkrachten, pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en vakleerkrachten.  

Zo nodig/wenselijk wordt externe expertise ingeroepen. 
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4) Het KC heeft één leiding, één beleid en is gehuisvest in een multifunctioneel (aardbevingbestendig) gebouw. 

5) Ouders worden gezien als gelijkwaardige partners, waarbij de samenwerking zich richt op de ontwikkeling van het kind.  

 

 

Ad 1: Eén missie en visie op de wijze waarop kinderen van 2-12 jaar leren en zich ontwikkelen;  

Qworzo gaat uit van de bovengenoemde 10 visiekaders 

 

Ad 2: Kinderen worden in hun doorgaande ontwikkel - en leerlijnen gevolgd, elk kind heeft een eigen ‘Kindplan’. 

Voor ieder kind wordt er een “Kindplan” (vast format) gemaakt, met daarin het beredeneerde aanbod met streefdoelen voor een periode van 18 

weken. Vanaf 10 jaar wordt het uitstroom-profiel vermeld. 

Het Kindplan geeft inzicht in de doelen én het proces. (Bijlage 3 Toetsbeleid) 

Elk kind heeft een Portfolio, met daarin ‘bewijslast’ en “leerwinst’ van de gestelde doelen uit het Kindplan. 

Het proces en doelen zijn zichtbaar in het portfolio van het kind. 

De doorgaande ontwikkel-en leerlijnen zijn ook zichtbaar in de leeromgeving. 

Elke leerkracht heeft zicht op de doelen per kind voor een bepaalde periode en de behaalde resultaten op de doelen. ( Bijlage 3 Toetsbeleid) 

 

 

Ad 3: Er is een multi-disciplinair team van leerkrachten, pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, en vakleerkrachten, en 

waar nodig externe expertise. 

Het multidisciplinair samengesteld team draagt de dagelijkse uitvoering van het werk met kinderen en hun ouders. Dit werken in zo’n samengesteld 

team doet een extra beroep op professionals. Samenwerken over de grenzen van hun eigen vak/groep heen, vraagt om meer aanvullende 

competenties en flexibiliteit.  Het leren van en met elkaar en het samen verantwoordelijk zijn voor alle kinderen zijn nieuwe facetten voor 

werkenden in het Kindcentrum. (zie personeelsbeleid, hfst 6) 

 

Ad 4: Het kindcentrum heeft één leiding, één beleid. 

Het streven is om te komen tot één leiding, één beleid. Op bestuurlijk niveau wordt hierover overleg gevoerd. Met betrekking tot een (verregaande) 

bestuurlijke samenwerking kunnen diverse mogelijkheden worden onderzocht zoals: een Samenwerkingsovereenkomst, een Personele Unie, een 

Holding. Vooralsnog hebben we te maken met twee verschillende stichtingen met ieder hun eigen beleid en leidinggevende. 

 

Ad 5: Ouders worden gezien als gelijkwaardige partners, waarbij de samenwerking zich richt op de ontwikkeling van het kind.  

Onderzoeken hebben laten zien, dat kinderen zich beter ontwikkelen en betere resultaten halen als ouderbetrokkenheid op de juiste manier wordt 

ingevuld. KC Qworzo ziet met ouders een vorm van samenwerking vanuit gelijkwaardigheid. Het gaat niet alleen elkaar informeren, maar om 

samenwerken.  Hoe precies en in welke vorm, zal nader uitgewerkt gaan worden. 

Bij het ontwikkelen en uitwerken van bovenstaande visie is gebruik gemaakt van een stappenplan, beschreven in het boek van Margot Koekoek en 

Karin van Kooten ”Zelf doen” (2016). ( Bijlage 4 “Zelf Doen”) 
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 Ambities voor de schoolplanperiode 2019-2023 o.g.v de beschreven visie bij 3.3: 

1 Verder vormgeven van het pedagogisch fundament, het pedagogisch handelen van de professionals, vanuit een basis van 

gelijkwaardigheid. Hierbij heeft de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen een centrale plek. 

o Aandacht voor gedrag met elkaar, in groepen, in de unit. 

o Een klimaat van vertrouwen en veiligheid. 

 

2 Verder vormgeven het didactisch handelen van de leraar: meer Kindgericht onderwijs geven, op weg naar ‘gepersonaliseerd 

leren’. 

o Werken met een Kindplan per kind 

o Werken vanuit leerlijnen en leerdoelen 

o Werken met passende leermiddelen, waaronder ook e-learning. 

o Aandacht voor leeromgeving. 

o Werken in andere organisatievormen mbt groepering kinderen (units) 

o Divergente instructie en differentiatie 

 

 

3 Eigenaarschap van kinderen bij hun ontwikkel- en leerproces vergroten: 

o Op weg naar meer zelfsturing. 

o Gesprekkencyclus kinderen verder ontwerpen. 

o De rol van het kind bij het maken, uitvoeren van het Kindplan en portfolio.  

o Tutorleren. 

 

4 Leiding geven aan het veranderproces: een speciale ‘ontwikkelgroep’ o.l.v de schoolleider, met daarin de IB-er, de 

bovenschoolse kwaliteitsmedewerker, en een leerkracht-specialist, ontwikkelt beleid en geeft sturing aan het proces.  

 

5 Ouderbetrokkenheid vergroten. 

De samenwerking met ouders wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid, en richt zich op de ontwikkeling van het kind. 
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4. WETTELIJKE OPDRACHTEN 
 
De overheid stelt aan alle basisscholen een aantal wettelijke eisen ten aanzien van de kwaliteit en de inrichting van het onderwijs. In dit hoofdstuk 

wordt voor de onderwerpen kwaliteitszorg, inhoud van het onderwijs en de leerlingenbegeleiding aangegeven hoe Qworzo hieraan voldoet. 

 

4.1 Context en aanleiding 
Artikel 16 van de Wet Primair Onderwijs (WPO) geeft aan dat het bevoegd gezag tenminste eenmaal in de 4 jaar het schoolplan vaststelt en het na 

vaststelling aan de inspecteur toezendt. Het schoolplan is derhalve een wettelijk verplicht document en daarmee een bekostigingsvoorwaarde. In de 

vierjarige schoolplancyclus 2019-2023 de vijfde planperiode.  

Ons schoolplan voldoet aan de wettelijke eisen die aan het schoolplan worden gesteld. 

 

 

4.2 KWALITEIT EN KWALITEITSBEWAKING 

4.2.1 Kwaliteitszorg is voor ons: 
 

1. Zeggen wat we doen en dat goed en systematisch borgen. 

2. Doen wat we zeggen dat we doen en dat laten zien. 

3. Systematisch evalueren van onze kwaliteit. 

4. Ons voortdurend verbeteren met gerichte verbeteractiviteiten. 
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4.2.2 SWOT 
 
Brainstormen over de sterkte, kansen, zwaktes en bedreigingen. 

Positief                                                                                                                                                                            Negatief     

Sterkten 

• Stabiel team 

• Multidisciplinair team 

• Visie duidelijk  

• Voortrekkers binnen team 

• Inzet middelen gericht op kindgericht 

onderwijs  

• Gebouw passend bij visie 

• Vervoersstichting 

• Autonomie vanuit bestuur om onderwijs zelf 

vorm te geven. 

• Mogelijkheid tot onderwijsvernieuwing, 

bereidheid tot innoveren is er 

 

 

Zwaktes 

• (Ervaren) werkdruk  

• Om kunnen gaan met veranderingen 

• Verwerven nieuwe competenties en flexibiliteit 

• Reflectief vermogen 

• Kennis technologische middelen 

• Werken met twee besturen 

• Niet 1 team met 1 eindverantwoordelijke in KC 

• Afstand management Kinderopvang-organisatie 

 

Kansen 

• Ouders, kinderen, leerkrachten zijn tevreden 

over het schoolgebouw, schoolklimaat, 

organisatie en management 

• Kansen samenwerking kinderopvang en 

onderwijs 

• Situering naast VO 

• Mogelijkheden gebouw en naaste omgeving 

• Betrokkenheid van ouders, dorp en omgeving 

 
 

Bedreigingen 

• Krimp 

• Mobiliteit  

• Vervreemding van ouders letterlijk door afstand 

• Gemeentelijke herindeling 

intern 

extern 
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 Ambities voor de schoolplanperiode 2019-2023   

1 Uitbouwen en uitdragen visie 

o Ouders en kinderen meenemen 

o Visie als stevige basis bij verder vormgeven KIndcentrum 

2 Kennis technologische middelen uitbouwen, ict-er heeft hierbij een voortrekkersrol. 

o Digitale geletterdheid (Basicly) 

o E-learning  

3 Samenwerking Kids2b uitbouwen 

o op management en bestuursniveau. 

o Inhoudelijke  afspraken 

o Facilitaire afspraken 

o 1 leiding van het KC. 

4 Samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken met VO  

o Inhoudelijk 

o Personeel 

o Gebouw 

o Omgeving gebouw 

5 Inrichten buitenruimte, ter dienste van ontwikkeling kind 

o Uitnodigende leeromgeving 

o Buitenomgeving heeft structureel een plek in het lesaanbod 

o Buitenomgeving verbindt Qworzo met zijn omgeving 

6 Rol team in veranderproces: 

o Versterken competenties en reflectie 

o Leren omgaan met veranderingen en onzekerheid 

o Aandacht voor werkdruk 

7 Krimp 

o Inzetten op profilering Qworzo 

o Vergroten mogelijkheden vervoer 
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4.2.3 Uitgangspunten Kwaliteitszorg 

 

1. Wettelijk kader Artikel 12 lid 4 van de Wet Primair Onderwijs (beleid met betrekking tot de bewaking en 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs) vormt voor ons het uitgangspunt voor onze 

zorg voor kwaliteit. 

2. Collectief Proces Bij kwaliteitszorg zijn alle professionals in de school betrokken (directie en 

teamleden). 

3. Rol directie De directeur heeft de regierol bij de uitvoering van kwaliteitszorg 

4.  Schoolverbetering Kwaliteitszorg is bij ons steeds een combinatie van 

positiebepaling (waar staan we, zelfevaluatie, nulmeting, zo zijn onze manieren) en 

schoolverbetering (waar willen we naar toe, ambitieniveau, planmatig uitvoering). 

5. Cyclische werkwijze Wij werken cyclisch aan kwaliteitszorg door middel van het continue en bewust doorlopen 

van de pdca-cirkel. Het instrument dat wij hanteren is Kwintoo.  

6.  Systematische evaluatie  

 

Wij evalueren jaarlijks systematisch: 

• Onze opbrengsten: Middels de systematiek van Opbrengst Gericht Onderwijs en 

Focus PO.  

• Het leren en onderwijzen op onze school 

• Het kwaliteitszorgbeleid (middels Kwintoo) 

 

Deze evaluaties vormen de input voor schoolverbetering. 

Wij evalueren per planperiode de ouder en leerlingentevredenheid. 

De leerkrachttevredenheid wordt per planperiode door externen onderzocht. 

7. Toezichtkader van de inspectie Wij betrekken de kwaliteitsaspecten en indicatoren van het onderwijstoezicht 

nadrukkelijk bij de inrichting van onze kwaliteitszorg 

8. Professioneel handelen Bij de kwaliteitsborging en -verbetering is het professionele gedrag en het 

professioneel handelen het uitgangspunt. 

9. Visie als ijkpunt De kwaliteitszorg spiegelen wij structureel aan onze missie/visie zoals 

geformuleerd in het schoolplan. 

10. Het schoolontwikkelgesprek Twee keer per jaar bespreekt de directeur de schoolontwikkeling met de 

algemene directie. 

11. Planning en verantwoording Via het schooljaarplan en het schooljaarverslag aan bevoegd gezag, onderwijsinspectie, 

teamleden en ouders. 
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4.2.4 SYSTEMATISCHE KWALITEITSZORG: ONZE INRICHTING 
 

1. Analyseren van de opbrengsten per kind, 

per unit, op schoolniveau 

(tussenopbrengsten en eindopbrengsten. 

Focus PO 

Systematiek OPO 

CITO LOVS 

CITO-Eind 

Leerlijn-toetsen 

e-learning gegevens 

Intern Begeleider 

Directie 

Teamleden 

Systematisch analyseren. 

Zie Toetsbeleid bijlage 3 

2. Toets afname 

De interne afspraken rond 

toetsen en afname toetsen zijn vastgelegd in 

beleidsnotitie Toetsbeleid  

 

toetskalender, 

trendanalyse. 

Onderwijsplannen 

Per kind beredeneerd 

aanbod 

Directie  

Intern Begeleider  

Teamleden 

Jaarlijkse evaluatie en eventuele 

aanpassing 

3. Kwaliteitshandboek: 

Elk jaar behandelen wij meerdere aspecten 

m.b.v. Kwintoo kwaliteitszorg 

 

Kwintoo (digitaal)12 

kaarten in totaal 

Directie   

Intern Begeleider   

Teamleden 

Per jaar min. 2 kaarten, streven 3 

 

4. De directeur evalueert het 

onderwijs en verwerkt dit in het jaarverslag. 

 

Format schooljaarverslag 

Cedin 

Directie    

Intern Begeleider    

Teamleden 

Medezeggenschap 

Voor 01-08 van elk schooljaar 

5. De school werkt volgens een 

Jaar(vergader-)planning waarbij kwaliteit 

en ontwikkeling centraal staat. 

 

Jaarplanner 

 

Directie    

 

Jaarlijks 

6. Ontwikkelteam (“Klein Comite”) 

Houdt zich bezig met beleidsvoorbereiding, 

borging en check van lopend beleid en 

uitvoering daarvan 

Jaarplanner  Directie    

Intern Begeleider    

Specialist leraar  

RET-mdw. 

Extern specialist 

onderwijsinnovatie 

 

5 dagdelen per schooljaar 

7. Personeel, pedagogisch en didactisch 

handelen, welbevinden. 

COO7 is het systeem 

waarin o.a. de 

Directie 

Intern Begeleider 

De directeur en/of ib-er bezoekt in 

dit veranderproces frequent en 
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gesprekkencyclus, 

observaties en 

persoonlijke ontwikkeling 

in wordt bijgehouden. 

tenminste 1x per kwartaal de 

leerkracht in de unit en evalueert 

dit. 

8.  Tevredenheidsonderzoeken Systematiek bureau 

BVPO 

Team 

Ouders 

Leerlingen 

 

2-3 jaarlijkse cyclus 

9. Veiligheidspeiling Zien 

 

Leerlingen Jaarlijks 1-2 keer 

10. Collegiale Consultatie Bij elkaar kijken en het 

geven van feedback op 

relevante thema's 

gekoppeld aan 

schoolontwikkelingen 

 

Teamleden 

 

Minimaal 1 dag bij de andere units. 

11.  Interne of externe audit Schoolteam en intern 

(bestuurlijk) of extern 

(provinciale audit of 

andere partij) auditteam 

Directie  

Team 

Medezeggenschapsraad 

Schooljaar 2019-2020 (voorjaar) 

1x per 3 a 4 jaar bezoekt het 

auditteam de school. 

 

4.3 Een overzicht van toetsen en observaties die de school inzet 
  
Een overzicht van toetsen/observaties die in dit kader door de school worden ingezet 
     

Taal Onderbouwd 
Methode gebonden toetsen 

 Rekenen Onderbouwd 
Methode gebonden toetsen 

  Gynzy 
Cito LOVS 3.0 

Technisch lezen 

/Begrijpend 

lezen 

  DMT 
AVI 
Methode gebonden toetsen 
Cito LOVS 3.0 

 Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

Zien 

Spelling   Methode gebonden toetsen 

  Gynzy 

  Cito LOVS 3.0 

 

 

 

 Wereldoriëntatie Methode gebonden toetsen 
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Woordenschat Methode gebonden toetsen 

Gynzy 

Taal Actief 4 

   

Voor nadere uitwerking zie Bijlage 3 Toetsing 
 

4.3.1 Actief Burgerschap 
Ten aanzien van Actief Burgerschap en Sociale cohesie hebben we allereerst de risico’s van de omgeving in kaart gebracht. Op basis van de risico’s 

hebben we vervolgens onze visie, onze doelen en ons aanbod vastgesteld. Onze visie luidt:   

Kinderen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij.   

Qworzo vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Kinderen maken deel uit van de samenleving. 

Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het niet bij. Wij vinden het belangrijk, dat de kinderen op een bewuste manier in het leven staan, 

waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij kinderen daarom goed samen te leven 

samen te leren en samen te werken met anderen.   

Wij willen kinderen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. Onze school werkt met het programma Zien. 

 

Het programma is gericht op samenleven in een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, en 

zich positief sociaal gedragen. Kinderen maken kennis met allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als toekomstig burger in onze democratische 

samenleving. De unit en het kindcentrum worden een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap. Het aanbieden van 21st Century Skills 

binnen het onderwijs zorgt ervoor dat kinderen mogelijkheden in handen hebben om binnen de huidige maatschappij adequaat te kunnen 

functioneren. Binnen de school hebben we een leerlingenraad waarin kinderen vanaf 8 jaar mee kunnen praten over de gang van zaken en de 

ontwikkelingen in het Kindcentrum. (zie hst. 2) 

  

Kwaliteitsindicatoren  

1. We voeden kinderen op tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn op de samenleving en die gericht zijn op samenwerking.   

2. We voeden kinderen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de 

medemens en de omgeving.  

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

4. Wij voeden de kinderen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze leren hun mening over 

maatschappelijke thema’s te verwoorden  

5. We voeden de kinderen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en overtuigingen (religies).  
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4.4 De resultaten van ons onderwijs 
Voor het actuele overzicht van de opbrengsten en de waargenomen trends wordt naar het schooljaarverslag verwezen. Hierin worden conclusies 

getrokken die vervolgens weer in de schooljaarplannen en/of onderwijsplannen voor de verschillende vakgebieden worden opgenomen.   

 

 

4.4.1 Ambities en referentieniveaus 
Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld.   

Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken 

doelstellingen hanteert.   

 

Aanvullend op de kerndoelen geven de referentieniveaus Rekenen en Taal een specifiekere beschrijving van de onderwijsinhoud. We vermelden het 

referentieniveau op de Kindplannen. Daarop wordt het beredeneerd aanbod afgestemd. In ons administratiesysteem ParnasSyss noteren we het 

streefniveau. 

 

 
4.5 De inhoud van ons onderwijs 
Wij hebben een aanbod voor de wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden: 

 

1. Dat voldoet aan de kerndoelen. 

2. Dat in overeenstemming is met de wettelijke uitgangspunten en doelstellingen (artikel 8 WPO); 

3. Dat we in een doorgaande lijn aanbieden t/m 12 jaar; 

4. Dat geschikt is om af te stemmen op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 
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4.6 Overzicht Leerstofaanbod  
 

      

Naast de genoemde methoden en licenties wordt gebruikt gemaakt van 

diverse aanvullende bronnen. 

 

 

 

 

 

4.6.1 Onderwijstijd 
We hanteren voor alle kinderen dezelfde onderwijstijd, waarbij alle kinderen 

evenveel naar school gaan. 8.30 u. – 12.00 u.  en 12.30 u. – 14.20 u.  Hierbij 

zorgen we dat alle kinderen gemiddeld per jaar 940 uur lestijd hebben. 

Levensbeschouwing 1 uur - Taal/ lezen 8 uur - Rekenen 5 uur - Schrijven 1 

uur - Engels (7/8) 1 uur -  Wereldverkenning/Verkeer 4 uur - Muziek 1 uur - 

Expressievakken 2 uur - Lichamelijke oefening - 1½ uur - Pauzes ¾ uur. 

Het gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. 

De nadruk ligt op Nederlandse taal en rekenen en wiskunde. 

 

4.6.2. Sponsoring 
Op dit moment maakt de school alleen incidenteel gebruik van sponsoring. 

Hier wordt echter geen andere tegenprestatie verwacht dan naamsvermelding 

tijdens de opening. Er is geen specifiek beleid op geschreven. Indien dit in de 

toekomst ter sprake komt of wenselijk is, dan zal de school het sponsorbeleid 

baseren op de afspraken vastgelegd in het convenant “Sponsoring op scholen” 

van de PO-raad. 

 

Vakgebied: Aanbod: Gestart 

1. Divers   

Beginnende geletterdheid Onderbouwd Online 
Fonemisch Bewustzijn 

2017-2018 

Beginnende gecijferdheid Onderbouwd Online 
Met Sprongen Vooruit 

2017-2018 
2016-2017 

Sociaal-emotionele vorming 

en burgerschap 

Kwink 

 
Moet je Doen! 
Zien 

2016-2017 

Jaarlic. 
2011-2012 

    Motorische    

    ontwikkeling 

Basisdocument 
bewegingsonderwijs 

2012-2013 

2. Nederlands   

Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen (kim 
versie) 

2017-2018 

Voortgezet. Technisch. 
Lezen 

Estafette lezen 2011-2012 
2014-2015 

Begrijpend lezen Grip op Lezen en 
Nieuwsbegrip 

2013-2014 
Jaarlic. 

Taalmethode Taal Actief versie 4 2013-2014 

Schrijfmethode Pennenstreken 2012-2013 

Woordenschat Taal Actief versie 4 

Gynzy 

2013-2014 
 
 

Spelling Taal Actief versie 4 

Gynzy 

2013-2014 

Engels Groove me 2014-2015 

Jaarlic. 

Rekenen en Wiskunde Wereld in Getallen ver. 4 

Gynzy 

2012-2013 
Jaarlic. 

Aardrijkskunde/Geschiedenis 

Biologie/Natuur  

Faqta 2019-2020 
Jaarlic. 

Levensbeschouwing Faqta / Kwink 2019-2020 
2016-2017 
Jaarlic. 

Expressie/Muziek/Drama                Moet je doen 2011-2012 
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4.7 Onderwijsleerproces: onze uitgangspunten 
Wij hebben het onderwijsleerproces op onze school ingericht op basis van de uitgangspunten: 

 

• (Spelend) leren op basis van (thematisch) werken in betekenisvolle situaties 

• Benutten van de directe (natuurlijke) omgeving van het schoolgebouw. 

• Naast convergente differentiatie zijn we ook op weg naar vormen van divergente differentiatie. 

• Instructies op maat en daar waar nodig. 

• Expliciet onderwijs in leerstrategieën. 

• Aandacht voor directe feedback zowel door de leerkracht als door digitale ondersteunende leermiddelen. 

• Werken in Units, toepassing van adequate werk- en groeperingsvormen alsmede coöperatieve werkvormen. 

• Inrichting van een functionele leeromgeving. 

• Afstemming onderwijsleerproces op behoeften van kinderen: op weg naar Kindgericht onderwijs, maatwerk. (instructie, tijd, verwerking, 

taalgebruik); 

• Eigenaarschap /actieve betrokkenheid van kinderen en een taakgerichte werksfeer;  

Een eigen Kindplan met eigen leer-en ontwikkeldoelen/ aandacht voor items op gebied zelfsturing/ leerwinst/ vergelijken met zichzelf). 

          Leraren hebben de eind verantwoordelijkheid van de kinderen m.b.t eigen leerdoelen en de organisatie van hun eigen leerproces; 

• Ontwikkelen van vaardigheden staat centraal, zie cirkel 21st Century Skills 

• Verantwoordelijkheid van leerlingen voor de organisatie van hun eigen leerproces. 

• Eigenaarschap van leren en ontwikkelen stimuleren. 

 

 Ambities voor de schoolplanperiode 2019-2023   

1 Verder vormgeven van thematisch werken in betekenisvolle situaties 

o Deelname aan leergemeenschap betreffende samenhang cultuur en wereldorienterende onderwerpen 

 

 

2 Verder vormgeven directe natuurlijke omgeving rondom het kindcentrum, afgestemd op de verschillende behoeften van een 

kind. 

o Aandacht voor leeromgeving buiten; doen, ervaren, experimenteren, ontdekken, verzorgen 

 

 

3 Verder vormgeven van het werken in andere organisatie - en groeperingsvormen: 

o Werken in units 

o Werken in thema-groepen 

o Andere samenwerkingsvormen 

 

4 Verder vormgeven Kindgericht onderwijs: 
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o Naast convergente, ook divergente differentiatie 

o Instructies op maat en daar waar nodig 

o Accent op leerstrategieën 

o Betekenisvolle leeromgeving 

o Verder doorontwikkelen leren mbv E-learning 

o Gebruik Kindplan/ portfolio verdiepen 

o Ontwikkelen van vaardigheden, executieve functies. 

o Eigenaarschap van leren en ontwikkelen stimuleren 

 

5. DE ZORG AAN ONZE LEERLINGEN 
 

Voor een adequate uitvoering van de zorg en begeleiding van onze leerlingen hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

 

We werken handelingsgericht  

Ieder kind heeft een leer-en ontwikkelroute, beschreven in het Kindplan. Ook beschrijft het Kindplan de specifieke ondersteuningsbehoefte van het 

kind voor een bepaalde tijd.  

De vorderingen van onze kinderen volgen we systematisch met behulp van formatieve en summatieve toetsen.(zie toetsbeleid, hfst??)en 

obdervaties.  

Hierbij gebruiken we: 

 

• Een methodeonafhankelijk leerlingvolgsysteem; 

• Een methodeonafhankelijke eindtoets 

• De methodegebonden toetsen. 

• Observaties-systeem Zien. 

• Gesprekken-cuclus kind-leerkracht-ouder. 

 

• Systematische analyse van leerling resultaten en de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen middels Focus PO en de werkwijze 

opbrengstgericht passend onderwijs* 

 

• Ieder kind heeft eigen Kindplan 

 

• Betrokkenheid ouders bij de planmatige uitvoering van het beschrevene in het Kindplan. 

 

• Toepassing van afgesproken procedures en protocollen (Zie Bijlage 3 Toetsbeleid) 

 

• Centrale opslag van leerling gegevens in leerlingdossiers. 
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• Belegging van taken en verantwoordelijkheden leraren, intern begeleider, directeur. 

 

 

• Onze leerlingenzorg is inhoudelijk, procedureel en wat betreft de beschrijving in ons zorgdocument in overeenstemming met het zorgplan 

van het samenwerkingsverband. 

 

Bovenstaande uitgangspunten worden uitgebreider beschreven in onze zorgdocumenten/schoolondersteuningsplan. 

 
5.1 Passend Onderwijs 
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband 20.01 Groningen: Stad en Ommeland. Onze school valt in de regio Noord. Voor de 

uitwerking van Passend Onderwijs verwijs ik naar het beleidsplan SWV 20.01.  

 

De visie:  

Passend onderwijs gaat over het concreet en zorgvuldig aansluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen en de ondersteuningsbehoefte van de 

leraren en de school en de wijze waarop dit is georganiseerd en gefinancierd. Dit betreft niet alleen ‘de zorgleerlingen’, maar alle leerlingen in onze 

school. Dit betekent dat goed onderwijs voor alle kinderen het uitgangspunt is. Scholen dragen daarvoor grotendeels de verantwoordelijkheid en 

hebben veel autonomie. Het SWV 20-01 en het Regionaal Expertise Team moet daarbij een ondersteunende en faciliterende rol spelen bij het 

continu optimaliseren van het onderwijs en de ondersteuning in onze school.  

 De visie van het SWV 20-01 en de visie van de gemeenten op de jeugdzorg sluiten steeds beter op elkaar aan. Bij de ondersteuning van school en 

het gezin gaat het om de kracht en het eigenaarschap van ouders, jongeren en hun sociale omgeving als basis, ondersteunen in plaats van 

overnemen, hulp inzetten in de directe leefomgeving en snelheid: minder schakels en minder gezichten. We hanteren daarbij de volgende 

uitgangspunten:   

1. Leerlingen in ons samenwerkingsverband krijgen onderwijs en ondersteuning die bij hen passen;  

  

2. Ons samenwerkingsverband gaat doen waarvoor het is opgericht. Ze draagt zorg voor:   

• een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod, getoetst aan de geformuleerde ondersteuningsprofielen van de scholen;   

• aansluiting in de keten voor- en vroegschool/primair onderwijs/speciaal onderwijs-voortgezet(speciaal)onderwijs;   

• aansluiting en samenhang in de regio met omliggende samenwerkingsverbanden;   

• samenwerking en samenhang met het gemeentelijke ondersteuningsaanbod;   

• basisondersteuning in de scholen die voldoet aan de uitgangspunten in het referentiekader van de PO Raad en het toezichtkader van de 

inspectie;   

• uitvoering van de taken voor ons samenwerkingsverband zoals die binnen de wettelijke kaders en de  Inspectie-eisen voor 

samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn geformuleerd.   

 

 

 



                                                                  Schoolplan Qworzo 2019-2023                                                                                      Kk 1: Kwaliteitszorg                                                                                                                                 

 

33 

De uitwerking van Passend Onderwijs in onze school.  

Onze school heeft een ondersteuningsprofiel. (SOP) Het ondersteuningsprofiel is de basis waarin wordt aangegeven aan welke onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte van leerlingen de school kan voldoen. Met andere woorden, welke zorg kan onze school bieden en welke onderwijsvraag 

gaat onze school te boven en zoeken we naar andere mogelijkheden. In het ondersteuningsplan staat omschreven welke zorg onze school kan 

bieden:   

Basisondersteuning:   

• de inhoud van de basisaanpak en het planmatig werken;   

• de ondersteuningsstructuur, welke weg wordt bewandeld om de zorg uit te voeren;  

• de mate van handelings-  en opbrengstgericht werken in onze school;  

• de preventieve en licht curatieve interventies die wij als school kunnen bieden.     

Welke extra ondersteuning:  In de extra ondersteuning staat beschreven welke specifieke en aanvullende ondersteuning wij aan leerlingen kunnen 

bieden boven de  basisondersteuning. Deze ondersteuning is beschreven in arrangementen en kunnen licht en kortdurend van aard zijn. De 

arrangementen worden door de school georganiseerd met ondersteuning vanuit het Regionaal Expertise Team Noordkwartier/Marenland(RET 

NoMa).     

 

Gezien de nieuwe visie en koers van KC Qworzo, richting Kindgericht onderwijs, zal het ondersteuningsprofiel aangepast worden. 

Qworzo zet in op een ondersteuningsprofiel per kind, “passend onderwijs” voor ieder kind. 

Basis-kaders zullen zijn: 

- Elk kind werkt vanuit zijn/haar eigen leer- en ontwikkelroute. 

- Elk kind heeft een eigen ‘Kindplan”, met daarin beschreven het beredeneerde aanbod (leer-en ontwikkeldoelen) voor een periode van 18 

weken. Zo heeft ieder kind een eigen ‘arrangement’. 

- Expliciet in elk Kindplan wordt de ondersteuningsbehoefte beschreven. 

  

5.2 De zorgroute  
Alle scholen van Marenland werken aan een eenduidige manier waarop samenwerking met elkaar gezocht kan worden als het gaat om kinderen 

waarover zorgen bestaan.  De Intern begeleiders hebben maandelijks overleg. In dit overleg worden de nieuwste Passend onderwijsontwikkelingen 

besproken, komen aanpassingen van het RET aan de orde en is de mogelijkheid om leerlingen met een opvallende onderwijsbehoefte te bespreken. 

Doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium eventuele problemen op te sporen en te signaleren en een passende oplossing te vinden voor deze 

problematiek, zodat de ontwikkeling van het kind hierdoor zo min mogelijk uit balans wordt gebracht. Dit is dan ook het doel van het werken met 

een zorgroute interne en externe zorgstructuur in de school de en voorschoolse voorzieningen.   

In de Zorgroute staan de volgende onderdelen vermeld.  

 

1. Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld  

2. Criteria om de zorgroute te gebruiken.  

3. Uitgangspunten en werkwijze.  
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o Interne zorgstructuur: Signaleren en (eerste) beoordeling  

o Externe zorgstructuur: Toeleiding naar het CJG  

4. Zorg voor Jeugd  

o Toeleiding Multidisciplinair overleg  

o Wat te doen als ouders niet open staan voor hulp  

o Urgentie en crisis . 

 

 
Ambities voor de schoolplanperiode 2019-2023   

Aanpassing schoolondersteuningsprofiel 

Basis-kaders zullen zijn: 

- Elk kind werkt vanuit zijn/haar eigen leer- en ontwikkelroute. 

- Elk kind heeft een eigen ‘Kindplan”, met daarin beschreven het beredeneerde aanbod (leer-en ontwikkeldoelen) voor een periode van 18 

weken. Zo heeft ieder kind een eigen ‘arrangement’. 

- Expliciet in elk Kindplan wordt de ondersteuningsbehoefte beschreven. 

  
 

 

 

6. PERSONEELSBELEID 
 

6.1 Personeelsbeleid Stichting Marenland 
Stichting Marenland voert actief personeelsbeleid. Personele zorg en personele ontwikkeling is aan elkaar gekoppeld zodat medewerkers zich 

blijvend professioneel kunnen ontwikkelen. Op het Onderwijsbureau van Marenland worden de kaders voorbereid en de gezamenlijke aanpak 

gerealiseerd.  

Ze heeft een beleidsadviesgroep personeel, de groep zal zich de komende jaren richten op vernieuwing van het Personeelsbeleid. De eerste stap is 

gezet rond seniorenbeleid en er is een start gemaakt met het veranderen van het mobiliteitsbeleid. Voor de komende jaren staan onderwerpen 

gepland.  

Stichting Marenland voert formatiebeleid en ondersteunt de scholen om de juiste personen op de juiste school te kunnen plaatsen en behouden. Het 

formatiebeleid vindt jaarlijks plaats en start elk jaar in februari met als eindpunt de start van het nieuwe schooljaar. 
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Stichting Marenland heeft te maken met een lerarentekort. Voor de reguliere formatie heeft Marenland voldoende medewerkers en elke school heeft 

voor elke groep een of twee leerkrachten (parttimers). Het grootste probleem is het vinden van invallers. Marenland werkt hierin samen met het 

bureau SLIM. De vervanging van ziekte of verlof blijft echter lastig. Marenland wil het naar huis sturen van groepen leerlingen zoveel mogelijk 

beperken maar weet er in bepaalde situaties geen andere oplossing is. Voor de aanpak van het lerarentekort sluit Marenland zich aan bij de regio 

Groningen in samenwerking met de pabo. 

 

Stichting Marenland voert een actief scholingsbeleid. Naast de scholing op de eigen schoollocatie kunnen medewerkers deelnemen aan de 

Marenland Academie. Jaarlijks worden diverse scholingen en cursussen aangeboden. Een aantal medewerkers richt zich op een specialisme, 

passend in de schoolontwikkeling en passend bij de doelgroep in de school.  

 

Er wordt gewerkt met het personeelsinformatiesysteem Coo7.  Coo7 ondersteunt via een digitale methode onderzoek en de ontwikkeling van de 

leerkrachten. Doel is om richting te geven aan het continue proces van bekwamen en bekwaam blijven, zoals beoogd in de Wet BIO. De 

instrumenten van Coo7 zijn erop gericht de leerkracht de regie te geven, in het bredere perspectief van deze wet. De Coo7-modules zijn zo 

ontwikkeld, dat zij bij elkaar passen dan wel elkaar aanvullen en samen een organisch geheel vormen. De 7 C’s staan voor Competenties, Carrière, 

Commitment, Centreren, Communiceren, Concretiseren en Cultiveren.  

 

De directeuren in Marenlandland werken sinds dit jaar met het werkverdelingsplan. (Cao 2018-2019) Dit plan is gebaseerd op een optimale inzet 

van alle medewerkers in de school. Aan de verdeling zijn uren gekoppeld zodat er zoveel mogelijk binnen de 1659 uur kan worden gewerkt. 

 

Nieuwe medewerkers binnen Marenland worden op elke school goed begeleid. Binnen de school door de schooldirecteur en door een coach /een 

maatje. Daarnaast zijn er trainingen, georganiseerd door het kwaliteitsbureau om nieuwe leerkrachten te ondersteunen en te begeleiden. 

Medewerker van het kwaliteitsbureau coachen de nieuwe medewerkers in de groep, in het schoolteam en in de persoonlijke ontwikkeling.  

Binnen Marenland is de vraag naar meer handen in de klas toegenomen. Langzamerhand komen er meer onderwijsassistenten en pedagogisch 

medewerkers in de scholen. Zij ontvangen dezelfde begeleiding als de nieuwe leerkrachten en krijgen mogelijkheden zich verder te ontwikkelen.  

 

 

6.2 Bevoegde en bekwame leraren  
Op onze school werken bevoegde leerkrachten. Er zijn basis en vakbekwame leraren binnen ons schoolteam. Onze schoolleider beschikt over een 

diploma van de schoolleidersopleiding, heeft de herregistratie geborgd en en staat daarmee ingeschreven in het schoolleidersregister. Marenland 

volgt de ontwikkelingen rond het lerarenregister en sluit aan bij de landelijke ontwikkeling (PO-raad)In de gesprekkencyclus wordt besproken hoe 

leraren zich kunnen ontwikkelen van de ene fase naar de volgende fase van bekwaamheid.  
 

Professionele cultuur 
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In de scholen van Marenland wordt verder gewerkt aan een professionele cultuur en zijn teams van leraren, ondersteund door de directie, aan de 

slag om samen het onderwijs voor de leerling te verbeteren. Dat doen zij door van en met elkaar te leren en samen het onderwijs voor de leerling 

te verbeteren. De schoolleiding wil de school ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt wordt door een professionele 

schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team ingeroosterd. De directie en de intern begeleider leggen 

klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd. De leraren leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het 

onderwijskundig beleid. De school kan een beroep doen op het kwaliteitsteam om een training te verzorgen rond een bepaald onderwerp zoals 

bijvoorbeeld het directe instructie model. 

 

6.3 Personeelsbeleid en Qworzo 
Het personeelsbeleid wordt zoveel mogelijk afgestemd op de onderwijskundige ontwikkelingen en ambities die de KC Qworzo nastreeft. 

Kindcentrum Qworzo zit middenin het veranderproces van leerstofgericht onderwijs, naar Kindgericht-onderwijs. Dit vraagt aanvullende 

vaardigheden, voor zowel de (vak) leerkrachten, als het ondersteunend personeel en pm-ers. 

Bij Kindgericht onderwijs is de pedagogisch-didactische interactie van groot belang. (Biesta, 2012) Dit vraagt specifieke vaardigheden van de 

professionals.  

Natuurlijk zijn het in algemene zin vaardigheden om goed onderwijs te kunnen geven. Maar bij kindgericht onderwijs worden bepaalde 

vaardigheden belangrijker omdat je een pedagogische gerichtheid hebt. Daardoor ontstaat er een duidelijker focus 

Hierbij gaat het om vaardigheden als: 

• De professional realiseert samen met de kinderen een positief klimaat. 

• De professional creëert spel- en leersituaties met doel-gerichte interventies. 

• De professional laat kinderen reflecteren op hun leerproces en hun inspanning. 

• De professional evalueert systematisch met kinderen hun groei in zelfstandig leergedrag. 

• De professional maakt kinderen bewust van de volgende stappen in hun ontwikkeling. 

• De professional bevordert dat kinderen op hun eigen niveau uitdagende doelen stellen. 

• De professional leert kinderen om hun eigen werk kritisch te beoordelen. 

• De professional maakt kinderen bewust van de relatie tussen hun eigen inspanningen en het resultaat daarvan. 

• De professional bevordert dat kinderen inzicht ontwikkelen in hun sterke en zwakke kanten. 

• De professional leert kinderen om belemmerende gedachten om te buigen naar helpende gedachten. 

• De professional kent de kinderen, hun interesses en talenten, hun achtergrond en hun welbevinden. 

• De leraar heeft kennis van hoe kinderen leren en zich ontwikkelen en kan daar op inspelen. 

• De professional heeft zicht  op de groepsprocessen en weet hoe je die moet beïnvloeden. 

 

Relatie, competentie, autonomie: pedagogiek als leidend principe; 

Het pedagogisch handelen van de professionals op KC Qworzo is gericht op de basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie.  
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Hierbij is het startpunt de relatie tussen leraar en leerling. Zoals Luc Stevens het zegt: eerst het kind, dan de leerling. Alle vaardigheden van de 

leraar, pm-ers en onderwijsondersteuners staan ten dienste aan de pedagogische doelen van het kindcentrum. 

De kern van de pedagogische interactie zit er in dat de professional voortdurend gericht is op het bevorderen van de zelfsturing en 

zelfbeoordeling van de kinderen, om zelfstandig leergedrag van het kind te bevorderen. De interactie zal dan ook veelal activerend zijn en 

minder sturend. Sturing leidt namelijk tot volgzaamheid en activeren leidt tot zelfsturing en eigenaarschap. Alle professionals van het multi-

disciplinaire team op Qworzo dragen bij vanuit hun rol aan de pedagogische visie, het pedagogische klimaat 
 

Overall zetten we in op gekwalificeerde leerkrachten met verschillende expertises.  Door het gebrek aan leerkrachten is er zorg over voortgang bij 

ziekte. Tevens is er zorg over afspiegeling man/vrouw. Vaak is er weinig keuze in het aanname beleid, omdat er te weinig kandidaten zijn. Wij zijn 

bang dat deze beperkte keuze nog zal oplopen.  Wij anticiperen hierop door onze school zo goed mogelijk te promoten en door startende en 

invalleerkrachten zo goed mogelijk te begeleiden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het naar huis sturen van groepen indien er geen 

vervanging is. Afspraak is dat kinderen nooit de eerste ziektedag naar huis worden gestuurd. In geval van langdurige ziekte wordt de lesvrijheid 

verdeeld over meerdere groepen.   

 
 

 Ambities voor de schoolplanperiode 2019-2023 

1. Verdere professionalisering op benodigde vaardigheden op pedagogisch, didactisch en organisatorisch gebied. 
o In toenemende mate creëren van spel- en leersituaties met doel-gerichte interventies. 

o In toenemende mate reflecteren bij kinderen stimuleren 

o Bevorderen dat kinderen zicht krijgen op hun sterke en zwakke kanten. 

o In toenemende mate methoden gebruiken als bron 

o Zicht op de kern van de leerstof vergroten 

o Knderen vanuit inzicht keuzes laten maken 

o De leerkracht is in toenemende mate meer coachend en begeleidend dan sturend aanwezig. 

o De leerkracht weet een rijke en stimulerende leeromgeving te ontwikkelen en kan daarbij de juiste vragen stellen om 

kinderen uit te lokken te leren/ontdekken/nieuwsgierig te zijn. 

2. Verdere professionalisering van Kindgericht werken, gepersonaliseerd werken, werken met Kindplannen 

o De leerkracht professionaliseert zich verder in het evalueren met kinderen over hun werk 

o De leerkracht bevordert in toenemende mate dat kinderen uitdagende doelen stellen 

o De leerkracht heeft zijn kennis vergroot van hoe kinderen leren en kan deze kennis toepassen. 

o De leerkracht professionaliseert zich verder in het voeren van leergesprekken. 

 

3. Talentontwikkeling 

o Ieder teamlid ontwikkelt zijn eigen talent. Dit talent wordt aangewend voor de organisatie. O.a. rekenspecialist, 

taalspecialist, onderzoeker. Taakomschrijvingen worden vastgelegd. 

4. Opbouw personeel in relatie tot functies/fusiebekostiging/leerlingaantal 

o Komen tot een multidisciplinair team passend bij de reguliere bekostiging 
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5. Verschuiving rol intern begeleider richting “kenniscoördinator en begeleider” 
Met kenmerken: 

-begeleiden van leraren bij het maken en uitvoeren van de Kindplannen, met name met betrekking tot 

ondersteuningsbehoeften van het kind. 

-ondersteunen, begeleiden van de leraar en feedback geven 

-stimuleren van het leren leren van het team als geheel 

-resultaten (kind/unit/school) met team bespreken en samen opstellen van interventies 

-gericht op ontwikkeling van de kwaliteit van het kindcentrum 

-coaching, unitbezoek, gericht op ontwikkeling leraar en andere professionals. 

 

7.0 Foto van de school waarom onderstaande items gekozen? Zijn dat verplichte items? 
 

Onderwerp Huidige situatie Gewenste situatie     

Leerlingenaantal We hebben rond de 100 leerlingen 

De komende planperiode laat het een licht 

dalend beeld zien.  
 

Rond de 100+ leerlingen. 

KC Qworzo profileert zich op haar concept en 

trekt hiermee kinderen uit een groter 
voedingsgebied. 

Er zijn geen ouders die de school hebben 
verlaten vanwege de fusie of de verplaatsing 

van de school.  
 

Trendanalyse  Begrijpend lezen is een aandachtspunt, maar 
de opbrengsten zijn over het algemeen 

redelijk stabiel (zie schooljaarverslag) 

Door de invoering van de werkwijze OPO 
(opbrengstgericht passend onderwijs) 

evalueren we schoolbreed onze 
opbrengsten.(Focus PO) 

 

Ieder kind heeft eigen Kindplan met eigen 
doelen. 

Ieder kind is eigenaar van zijn leerproces en 

ontwikkeling. 
Het veranderende concept heeft een passende 

visie op toetsen en beoordelen, aansluitend bij 
werkwijze OPO en Focus PO. 

Resultaten en 

opbrengsten 

De resultaten  van de Centrale Eindtoets zijn 

de afgelopen drie jaar op of boven het 
landelijk gemiddelde. In het schooljaar 2016-

Alle kinderen stromen uit op hun eigen 

referentie-niveau. Streven (zie toetsbeleid) is, 
dat >80% van de kinderen van KC Qworzo een VIX-score 
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2017 hebben we de norm op 0,1 punt niet 

gehaald.  
We streven er naar om alle kinderen op 

minimaal niveau 1 F te laten uitstromen.  
 

heeft van 35 of hoger. Binnen deze 80% scoort 20% 65 of 
hoger.  Het kind krijgt de CITO LVS toets(en) op het 
niveau waarop zij/hij op de leerlijn zit. 
Bij bepaling van de VIX normen is een koppeling gemaakt 
met het schoolgewicht. 

De CITO-eindtoets nemen we af zoals in de wet is 
vastgelegd en zien we als een feedback-instrument op ons 
onderwijs-aanbod van 2-13 jaar.  
De Eindtoets geldt tevens als ‘tweede gegeven’ bij het 
bepalen van het type vervolgonderwijs.  

Innovatie Het onderwijs ziet er t.o.v. vier jaar geleden 
compleet anders uit.  

Van twee scholen naar een school 

Van oud gebouw naar nieuwbouw 
Van klassikaal naar kindgericht 

Van groepen naar units 
Van eenzijdig team naar multidisciplinair 

Van methode naar bronnenboek 
Van schriftelijk naar deels digitaal 

Van school en peuteropvang naar 
Kindcentrum 

Innovaties uitbouwen en borgen met inzet van 
collega die zijn Master Pedagogiek richting 

innovatie heeft behaald. 

  
Mogelijkheden verkend om te komen tot 

doorlopende leerlijn richting VO 10-14 
 

Procesbegeleider ondersteunt het 
innovatieproces. 

 
Verder ontwerpen van doorgaande leerlijnen 

 

Professionele cultuur Op Qworzo hebben we de laatste jaren 
ingezet op het vergroten van de 

professionele cultuur. Er worden 
onderwijskundige ontwikkelingen met elkaar 

opgepakt.  
De school kenmerkt zich door het werken 

met Kindplannen, het hebben van 
leergesprekken en het werken vanuit 

leerlijnen. 

Teamleden geven elkaar feedback op 
handelen. We gaan uit van een professionele 

cultuur. We spreken elkaar aan en 
ondersteunen elkaar daar waar nodig. 

 
Er wordt structureel geschoold op de Qworzo-

ontwikkeling. 
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Er werken twee of drie professionals 

gezamenlijk in een unit 

ict De ICT infrastructuur is in orde. In december 

2019 hebben we voldoende hardware tot 
onze beschikking. 

 
Kennis m.b.t. ict (onderwijsinhoudelijk) ligt 

niet bij alle teamleden. 

In samenwerking met het bestuur Marenland 

werken we aan een basisstructuur m.b.t. ICT 
die gaat gelden voor alle scholen. (ICT als 

nutsvoorziening). De toename van apparatuur 
en techniek binnen de school vraagt om een 

zorgvuldige (financiële) planning. We zien dat 
de transitie van traditioneel onderwijs richting 

digitaal onderwijs v(e-learning) eel geld kost. 

 

Digitale geletterdheid Digitale geletterdheid is niet structureel 

verweven in het onderwijsaanbod. Met 
ingang van nov. 2019 wordt deze leerlijn 

opgenomen. 
 

 
 

Door het project “Kansrijke Groningers” is de 

leerlijn opgenomen. De opzet is om deze 
leerlijnen te integreren met andere vakken. 

Vergadercultuur 

 

Vergaderingen op Qworzo worden in de 

jaarplanning opgenomen.  
Tijdens teamafspraken maken we 

werkafspraken, deze worden geborgd in de 
notulen. Deze worden weggezet in 

Sharepoint. 
Wekelijks wordt hier 1,5 uur voor 

gereserveerd.  
 

Vergaderingen hebben een 

onderwijsinhoudelijk karakter.  
 

Gereserveerde tijd wordt voor 25% ingezet 
voor professionalisering en unitoverleg. 

De vergaderingen verlopen via de PDCA-
cyclus-aanpak. 

Tevredenheid In de diverse tevredenheidsonderzoeken 

scoort de school de laatste jaren steeds ruim 
voldoende.  

We streven als school naar een goede ouder-

leerlingen en medewerkers-
tevredenheidsonderzoek 
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Gesprekkencyclus In de gesprekkencyclus verantwoorden 

leerkrachten zich over hun persoonlijke 
ontwikkeling.  

De directeur is verantwoordelijk voor de 

gesprekkencyclus van COO7 en zorg voor 
aansluiting bij de schoolontwikkeling. 

Kwaliteit Om de gehele kwaliteit van de school in 
kaart te brengen, houden we ons zelf 

regelmatig een spiegel voor. We kunnen 
gebruik maken van een intern (bestuurlijk) 

en een extern (provinciaal) audit team.  
Schooljaar 2019-2020 volgt in het voorjaar 

een interne audit. 

Het streven is er om 3-jaarlijks een audit bij 
ons op school te laten afnemen. De resultaten 

worden gebruikt om de schoolontwikkeling te 
evalueren c.q. bij te stellen. 

Iets over die cultuur-
impuls? 

Cultuur is een apart vakgebied binnen de 
school en wordt incidenteel ingezet 

Cultuureducatie is geintegreerd in het 
onderwijsaanbod. Hier wordt middels een 

leergemeenschap over nagedacht hoe we dit 
verder vorm kunnen geven. 

 

. Voor de komende periode hebben we de volgende speerpunten geformuleerd: 

 

• Ontwerpen doorgaande leerlijnen  

• Het opzetten van een peuterplusgroep binnen de unitstructuur. 

• Het organiseren van “zorg dichtbij” in het kindcentrum; korte lijnen tussen ouders – onderwijsteam - hulpverlening 

• Het kunnen bieden van een structureel naschools aanbod.  

 

8. VEILIGHEIDSBELEID 
Kindcentrum Qworzo wil de veiligheid van leerlingen en leraren(werknemers) waarborgen. Om dit te kunnen doen, beschikt de school over een 

sociaal veiligheidsplan en zijn er regels en protocollen afgesproken. Teamleden kennen het veiligheidsplan. Het thema veiligheid komt met de 

leerlingen aan de orde, in de lessen burgerschap en met de aanpak van ons programma KWINK.  

Verder registreert de school incidenten. Ouders worden, als dit nodig is, op de hoogte gesteld van ernstige incidenten. De schooldirecteur bepaalt 

eventueel  verdere maatregelen die genomen moeten worden.  

Jaarlijks worden leerlingen uit unit 2 en 3 gevraagd naar hun welbevinden. We doen dit middels het volgsysteem ZIEN.  De vragen gaan over 

pesten, over omgaan met elkaar, de relatie leerling- leerkracht enz.  De scores worden digitaal verwerkt en de school ontvangt een schoolrapport 

De Intern begeleider van de school onderzoekt deze gegevens en maakt een verdere analyse. Deze wordt in het team besproken en kan aanleiding 

zijn tot het aanpassen van beleid. Ook kan het voorkomen dat uitkomsten aanleiding geven om ze individueel met het kind te bespreken en/of ze 

op te nemen in het Kindplan. Hier kunnen ook uitkomsten uit de methode Kwink in opgenomen worden 
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De onderwijsinspectie ontvangt digitaal alle gegevens omtrent de veiligheidsmonitor welke de componenten veiligheid en welbevinden bevat. 

  
De school probeert incidenten en ongevallen te voorkomen. Er zijn school- en unitregels. Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. 

Incidenteel wordt er aan een groep sociale training (rots en water) gegeven. De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling KWINK. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan o.a. in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag. 

Bij de aanpak horen ook de Gouden -en de Zilveren Weken. In deze weken staan de regels en groepsnormen centraal. (na de zomervakantie en na 

de kerstvakantie) 

Incidenten en ongevallen worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de directeur of 

veiligheidscoordinator betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de aanpak van incidenten en ongevallen. In voorkomende 

gevallen kan het ook zijn dat er overleg met de wijkagent is. 

De school beschikt over een klachtenregeling (Zie beleidsdocument Afhandeling Klachten Marenland). Marenland heeft een klachtenfunctionaris en 

een (interne en externe) vertrouwenspersoon. De school beschikt over een specifieke veiligheidscoördinator, en onze school heeft een eigen 

veiligheidsplan. Elke 4 jaar wordt een risico inventarisatie en evaluatie document (RI&E) gemaakt. In de schoolgids en het informatieboekje worden 

ouders geïnformeerd over aspecten m.b.t. veiligheid. De school beschikt over 3 Bedrijfshulpverleners (BHV)  

  

8.1 Privacybeleid   
Onze school beschikt over een privacyreglement (incl. protocollen) waarin staat hoe wij met privacy omgaan. In het reglement staat hoe we 

omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers. En hoelang de gegevens worden bewaard. In het reglement staat dat de 

persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat betekent dus ook dat de informatie die we in de schooladministratie (o.a. het leerlingen 

volgsysteem LOVS) vastleggen juist, nauwkeurig én volledig up-to-date is. Het reglement is op te vragen bij Stichting Marenland.  Daarnaast 

krijgen onze nieuwe ouders een uitleg met een toestemmingsverklaring, waarin is afgesproken hoe wordt omgegaan met gegevens van leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

9.0 LANGETERMIJN ONTWIKKELINGEN  
 Beleidsvoornemens  Planning   Budget  

 Domein1: Kwaliteitsbeleid 19-20 20-21 21-22 22-23  19-20 20-21 21-22 22-23 

1 Inzet ICT 
-E-learning 
-Digitale geletterdheid 

x x x x      

2 Audit x   x      

4 Mediawijsheid  x x x  250 250 250 250 
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5 Computational thinking   x x      

           

           

           

 Beleidsvoornemens  Planning   Budget  

 Domein 2: De inhoud van ons 

onderwijs 

19-20 20-21 21-22 22-23  19-20 20-21 21-22 22-23 

1 Kindplannen x x x x      

2 Rijkere leeromgeving x x x x  500  500  

3 Zowel convergente als divergente 
instructie  

x x x x      

4 Thematisch werken/ leergemeenschap x x        

5 Onderwijs en omgeving integreren   x x      

6. Kindgericht onderwijs verder uitwerken x x        

7 Digitale geletterdheid  x x x x      

8 Kleuterplusgroep  x x x  pm pm pm pm 

           

           

 
 

 Beleidsvoornemens  Planning   Budget  

 Domein 3: Begeleiding & 

Ondersteuning 

19-20 20-21 21-22 22-23  19-20 20-21 21-22 22-23 

1 Pedagogisch handelen x x x x      

2 Gesprekkencyclus kinderen  x x x x      

3 Tutorleren  x x x      

4 Specifiek ondersteuningsprofiel per kind x x x x      

           

           

           

 
 

 Beleidsvoornemens  Planning   Budget  

 Domein 4: Organisatie & 
management 

19-20 20-21 21-22 22-23  19-20 20-21 21-22 22-23 

1 Vergroten ouderbetrokkenheid x x x x  250 250 250 250 

2 Samenwerking Kids2b uitbouwen   x x      

3 Onderzoeken mogelijke samenwerking 
tussen PO en naastgelegen VO 

 x x x      

4 Inrichting buitenruimte x x    90000 90000 90000 90000 

5 Profilering  x x x  500 500 500 500 

6 Werken in diverse samenwerkings-en 
groeperingsvormen 

x x x x      

7 Functiebouwwerk x x        
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8 Audit x         

           

 
 
 

 Beleidsvoornemens  Planning   Budget  

 Domein 5: teamontwikkeling en 
persoonlijke ontwikkeling 

19-20 20-21 21-22 22-23  19-20 20-21 21-22 22-23 

1 Professionalisering team m.b.t Qworzo-
traject. 

x x x x  13500 13500 13500 13500 

2 Versterking competenties team x x x x      

3 Verdere professionalisering op benodigde 
vaardigheden op pedagogisch, didactisch 
en organisatorisch gebied. 
 

x x x x      

4 Verdere professionalisering van 
Kindgericht werken, gepersonaliseerd 
werken, werken met Kindplannen 
 

x x x x      

5 Talentontwikkeling  x x    Marenland 
academie 

Marenland 
academie 

 

6 Veranderende rol ib-er x x x x      

7 Feedback geven  x x       

8 Teamleren: leren omgaan met 
veranderingen en reflectie.  

x x x x      

9 Gesprekkencyclus x x x x      

10 Versterken Leidinggevende competenties 
leidinggevende KC. 

x x x x  4000 4000 4000 4000 

 

Gerelateerde documenten school: route medezeggenschap (MR) 
- meerjarenplan, jaarplan 

- jaarverslag (evaluatie meerjarenplan, onderwijsleerproces e.d.) 

- uitkomsten en analyse tevredenheidsonderzoeken 

- kwaliteitszorg: kwaliteitskaarten (incl. nulmeting) 

- RI&E / Arbomeester (inclusief ziekteverzuim) 

- school ondersteuningsprofiel 

- scholingsplan (schoolspecifiek) 

- schoolplan 

- schoolgids 

 

-veiligheidsplan 
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Gerelateerde documenten bestuur: route medezeggenschap (GMR) 
- strategisch beleidsplan (bestuur) 

- competentiecyclus en kijkwijzer 

- scholingsplan (bestuur) 

- veiligheidsplan 

- procedure schorsen en verwijderen 
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