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Algemene gegevens 

Gegevens bestuur en school 

Gegevens over het bestuur 
 

Naam bestuur Adenium 

Naam stichting OPO Furore 

College van Bestuur Bas van Loo & Thijs Praamstra 

Adres De Lanen 1 

Postcode en plaats 9204 WB Drachten 

Telefoonnummer 0512 582600 

E-mail adres info@adenium.nl 

Website www.adenium.nl 

 

Gegevens van de school 

Naam school OBS 't Partoer 

Directeur Karel Beke 

Adres Lauermanstraat 21a 

Postcode en plaats 9251 AX Burgum 

Telefoonnummer 0511-462980 

E-mail adres partoer@opo-furore.nl 

Website www.obspartoer.nl 

 

Gegevens bestuur en school 

1. De school 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBS ’t Partoer is een naam die afkomstig is uit de kaatssport. Een partoer bestaat uit drie kaatsers, 
ieder met eigen kwaliteiten. Wil een partoer de beste resultaten behalen, dan komt het onder meer 
aan op:  
• een goede onderlinge samenwerking; 
• elkaar steunen waar dat nodig is; 
• elkaar enthousiast maken en houden. 
 
Het bovenstaande kan men ook zien met betrekking tot de school; ’t Partoer is namelijk tot stand 
gekomen door een fusie van drie Burgumer basisscholen.  
 
Richting 
OBS ’t Partoer is een openbare school. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, 
afkomst, geslacht, milieu, et cetera. Het onderwijs wordt gegeven vanuit respect voor ieders 
levensovertuiging, geloof, denken en voelen. 
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Bestuur en directie 
De openbare scholen in Tytsjerksteradiel en Smallingerland worden sinds 2009 bestuurd door het 
bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore. Bijna alle bevoegdheden die het 
gemeentebestuur voorheen had als schoolbestuur van de openbare basisscholen zijn overgedragen 
aan de stichting. Voorbeelden hiervan zijn: 
• onderwijsbeleid, vaststellen van het schoolplan; 
• personeelsbeleid, o.a. benoeming en ontslag van personeelsleden; 
• financieel beleid, o.a. besteding van beschikbare gelden. 
 
Gegevens en bestuur stichting Holding Adenium 
Op 1 januari 2019 is OPO Furore opgegaan in de nieuwe Holding Adenium. De stichting Holding 
Adenium draagt officieel de naam Stichting Bestuur OPO Furore-PCBO Smallingerland. De stichting 
heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling en educatie van kinderen, met name in hun 
levensfase voordat voor hen het voortgezet onderwijs begint, zulks ten behoeve van hun optimale 
ontwikkeling volgens zo mogelijk doorlopende ontwikkelingslijnen, zulks alles voorts met aandacht 
voor de godsdienstige, met name protestants-christelijke, levensbeschouwelijke en maatschappelijke 
waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van 
de verscheidenheid van die waarden, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.  
De stichting tracht haar doel in het bijzonder te verwezenlijken door het voeren van bestuur over en 
het bevorderen van de bestuurlijke samenwerking tussen rechtspersonen waaronder in elk geval 
begrepen de navolgende stichtingen, te weten: stichting OPO Furore, stichting PCBO Smallingerland 
en stichting Speciaal Basisonderwijs OPO Furore-PCBO. Het college van bestuur van de stichting 
bestaat uit een voorzitter en een lid. 
 
Stichting Holding Adenium 
De Lanen 1 
9204 WB Drachten 
Postbus 210 
9200 AE Drachten 
0512-582600 
info@adenium.nl 
KvK-nr.: 73800805 
 
Gegevens en bestuur stichting OPO Furore 
Stichting OPO Furore is een bevlogen, lerende organisatie voor openbaar onderwijs met het oog op 
talenten, waarin wordt samengewerkt aan een goede kwaliteit van onderwijs. 
Stichting OPO Furore is dochter in holding Adenium. Het college van bestuur is bestuurlijk 
verantwoordelijk voor dochter stichting OPO Furore. De dochters in holding Adenium werken in de 
holding samen op het gebied van facilitaire dienstverlening en administratie en beheer, zoals 
bijvoorbeeld, gebouwen beheer, ICT, financiën, P&O en de personeels- en salarisadministratie. 
Stichting OPO Furore 
De Lanen 1 
9204 WB Drachten 
Postbus 210 
9200 AE Drachten 
0512-582600 
info@adenium.nl 
Bestuursnummer: 41735 
KvK-nr.: 01123270 
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Directie  
De directeur heeft de leiding over ’t Partoer en is te bereiken onder telefoonnummer 0511-462980. 
De directeur van OBS ‘t Partoer wordt bij afwezigheid vervangen door de leden van het 
Managementteam. Het College van Bestuur van Holding Adenium heeft de verantwoordelijkheid 
over alle basisscholen van OPO Furore. 
 
Plaats van het gebouw  
’t Partoer is centraal gelegen, vlak bij het centrum van Burgum en in de onmiddellijke nabijheid van 
allerlei voorzieningen, zoals de voor- en naschoolse opvang, buitenschoolse opvang, het zwembad en 
andere sportaccommodaties. 
Adresgegevens van ’t Partoer: 
OBS ’t Partoer 
Lauermanstraat 21a  
9251 AX Burgum 
Postbus 22 
9250 AA Burgum 
Te.l: 0511-462980 
e-mail: partoer@opo-furore.nl 
website: www.obspartoer.nl 
 
Schoolgrootte 
OBS ’t Partoer heeft ongeveer 275 leerlingen en zo’n twintig personeelsleden. (gegevens 2019) 
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1. Inleiding en Bronnen 
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1.2. Inleiding 

Inleiding en Bronnen 
 
In een tijd waar het woord afstandsonderwijs meer geldend is dan samen ontwikkelen en groeien, in 
een tijd waarin Google Meet en Office Meet een grotere rol spelen dan de gezellige koffiekamer en in 
een tijd waarin quarantaine dichter bij is dan vrij bewegen, in die die tijd is dit schoolplan 
geschreven. Dit schoolplan start dan ook meteen met een Covid-disclaimer: alles staat op losse 
schroeven, de wereld en mensen gaan veranderen. En misschien ook wel weer niet. En geldt 
daarmee ook voor de plannen in dit document. Het onderwijs is een cruciaal vak: we stellen kinderen 
in staat zich samen te ontwikkelen. We hebben er sinds de covidische schoolsluiting nog een tweede 
cruciale taak bijgekregen: ouders in staat stellen (thuis) te werken en de economie op gang te 
helpen. Tijden de covidische schoolsluiting hebben we gemerkt hoe belangrijk school voor kinderen 
is. Als plek van ontmoeting en uitwisseling, als plek van ontwikkeling en uitdaging. En soms ook 
helaas als vluchtplek van huis.  
 
Dit schoolplan betreft de periode van 2020-2024. In dit schoolplan zijn de strategische visie en de 
beleidskeuzes op hoofdlijnen vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met 
betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd en omvat in elk 
geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking 
en verbetering van het onderwijs.  
Dit schoolplan is opgesteld binnen de gestelde kaders van het strategisch beleidsplan van Adenium. 
Dit schoolplan is niet statisch en wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Het schoolplan biedt 
inzicht in de instrumenten die de school hanteert voor de bewaking en verbetering van de eigen 
kwaliteit. Het schoolplan is opgebouwd volgens de nieuwe kwaliteitskaders vanuit de inspectie 
(2017). De hoofdstukken corresponderen grotendeels met de kwaliteitsgebieden en bevatten zowel 
informatie over de wettelijke eisen die aan het onderwijs gesteld worden als over de eigen ambities 
van de organisatie en de school op de verschillende terreinen.  
 
Vanaf mei 2019 is het team regelmatig bijeen geweest om de voortgang te bespreken. Vertrekpunt 
van al ons denken waren de pitches die alle teamleden gaven half mei 2019. Alle teamleden kregen 1 
minuut om te vertellen waarom hij/zij vond dat aan dit onderwerp meer aandacht moest worden 
geschonken. Dit kan op eigen waarneming, intuïtie, onderzoek of resultatenanalyse gestoeld zijn. De 
uitkomsten zijn gekaderd in drie domeinen. Aan deze domeinen zijn nagenoeg alle doelen voor de 
komende jaren opgehangen. Ze worden nader geconcretiseerd (waarom en hoe, en waarnaartoe) in 
de verschillende bordsessie van Stichting Leerkracht. Voor deze werkwijze wordt gekozen omdat 
daarmee een, hopelijk, maximale intrinsieke motivatie bereikt wordt. Dit houdt voor de directie een 
rol op afstand in: vertrouwen geven aan het team, de grenzen van de facilitering aangeven de 
resultaten van de bordsessies langs de meetlat van de algemene doelstellingen leggen. In andere 
woorden: geen sturing vooraf maar een check achteraf. 
 
Vanuit het bestuur van Adenium zijn bij het opstellen van het schoolplan de volgende 3 kaders 
meegegeven:  
 
Kader Fundament 
· Fundament 1: Binnen onze organisatie dragen we met ons (onderwijs)aanbod, onze didactiek en 
onze pedagogiek actief bij aan zowel de kwalificatie, socialisatie als persoonsvorming van kinderen.  
· Fundament 2: Om binnen onze organisatie toekomstgericht onderwijs en opvang te bieden, 
ontwerpen en richten we ons curriculum in volgens de 7 leerprincipes voor innovatieve 
(speel)leeromgevingen (OESO, 2017):  
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Kader Leerprincipes 
1. Stel leren centraal, stimuleer betrokkenheid en maak kinderen eigenaar van hun eigen 
leerontwikkeling.  
2. Draag zorg voor samenwerkend leren.  
3. Wees sterk afgestemd op de motivatie van kinderen en het belang van emoties. 
4. Wees uiterst gevoelig voor individuele verschillen tussen kinderen.  
5. Wees veeleisend voor elk kind, maar zonder excessieve overbelasting. 
6. Pas evaluaties toe die in overeenstemming zijn met de doelstellingen, met sterke nadruk op 
formatieve evaluatie. 
7. Bevorder horizontale verbondenheid (integraliteit) tussen activiteiten en onderwerpen, zowel 
binnen als met partners buiten de school.  
 
Kader IKC 
Binnen de kaders (fundament 1 en 2)en het organisatiemodel van het IKC (in wording) heeft elke 
locatie de verantwoordelijkheid en de autonomie om zijn eigen IKC- ontwikkelingscurriculum te 
ontwerpen, passend bij de lokale context en zijn eigen meer specifieke visie op mens en 
ontwikkeling. Elke locatie krijgt zo zijn eigen couleur locale.  
 
Per dorp of wijk kiest men n.a.v. de eigen beginsituatie, een contextanalyse en op basis van ambities 
voor één van de volgende 9 modellen als ontwikkeldoel voor de planperiode 2020-2024. Deze 9 
modellen laten allemaal een andere fase zien in de transitie naar toekomstgericht onderwijs binnen 
een IKC. Door het bieden van deze differentiatie mogelijkheid zijn alle locaties in transitie richting 
toekomstgericht onderwijs, maar ieder in de eigen zone van naaste ontwikkeling.

 
Bij de modellen 1a t/m 4a streeft men binnen de wijk of het dorp naar een ontwikkelcurriculum 
gebaseerd op fundament 1 en van fundament 2 naar keuze 3 à 4 leerprincipes. De partners in het 
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geel maken integraal onderdeel uit van het curriculum. Met de partners in het wit is wel 
samenwerking mogelijk, maar deze partners maken geen onderdeel uit van het 
ontwikkelingscurriculum. De hoeveelheid partners opgenomen in het curriculum bepaalt de breedte 
(aanbod), de lengte (hoeveel tijd) en de integraliteit van het curriculum. De modellen 2a t/m 4b 
(groen) hebben dezelfde indeling, maar zijn naast fundament 1 gebaseerd op 5 à 6 leerprincipes.  
Wanneer er twee scholen betrokken zijn bij het IKC in wording, dan hebben deze scholen samen met 
hun partners één gezamenlijk IKC-curriculum, maar ter verfijning nog een eigen invulling o.b.v. 
identiteit en eventueel een verdiepende visie, waarmee ze zichzelf profileren. Het IKC model (blauw) 
is gebaseerd op fundament 1, alle leerprincipes van fundament 2 en is volledig integraal.  
 
Scholen bepalen in het schoolplan naar welke inhoudelijke resultaten zij, vanuit de bestuurlijke 
kaders, toewerken in 2024: 
· Naar welk modelkeuze streeft de school? 
· Welke partners zijn aan het curriculum van het IKC in wording verbonden? 
· Welke leerprincipes zijn kwalitatief en herkenbaar uitgewerkt? 
· Op welke wijze is fundament 1 kwalitatief en herkenbaar uitgewerkt?  
 
Bronnen voor dit Meerjarenplan 
 
De plan is gebaseerd op vele bronnen. 
· De belangrijkste bron is het auditverslag van maart 2019. Dit verslag is meerdere malen in hetzelfde 
voorjaar besproken door het team ook overgenomen. De uitkomsten moeten als volgt gelezen 
worden:

 
• Parnassys&Ultimview, KiVA, WMKPO en onze vele borgingsdocumenten vormen andere 
veelgebruikte bronnen.  
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2. Beginsituatie: De school en haar context 

In dit hoofdstuk wordt de contextanalyse van de school beschreven, waarbij we aanvullend 
inzoomen op de leerlingenpopulatie, de leerresultaten en de ontwikkeling van de 
leerlingenaantallen. Vanuit deze analyses hebben we conclusies geformuleerd. Waar moeten we in 
ons onderwijs rekening mee houden? Deze aandachtspunten worden meegenomen in de 
beschrijvingen bij de standaarden en de bijpassende doelstellingen (hoofdstuk 2 t/m 5). Tevens 
beschrijven we in dit schoolplan ons huidige schoolprofiel en reflecteren hierop. Basis voor de 
voorgestelde en geplande activiteiten en doelen is het Audit-rapport van maart 2019.  
 
Binnen de stichting OPO Furore werken we vanuit de volgende identiteit:  
OPO Furore is een stichting voor openbaar onderwijs in de gemeentes Tytsjerksteradiel en 
Smallingerland. Op onze scholen is iedereen zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, seksuele 
geaardheid of etniciteit welkom. In het leef- en leerklimaat van onze scholen is het belangrijk dat 
kinderen respectvol leren omgaan met anderen en andersdenkenden.  
Wederzijds respect wordt mede vormgegeven door expliciete aandacht voor levensbeschouwelijke 
en maatschappelijke normen en waarden. Het openbaar onderwijs gaat uit van de democratische 
beginselen, zoals vastgelegd in de (Grond)wet en internationale verdragen.  
Het openbaar onderwijs stimuleert kinderen tot onafhankelijk denken en leert kinderen 
verdraagzaam te zijn naar anderen. Hierdoor worden zij bewuste, actieve, en waardevolle burgers 
van onze samenleving. Waardoor zij verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij, nu en in de 
toekomst.  
 
Dit beleidsplan is geschreven ten tijde van de COVID-sluiting maart-mei 2020. Een bijzonder vreemde 
onderwijssituatie in een tijd dat de wereld op zijn kop staat. In dit beleidsstuk zullen we het 
meermaals hebben over het Pre-Covidium, het Covidium en Post-Covidium. Deze tijdperkaanduiding 
geeft wat ons betreft aan dat er wellicht een waterscheiding komt in hoe we op ’t Partoer, in 
Nederland en de wereld naar onderwijs kijken. In het Covidium hebben we in die 6 weken van de 
schoolsluiting elke dag aan bijna elke groep 3 uur online lesgegeven. Een lange grote video-
vergadering als het ware met de hele klas tegelijkertijd. Instructies en individuele leerlingbegeleiding 
konden op die manier zo goed en kwaad doorgang vinden. In iets meer dan een dag hebben we ons 
ons onderwijs totaal weten om te draaien. Dit maakt ons bewust van het feit dat we een zeer digitale 
school zijn. En in het Post-Covidium meer dan ooit afhankelijk worden van onze digitale 
mogelijkheden. Want wat doen we met kinderen die thuis moeten blijven als gevolg van COVID-
gerelateerde verschijnselen maar niet ziek zijn? Of met een leerkracht die thuis moet blijven maar 
verder prima in staat is om te werken? Bij een gewone verkoudheid wordt je al geacht thuis te 
blijven. Dit schiet enorme gaten in de reguliere formatie. Aangezien er ook in de komende jaren nog 
een vervangerstekort zal zijn moeten we mogelijk op zoek naar alternatieve horizontale roostering 
en andersoortig personeel. Leerkrachten kunnen best van uit huis lesgeven, dat is tijdens de sluiting 
immers ook gebeurd. Leerkrachten en leerlingen zullen razendsnel moeten kunnen schakelen: 
vandaag op school, morgen thuis. En toch optimaal presteren. Wie handhaaft orde en rust in de 
groep? Er zijn geen vervangers voor handen. Didactiek, pedagogiek en klassemanagement krijgen 
hierdoor nieuwe ladingen. Termen en ideeën rondom Flipping the Classroom, afstandsonderwijs, 
digitale schrijfplankjes, ringleiding en instructiefilmpjes krijgen een hernieuwde of andere betekenis. 
 
Hoe we ons onderwijs vormgeven onder deze omstandigheden zonder dat de kwaliteit er onder lijdt 
en mogelijk ook andere dimensies krijgt, zal een van de grootste opgaves worden in de komende 
jaren.  
 
Het feit dat we in bijzonder korte tijd ons onderwijs compleet hebben weten te veranderen maakt 
ons wellicht ook bewust van het feit dat we tot veel in staat zijn. Zolang we er de urgentie er van 
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inzien. We hoeven niet bang te zijn voor verandering, hoe ingrijpend ook. Vertrouwen in en 
reflecteren op de eigen bijna onbegrensde mogelijkheden maakt dat je mee kunt denken en mee 
kunt ontwikkelen. Accepteren dat de ene leerkracht een vernieuwing sneller onder de knie heeft dan 
de ander en dat dit mag.  
 
En wellicht heeft het ons weer van het allerbelangrijkste bewust gemaakt: kinderen willen zichzelf 
ontwikkelen. Uiteindelijk is er toch sprake van een intrinsieke motivatie. Het woord 'school' is 
afgeleid van het Griekse 'σχολή', dat 'vrije tijd' betekent. Onderwijs was namelijk oorspronkelijk iets 
waarvoor men vrije tijd moest hebben: de meeste mensen, ook kinderen, besteedden al hun tijd aan 
werk. De betekenis van het woord evolueerde naar de benaming voor wetenschappelijke discussies 
of voordrachten (bron Wikipedia, lemma ‘school’). Hier staat eigenlijk dat kinderen dus bereid zijn 
hun vrije tijd te steken in zelfontplooiing. School kan ook betekenen: samen leren. Hoeveel kinderen 
hebben we niet gezegd: ‘Ik wil naar school, ik wil mijn vriendjes en juf/meester weer zien.’ 

 
Sigmund, Volkskrant 18 maart 2020 

 

2.2. Context van de school 

OBS 't Partoer is gelegen in het gebied dat wel de 'Bernecampus' genoemd wordt. In dit gebied gaan 
zo'n 1000 basis- en middelbare scholieren elke dag naar school. Pm 500 naar CSG Liudger, 280 naar 
CBS de Arke en 280 naar OBS 't Partoer. Naast de beide basisscholen staat naast de beide 
basisscholen staat 'de Bistebus' een locatie van Kinderwoud Kinderopvang bv. Hier is voorschoolse- 
en naschoolse opvang en peuteropvang.[HP1] Op de Bernecampus is Sportcomplex de Wetterstins 
gevestigd, inclusief zwembad.  
 
Onze leerlingen komen letterlijk uit de hele wereld: in Burgum geboren leerlingen, en leerlingen uit 
Taiwan of Brazilië. De overgrote meerderheid van de leerlingen is geboren in Burgum, de directe 
omgeving, of elders in Friesland. En een deel elders in de wereld. Dit laatste heeft te maken met de 
vestiging van een AZC gezinslocatie in Burgum.  
 
Naast CBS De Arke en Kinderwoud Bistebus zijn OSG Singelland Burgum en Kinderopvang Burgum 
onze meest betrokken partners. Het overgrote deel van onze leerlingen is de afgelopen jaren naar 
OSG Singelland Burgum gegaan. Een klein deel naar OSG Singelland Dracht Lyceum of CSG Liudger 
Burgum. Met alle instellingen van voortgezet onderwijs worden warme banden onderhouden.  
 
Andere voorname samenwerkingspartners zijn uiteraard het Gebiedsteam, Jeugdzorg, GGD. Onze 
zorg voor leerlingen staat voorop. Van onze leerlingen komt pm 20% (1-1-2019) in aanraking met een 
zorginstelling voor gezins- en of opvoedondersteuning. Dit nog afgezien van ondersteuning van 
ontwikkelingsondersteuning door organisaties zoals Kentalis of Cedin. We werken nauw samen met 
Wâldsang en Kentalis op het gebied van ons ontwikkelingsdomein Woordenschat & Expressie. En 
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uiteraard is regelmatig contact met allerlei lokaal Burgumse organisaties als de Burgumer 
Muziekvereniging Legato, cultureel centrum de Glinstra State of de bibliotheek. De lijst is te lang om 
hier uitputtend te zijn. Daar waar ze voor beleidsontwikkeling van belang zijn zullen ze ook genoemd 
worden in het meerjarenplan.  
 
OBS 't Partoer werkt sinds augustus 2018 intern via de werkwijze van Stichting Leerkracht. Hier is 
voor gekozen om leerkrachten hun vak terug te geven en vergadertijd terug te dringen. In 4 periodes 
van 6 a 7 weken worden een viertal thema's uitgewerkt. Deze thema's komen voort uit de analyses 
die in mei aan het vorige school jaar door het team gemaakt zijn. Deze vier thema's vormen 
gezamenlijk het jaarplan. In het meerjarenplan is dat ook terug te vinden. Voor dit plan zijn er drie 
hoofdthema's te onderscheiden: Kennis & Onderzoek; Gesprek & Verbetering; Woordenschat & 
Expressie. Elk jaar keren deze thema's weer terug, en het biedt tegelijkertijd ook ruimte voor een 
4de, 'vrij’ thema, gebaseerd op een actuele ontwikkeling of analyse die buiten de drie thema's vallen.  
 
De school wil zich vooral profileren als een school waar veel met taal en cultuur gedaan wordt. Dit 
profiel is gekozen op basis van onze leerlingenpopulatie. Het goed onder de knie krijgen van een taal, 
met al haar valkuilen, mag niet afhankelijk zijn van traditionele schriftelijke oefeningen. Een taal 
leren is vooral een kwestie van veel met elkaar communiceren. Cultuur en expressievormen 
lenen[HP2] zich hier, wat ons betreft, voortreffelijk voor.  
 
Wij zijn een sterk gedigitaliseerde school. De gecombineerde inzet van het EDI-instructiemodel, 
Snappet & Chromebook (verwerking) en Klasseplan (planning leerling en leerkracht) vormen een zeer 
krachtige structuur voor leerlingen en leerkrachten. Hierdoor waren we ten tijde van de Corona-
sluiting binnen een dag in staat volwaardig onderwijs aan al onze leerlingen aan te bieden.  

 

2.3. Leerlingpopulatie 

Ten opzichte van landelijk gemiddeldes voor scholen met een soortgelijke grootte heeft 't Partoer 
enkele afwijkende scores: een hoger autochtoon gewicht (ouders met een lage opleiding), en meer 
NT2 en AZC leerlingen. De laatste beide groepen vertegenwoordigen 25 % van onze populatie (dd 2 
juni 2020). Dit zegt overigens helemaal niets over onze leerlingresultaten. Deze liggen al jaren 
rondom landelijke gemiddeldes. Zonder de NT2 en AZC leerlingen zal ongeveer 7% van onze 
leerlingenpopulatie leven binnen de definities van een lage SES-waarde van het CPB. Dit is niet met 
feiten aan te tonen, aangezien deze gegevens door de AVG-wetgeving niet meer verzameld mogen 
worden. De enige indicator is de laatste meting in het najaar van 2019 geweest. Dit cijfer ligt hoger 
dan het niveau van de gehele gemeente en van de kern Burgum.  
Gevolg van de diverse herkomst van onze leerlingen is ook dat er een diversiteit aan culturen en 
religies op onze school aangetroffen wordt. Exacte cijfers zijn niet te achterhalen. Zeker is dat we de 
5 grote wereldgodsdiensten in huis hebben. De meeste ouders hebben echter geen religieuze 
achtergrond opgegeven. In wezen is dit ook een van de voornaamste karaktertrekken van een 
openbare school: alles zit op school! Herkomst is enerzijds niet interessant, en anderzijds willen we 
allemaal weten waar je vandaan komt. Ondersteuningsbehoefte versus human interest. 
 
Vanuit Kentalis wordt de school ondersteunt bij de ondersteuning van leerlingen met een Taal 
Ontwikkelings Stoornis (TOS). Dit staat los van anders taligheid. Een TOS -leerling heeft moeite met 
taalontwikkeling. Dit kan ook taalontwikkeling zijn in de taal van de ouders. De handvatten die 
Kentalis biedt voor TOS worden echter wel gebruikt om de normale taalontwikkeling van onze AZC 
en NT2 leerlingen te bespoedigen.  
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Vanuit de NCO rapportages en Vensters is het lastig een omschrijving van onze leerlingenpopulatie te 
geven. NCO en Vensters slagen er niet in om OBS 't Partoer en AZS Papilio uit elkaar te trekken. 
Hetzelfde geldt voor VVE-leerlingen: hiervan is niet altijd bijgehouden door de 'toeleveranciers' of de 
leerling een VVE-indicatie heeft of niet. Onze ouders komen uit alle geledingen van de maatschappij: 
hoog/laag opgeleid, schuldhulpverlening/villa met park. En dat maak 't Partoer tot een aantrekkelijke 
school: een afspiegeling van onze maatschappij, onze internationale maatschappij. 
 
Uit de terugkoppelingen van de GGD blijkt dat verreweg het grootste deel van onze leerlingen 
gezond leeft. Bijna alle leerlingen zijn lid van een sportvereniging. Vooral meisjesvoetbal is erg 
populair. Van overgewicht is bij enkele leerlingen sprake. Tijdens de GGD-spreekuren wordt hier ook 
aandacht aan geschonken.  
 
Het opleidingsniveau van ouders is als volgt: 

% Opleiding 

15 PO/LBO 

52 MAVO/MBO 

28 HAVO/HBO 

5 WO/VWO 

 

De jongens/meisjesverdeling is 52% jongen, en dus 48% meisje. 
 

2.4. Leerresultaten 

In deze paragraaf beschrijven we onze leerresultaten over de afgelopen jaren. We gaan in op de 
eindresultaten, tussenresultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
De doorstroming van leerlingen op ’t Partoer is als volgt:

 
Eindresultaten 
2015: op het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen  
2016: onder het landelijke gemiddelde van vergelijkbare scholen  
2017: boven het landelijke gemiddelde van vergelijkbare scholen  
2018: onder het landelijke gemiddelde van vergelijkbare scholen  
2019: boven het landelijke gemiddelde van vergelijkbare scholen  
Onze scores liggen, behalve in 2019, net altijd er onder of er boven. In 2019 zaten we ruim boven het 
landelijk gemiddelde. (overstap Cito naar IEP). Voor de doorverwijzingen naar het Voortgezet 
Onderwijs verwijzen we naar verder in dit plan. 
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Tussenresultaten en eigen standaarden 
Op alle vakgebieden scoren we bij de tussenresultaten ook altijd rond het landelijk gemiddelde. Onze 
schoolstandaard is het landelijk gemiddelde van Cito.[HP1] Dan blijkt dat we het goed doen. We 
scoren op het eind van elk schooljaar op of rondom het hogere Cito gemiddelde. Dat houdt in dat we 
het beter doen dan scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. In het schooljaar 20120-2021 
zal worden gewerkt met de referentieniveaus voor de groepen 6/7/8. In Snappet wordt dit goed 
bijgehouden en kan de analyse van het werk van de leerling ook netjes naast de gewenste 
ontwikkeling gelegd worden.  
 
Conclusie leeropbrengsten 
Aangezien onze tussenresultaten hoger liggen dan onze eindresultaten zouden we mogen 
constateren dat de eindtoets groep 8 geen juiste indicator is van onze leerresultaten. In het 
schooljaar 2018-2019 zijn we overgestapt van de eind-Cito naar de eind-IEP. De resultaten van die 
eindtoets kwamen dichter in de buurt van onze tussenresultaten en trends. Onze adviezen 
voortgezet onderwijs zijn ook gebaseerd op de tussenresultaten en de observaties van de 
leerkrachten door de jaren heen. Bij slechts een enkele leerling hebben we in de afgelopen jaren het 
schooladvies naar boven bijgesteld.  
 
Sociaal-Emotionele ontwikkeling 
Elk jaar worden bij leerlingen diverse vragenlijsten afgenomen: 
* november/april: vragenlijsten KiVa 
* maart: Vragenlijst Leerlingtevredenheid WMKPO (zie hiervoor ook de bijlage). 
De KiVa lijsten worden met de leerkrachten doorgenomen. Aangezien leerlingen allemaal aangeven 
de sfeer op school prettig te vinden (afgezet tegen landelijke normen) concentreren we ons op de 
uitkomsten van de sociogrammen. De KiVa meting zegt ons echter nog niets over de individuele 
beleving. We gaan daarom op zoek naar een instrument, COTAN-proof, dat dit meet en in relatie 
brengt met de leeropbrengsten. Dit is een van de voornaamste doelstellingen in het domein Gesprek 
& Verbeter. Een ander min-punt is dat de KiVa-metingen geen factoren aangeeft waar de school aan 
kan werken. Het is een methodiek, en geen analyse-model. 
De laatste leerlingenmeting stamt uit maart 2020. En is door de Corona-sluiting nog niet met 
leerlingen en team besproken.  

 

2.5. Ontwikkeling leerlingaantallen 

Sinds 2015 is het aantal leerlingen elk jaar gedaald. Van 311 (1-10-15) naar 269 (1-10-19). Dit heeft 
een drietal redenen: 
1. De krimp in de regio stopt niet.  
2. Sinds najaar 2019 speelt ook het Kinderpardon een rol. Het AZC Burgum is een gezinslocatie voor 
gezinnen die uitgezet moeten worden. Het Kinderpardon heeft een aantal leerlingen alsnog status 
opgeleverd waarna ze elders in Nederland gehuisvest worden. En andere leerlingen worden versneld 
het land uitgezet. Het vertrek van deze leerlingen betekent niet automatisch dat er dan een nieuwe 
AZC-leerling komt.  
3. De sluiting in 2018 van de crisisopvang Burgum van Jeugdhulp Fryslân. 
 
In Burgum worden momenteel weinig nieuwe woningen opgeleverd. Het College van B&W heeft 
weliswaar meerdere pogingen gewaagd om de woningbouw te stimuleren. De Raad heeft de plannen 
afgekeurd. Dit houdt in dat er vooralsnog geen nieuwbouwplannen zijn. De huizen die te koop staan 
zijn duur, te duur voor beginnende gezinnen. Verhuizende gezinnen hebben vaak al oudere kinderen.  
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De gemeente maakt elk jaar prognoses voor de basisscholen. Hierin wordt voor 2020 een 
leerlingaantal van 239 voorspeld. Daar zitten we ver boven. Dit komt omdat de gemeente geen 
rekening houdt met het aantal AZC-leerlingen en statushouders. Dat kan zij ook niet omdat de 
internationale politiek en het huisvestingsbeleid van het Ministerie van Justitie, IND en COA hier 
invloed op hebben. Het siert het college en de raad van Tytsjerksteradiel echter dat ze toestemming 
hebben gegeven voor een permanente uitbreiding van de gezinsopvang op het AZC. Onze eigen 
prognoses laten ook de komende twee jaar nog een daling zien naar 245. Daarna zal stabilisatie 
optreden.  
 
Uit Ultimview wordt de volgende tabel gehaald ten aanzien van de instroom en uitstroom:

 

 

2.6. Conclusies 

Op basis van het voorgaande komen we tot de volgende conclusies: 
 

Sterke kanten van de school Zwakke kanten van de school 

profiel woordenschat & expressie 
we blijven hangen op en rondom de landelijke 
tussen en eindresultaten, er is geen sprake 
van vet op de botten 

gedigitaliseerd onderwijs met een menselijke maat 
onze passie voor alle kinderen wil er nog wel 
eens voorzorgen dat we ons te veel richten op 
de zwakkere kinderen 

Sterk pedagogisch klimaat Bedreigingen 

Kansen  
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onze gemêleerde leerlingenpopulatie dwingt ons 
scherpe keuzes te maken leerlingenkrimp 

het aanbod dat we voor een kleine groep leerlingen 
(AZC en NT2) moeten ontwikkelen blijkt voor alle 
leerlingen te werken 

afhankelijkheid van ict-er 

 

2.7. Consequenties 

Hierboven is kort beschreven hoe en wat onze school is, wat onze resultaten zijn en hoe onze 
leerling-populatie is. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de inrichting voor ons onderwijs. In dit 
beleidsplan worden vele terreinen beschreven. Om hier enige structuur in aan te brengen richt het 
team van OBS ’t Partoer zich op drie domeinen; 
· Kennis & Onderzoek 
· Gesprek & Verbetering 
· Woordenschat & Expressie 
Jaarlijks zullen deze drie domeinen terugkomen in de planning binnen de systematiek van Stichting 
Leerkracht. Elk domein zal verder op in dit plan op hoofdlijnen dieper uitgewerkt worden. De details 
worden elk jaar apart door de deelnemende leerkrachten van dat schooljaar bepaald.  
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3. Gewenste situatie: Het IKC (in wording) en haar context 

3.1. IKC profiel (2024) 

Welke IKC-vorm?  
Ouders hebben op een openbare inspraakavond begin februari 2020 aangegeven voorstander te zijn 
van een fusie tussen CBS de Arke en OBS ’t Partoer. De MR heeft aan de directie op 3 februari 
verzocht dit standpunt over te nemen. De directie heeft toegezegd dit in het Meerjarenbeleidsplan 
op te nemen als een van de beleidsspeerpunten. Fusie is nu niet mogelijk omdat PCBO 
Tytsjerksteradiel, de koepel waarbij De Arke hoort, geen onderdeel[HP1] [KB|DIP2] is van Holding 
Adenium; en OBS ’t Partoer geen lid is van PCBO Tytsjerksteradiel.  
 
De 3 belangrijkste voordelen van een fusie zijn: 
· Leerlingen uit Burgum zijn niet langer tussen 08.30 en 14.00 uur van elkaar gescheiden, terwijl ze 
daarvoor en daarna wel met elkaar spelen en ontwikkelen. Op de voetbal, bij elkaar thuis en in 
familieverbanden. De schoolse organisatie is een kunstmatig scheiding geworden.  
· De schaal maakt interventies in leerlingenzorg makkelijker 
· Een groter aanbod van specialisten op diverse terreinen 
Uiteraard zijn er nog veel meer voordelen, en ongetwijfeld ook nadelen. Van belang is dat er een wil 
vanuit OBS ’t Partoer nu is uitgesproken om tot fusie te komen. Dit kan uiteraard pas nadat de 
diverse geledingen binnen de Arke hier ook interesse voor hebben uitgesproken. Een fusie kan alleen 
succesvol zijn indien ieders overtuiging, openbaar of christelijk, gerespecteerd en geaccepteerd 
wordt. Onderzoek naar fusiemogelijkheden moet nadrukkelijk zich ook richten op de herkenbaarheid 
van de verschillende richtingen van beide scholen.  
 
Een fusie is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. We willen daarom starten met IKC-vorm 3b 
minus de verenigingen (zie bijlage). We vinden dat hier plek is voor twee scholen met een eigen kleur 
en identiteit toewerkend naar een geïntegreerd IKC.

 
 
Wat willen OBS ’t Partoer, CBS de Arke en Kinderwoud De Bistebus tussen 2020-2024 bereiken?  
a. Organisatievorm 
In de situatie Bernekampus Burgum is door alle drie partijen de behoefte aangegeven om eerder 
ingezette samenwerkingsmogelijkheden te blijven continueren. Het zou zonde zijn om in een andere 
vorm weer op nul te beginnen. 
 
Het vroegtijdig splitsen van de peutergroepen en deze vanaf twee jaar direct te koppelen aan een 
school wordt niet als verstandig gezien. Binnen De Bistebus zou dan sprake zijn van twee organisaties 
binnen één gebouw. De eenheid in samenwerking binnen De Bistebus wordt daarmee verstoord 
omdat de leidsters aan een specifieke school gekoppeld zouden moeten worden. In de 
samenwerking en het bijwonen van vergaderingen zijn zij dan gericht op één school. Dit wordt door 
de betrokken organisaties als niet als verstandig aangemerkt. Bovendien worden ouders dan al op 
twee jarige leeftijd van hun kind min of meer gedwongen om te kiezen voor een schoolorganisatie. 
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Alle drie organisaties op de Bernekampus Burgum hebben de voorkeur om de huidige situatie als 
basis te gebruiken voor de verdere IKC ontwikkeling. Eén aandachtspunt is daarbij wel belangrijk. Op 
de locatie De Bistebus is geen opvang voor kinderen van 0-2 jaar (crèche). Dit is op de locatie De 
Poppestien gecentreerd. Kinderopvang Burgum heeft dit wel. Het is goed om ook deze faciliteit op 
De Bistebus onder te brengen. Ouders die van deze faciliteit gebruik willen maken bij Kinderwoud (en 
meer in de buurt van de Bernekampus wonen) worden daardoor niet ‘gedwongen’ om bij de IKC 
ontwikkeling van De Reinbôge aan te sluiten. Het peuter-kleuteroverleg (heet tegenwoordig: 
Doorgaande lijn vergadering) kan op het plaatselijke niveau gecontinueerd worden met alle huidige 
betrokken partijen. Het krijgt daarbij een ‘paraplu functie’. Zowel De Reinbôge als de Bernekampus 
kunnen op de eigen locatie via eigen subgroepen maatwerk in de doorgaande lijn voor de eigen 
locatie aanbrengen.  
 
b. Teams 
· De teams laten ontmoeten. Dit is in het verleden incidenteel gebeurd. Wat is de stand van dit 
moment 
· De leidinggevenden hebben elkaar in het schooljaar 2019-2020 wel elke paar weken ontmoet om de 
basis te leggen voor samenwerking en ontmoeting. De Corona-sluiting heeft dit proces ruw 
onderbroken. 
· De onderbouwen van beide scholen en lokale leiding van Kinderwoud de Bistebus komen eens in de 
zes weken bijeen voor thema-afstemming. De deelnemers hebben altijd de vrijheid om aan thema’s 
een lokale kleur te geven.  
De onderbouwen van de drie basisscholen, alle Burgumse Kinderwoud-locaties en KOV Burgum 
kwamen enkele malen per jaar bijeen voor de doorgaande lijn. Dit overleg is stopgezet omdat het 
volgens de deelnemers geen toegevoegde waarde meer had.  
 
c. Huidige samenwerking 
CBS de Arke en OBS ’t Partoer werken op de volgende terreinen reeds samen: 
· Thema-afstemming onderbouw 
· Afspraken tussen de Leerlingenraad Partoer en Denktank Arke over de invulling gezamenlijk 
speelterrein 
· Organisatie Koningsspelen (sinds 2019 sluit KBS de Reinbôge ook aan) 
· Adopteer een monument (de drie basisscholen) 
Meerdere culturele trajecten (de drie basisscholen)  

De onderstaande Fundament-vragen moeten door de partners in het IKC gezamenlijk en in overleg 
met elkaar beantwoord worden.  
 
 

  



‘t Partoer Schoolplan 2020 - 2024 20 

Gebaseerd op Fundament 1 (kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming) 

 
 
Component 

Kernvraag 

Visie Waartoe leren zij? (why) 

Doelen Waarheen leren zij? (what) 

Inhoud  

 

Gebaseerd op fundament 2 (de 7 principes) 

 
 
Component 

Kernvraag 

Leeractiviteiten Hoe leren zij? (how) 

Rol professional Hoe is de rol van bijv. de leerkracht bij hun leren? (how) 

Materialen en bronnen Waarmee leren zij? (how) 

Groeperingsvorm Met wie leren zij? (how) 

Locatie Waar leren zij? (how) 

Tijd Wanneer leren zij (how) 

Toetsing  
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4. Onderwijsproces 

4.1. Aanbod (OP1) 

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. 
 
Basiskwaliteit 
De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal 
en rekenen omvat en dat aansluit bij het (beoogde) niveau van alle leerlingen. Het onderwijs gaat 
ervan uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Daarom is het onderwijs gericht op 
het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en 
kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Het aanbod draagt 
bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Het aanbod sluit aan op het niveau van 
de leerlingen bij binnenkomst van de school, wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften die 
kenmerkend zijn voor de leerlingenpopulatie en bereidt hen voor op het aanbod bij de start van het 
vervolgonderwijs. Daartussenin verdelen de leraren de leerinhouden evenwichtig en in samenhang 
over de leerjaren heen. De school legt de doelen voor het onderwijs en de opbouw van het aanbod 
vast in het schoolplan. 
 
Audit maart 2019 
 
Medio 2019 heeft het Furore Auditteam de school geauditeerd. De uitkomsten hiervan zullen in 
tabelvorm telkens herhaald worden. Zij vormen uitgangspunt voor de verbeteringen in ons 
onderwijs. 
 
OP1 Onderwijsproces: aanbod

 
 
1.3. De leerlijnen sluiten goed op elkaar aan; de opbouw is helder en het aanbod is beschreven. 
 
Momenteel ligt er een scherpe scheiding in ‘de verschillende bouwen op ’t Partoer:  
· instroom, 1 & 2 
· 3 & 4 & 5 
· 6 & 7 & 8 
En dat ook nog als het zo uitkomt met combinatiegroepen. De organisatie is meer geënt op 
hoeveelheid leerlingen en personeel dan op onderwijskundige principes.  
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Een tweede scheiding is gecreëerd door het gebruikt van Snappet in de groepen 4 t/m 8. Hiervoor is 
bewust gekozen omdat de leerlingen van 3 nog niet leesvaardig zijn. Daarnaast vraagt het werken 
met Snappet en een Chromebook enige digitale vaardigheid die we de leerlingen van groep 3 niet 
primair willen aanleren (lezen en taalontwikkeling hebben alle aandacht). En ten derde vergt het 
werken met Snappet en onze invulling van het EDI model een groeiende vorm van zelfstandigheid. 
 
Vanuit onderwijskundig principe ligt de volgende organisatievorm in bouwen meer voor de hand: 
· instroom t/m 3 
· 4 t/m 8  
Hierdoor is het ook mogelijk om betere afspraken te maken t.a.v. de verschillende doorgaande lijnen, 
aanbod, werkwijzes en collegiale consultaties.  
 
1.4 Het aanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften en kenmerken van de leerlingenpopulatie. 
 
Afstemming geldt ons inziens met name voor taal. In 2016 is Taal en Spelling op Maat aangeschaft als 
taalmethode. Eerder is al beschreven hoe onze leerlingepopulatie is samengesteld. Dit heeft 
uiteraard consequenties voor ons taalaanbod. Voor alle leerlingen! Taal op Maat is een methode die 
op veel scholen in Nederland, met een gemêleerde leerlingenpopulatie, gebruikt wordt. Specifiek 
voordeel van deze methode is dat het aansluit op AZS Papilio. In het schooljaar 2019-2020 zijn we 
met Kentalis en Wâldsang een samenwerkingverband aangegaan om ons domein Woordenschat & 
Expressie te ontwikkelen. Dit dient uiteindelijk uit te monden in een vorm van handboek met allerlei 
expressieve werkvormen die ingezet kunnen worden bij taal- en zaakvaklessen. 
 
Een tweede ontwikkeling is het coachen van leerkrachten op de diverse terreinen expressieve 
werkvormen. En dan met name schrijven, muziek en drama. Door Wâldsang is een coachingstraject 
opgezet. Dit zou in maart 2020 starten. Door de COVID-sluiting is dit echter niet begonnen. Bekeken 
moet worden in hoeverre dit wel kan in het schooljaar 2020-2021. 
 
Het uiteindelijke doel is, vanzelfsprekend, de taalvaardigheid van leerlingen te vergroten. Onze 
reguliere meetinstrumenten zijn voldoende om de ontwikkeling te volgen en daar ook interventies 
op te plegen. Vreemd genoeg zullen de woordenschat-toets van Cito niet gebruiken. Zij geeft niet de 
volg-informatie die wij nodig hebben voor ons onderwijs. 
 
T.a.v. lezen hebben we in het najaar 2018 ingegrepen. De resultaten liepen ver achter bij de 
landelijke gemiddeldes. Door intensivering van onze didactiek en inzet van de systematiek ‘Samen 
Beter Lezen’ lagen de resultaten op het eind van het schooljaar bijna op niveau. We merken echter 
ook dat als onze aandacht op dit gebied verslapt de resultaten meteen weer achteruitgaan. In het 
schooljaar 2020-2021 wordt overgegaan op een nieuwe methode Voortgezet Technisch Lezen. 
 
Overige onderdelen bij OP 1 Aanbod 
· Burgerschap: 
OBS ’t Partoer heeft in 2018 onze visie, missie en aanbod ‘Burgerschap’ vastgesteld. Er is vooralsnog 
geen aanleiding om dit te herzien. Dit document is hier te downloaden: 
https://www.obspartoer.nl/upload/08558e7f-4d93-41e8-9235-7b82f3c989be.pdf 
 
· Onderwijstijd 
In 8 jaar tijd moeten leerlingen 7520 uur naar school. Dat is 940 gemiddeld per schooljaar. In de 
schoolgids wordt elk jaar verantwoording afgelegd over het aantal uren lestijd. Dit ligt elk jaar iets 
boven het noodzakelijk gemiddelde. 
 
· Klokurentabel
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· Kerndoelen 
Alle leerlingen dienen de kerndoelen te behalen. Indien we inzien, liefst zo vroeg mogelijk, dat dit 
een uitdaging gaat worden voor een leerling zullen er interventies plaatsvinden. Deze staan 
beschreven in het Borgingsdocument Leerlingenzorg (zie bijlage). Dit document is vastgesteld in juni 
2020.  
 
· Referentieniveaus 
In Snappet zijn de ontwikkelingen van leerlingen goed te volgen. Voor alle leerlingen wordt het 
streefniveau bijgehouden. En indien er afwijkingen zijn die tot zorg leiden (zoals omschreven in het 
Borgingsdocument Leerlingenzorg) zal er een interventie plaatsvinden.  
 
· Fries 
Ons Friese taalaanbod is voldoende tot goed. De overgrote meerderheid van het onderwijzend 
personeel is Friestalig. We werken met de methode Spoar8 vanaf groep 1. 
 
· Zaakvakintegratie & Expressie 
In het schooljaar 2019-2020 zijn we voorzichtig aan begonnen met een programma waarin de 
verschillende zaakvakken & expressieve werkvormen met elkaar geïntegreerd wouden worden. Dit 
biedt o.i. voordelen t.a.v. woordenschatonderwijs, horizontale programmering, coöperatieve 
werkvormen en slimmer gebruik maken van de verschillende capaciteiten van de leerkrachten. De 
eerste resultaten zijn positief. Leerlingen zijn meer gemotiveerd, onderwerpen worden nu 
horizontaal aangeboden (d.w.z. in een doorgaande lijn) in plaats van met tussenpauzes van een jaar 
waardoor leerlingen een beter beeld hebben van onderwerpen en woordenschat daardoor in een 
context geplaatst wordt. Monitoring vindt plaats via de normale methodetoetsen van dat leerjaar. 
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· Methodenoverzicht, stand april/mei 2020

 
 
* Timboektoe beviel niet meer. Schooljaar 2019-2020 zou worden benut om een nieuwe methode. 
De keuze is in eerste instantie gevallen op Estafette. Door de COVID-sluiting hebben we hier echter 
teambreed niet mee kunnen proefdraaien. Dat zal nu najaar 2020 gebeuren. Deze methode is te 
belangrijk voor onze leerlingenpopulatie om lang uit te stellen.  
 
** De methode rekenen is niet vervangen in dit jaar. De didactiek is nog steeds van hoge kwaliteit. 
De oefeningen uit de methode gaan volgens Snappet. Besloten is om in het schooljaar 2019-2020 wel 
te studeren op een nieuwe methode. Door de COVID-sluiting is dit niet doorgegaan. Wordt 
overgeheveld naar schooljaar 2020-2021 
 
*** Door de latere aanschaf van de methode Engels in de onderbouw is gewacht tot ook die 
afschrijvingstermijn is gehaald. In het schooljaar 2019-2020 stond oriëntatie van een nieuwe 
methode op de planning. Door de COVID-sluiting wordt dit een jaar naar achteren geschoven.  
 
Zichtbare verandering in 2024 n.a.v. de diverse jaarplannen: 
· ’t Partoer kent een andere organisatievorm 
· ’t Partoer heeft een handboek Woordenschat&Expressie 
· ’t Partoer heeft een nieuwe methode voor de zaakvakmethodes 
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· ’t Partoer heeft een nieuwe methode voor Engels 
 
OP 1, Aanbod valt vooral binnen de volgende domeinen: 
· Kennis & Onderzoek 
· Gesprek & Verbetering 
 
Bijlages bij OP1, Aanbod: 
· Leerlingenzorg 
· Klasseplan 
· Burgerschap 

 

4.2. Zicht op ontwikkeling (OP2) 

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling 
kunnen doorlopen. 
 
Basiskwaliteit 
De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem 
systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen. Voor de 
kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit vanaf groep 3 met betrouwbare en valide 
toetsen die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. Leraren vergelijken deze 
informatie met de verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af 
te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. 
Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseert de school waar de ontwikkeling 
stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren 
om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen. 
 
Uit het auditrapport:

 
 
In juni 2020 is het nieuwe borgingsdocument over de leerlingenzorg door het team vastgesteld. Dit 
borgingsdocument is als bijlage toegevoegd aan dit beleidsplan. In onderstaand schema wordt dit 
kort samengevat. 
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Naast het Borgingsdocument Leerlingenzorg is in juni 2020 ook het borgingsdocument ‘Inrichting van 
ons Onderwijs’ vastgesteld door het team. Hierin wordt beschreven hoe wij willen omgaan met ons 
roosterprogramma Klasseplan in relatie tot de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Hierin vervult 
het logboeksysteem binnen Klasseplan een cruciale rol. 
 
Zichtbare verandering in 2024 n.a.v. de diverse jaarplannen: 
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· Leerkrachten hebben een onderzoekende houding richting leerlingresultaten. 
· Analyse, plan, uitvoering en evaluatie worden op elkaar afgestemd worden gerelateerd aan de 
school- en of leerlingambities. 
· De leerlingresultaten worden gekoppeld aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling  
 
OP 2, Zicht op Ontwikkeling valt in 2 domeinen: 
· Kennis & Onderzoek 
· Gesprek & Verbetering 
 
Bijlages bij OP 2, Zicht op Ontwikkeling: 
· Borgingsdocument Leerlingenzorg 
· Borgingsdocument Inrichting van ons Onderwijs 

 

4.3. Didactisch handelen (OP3) 

Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen. 
 
Basiskwaliteit 
De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen 
hebben. De leraren zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van 
leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen alsook binnen 
één les. De leraren creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn. Met 
geschikte opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zo dat de leerling 
het zich eigen kan maken. De leraren stemmen de instructies en spelbegeleiding, opdrachten en 
onderwijstijd af op de behoeften van groepen en individuele leerlingen. De afstemming is zowel op 
ondersteuning als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen. 
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Uit het auditrapport: 
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In kort komen de opmerkingen van de auditcommissie hierop neer: 
In totaal is dit onderdeel voldoende. Er zijn echter grote verschillen in plannen en uitvoeren tussen 
leerkrachten onderling. Er is dus sprake van een instabiele doorgaande lijn in het team. Tegelijkertijd 
delen we een aantal van de bevindingen van de audit ook niet. Wij zijn wel van mening dat alle 
leerlingen, ook de leerlingen aan de bovenkant en onderkant, mee moeten doen met het begin van 
elke instructie. Het EDI model volgens Rosenshine start juist met het ophalen van de voorkennis. En 
dat geldt voor alle leerlingen.  
 
In het borgingsdocument ‘Inrichting van ons Onderwijs’ wordt nader uitgelegd hoe wij willen werken 
aan de door de audit vastgestelde tekortkomingen. 
 
In februari 2020 is aan het College van Bestuur onderstaand overzicht gestuurd inzake de stand van 
ons didactische handelen. Daaruit volgt dat het belangrijkste element binnen ons didactisch 
handelen nog verder doorontwikkeld moet worden: collegiale consultatie. Net als bij Op 2, Zicht op 
Ontwikkeling, vragen we hier om een gedragsverandering bij leerkrachten.  
 
Zichtbare verandering in 2024 n.a.v. de diverse jaarplannen: 
· De leerkracht heeft een onderzoekende houding t.a.v. zijn eigen didactische handelen 
· De leerkracht is zich bewust van zijn invloed op leerlingen 
· De leerkracht bezoekt meerdere malen per jaar een les van een collega en ontvangt meerdere 
malen per jaar een collega 
· De leerkrachten voeren n.a.v. bovenstaande zin reflectieve gesprekken. 
 
OP 3, Didactisch Handelen valt in 2 domeinen: 
· Kennis & Onderzoek 
· Gesprek & Verbetering 
 
Bijlages bij OP 3, Didactisch Handelen: 
· Borgingsdocument Leerlingenzorg 
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· Borgingsdocument Inrichting van ons Onderwijs 
· Brief aan CvB, dd 14 februari 2020 

 

4.4. Extra ondersteuning (OP4) 

Basiskwaliteit 
 
De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen 
hebben. De leraren zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van 
De Opstap Schoolplan 2020 - 2024 42 leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd 
binnen een reeks van lessen alsook binnen één les. De leraren creëren een leerklimaat waardoor 
leerlingen actief en betrokken zijn. Met geschikte opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar 
het onderwijsaanbod zo dat de leerling het zich eigen kan maken. De leraren stemmen de instructies 
en spelbegeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de behoeften van groepen en individuele 
leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning als op uitdaging gericht, afhankelijk van de 
behoeften van leerlingen. De school heeft de wijze waarop ze de lessen aanbiedt beschreven in de 
kwaliteitskaart didactisch handelen welke is opgenomen in het kwaliteitssysteem van de school. 
Samenvattend verwacht de school van de leerkrachten dat zij les geven volgens de 10 principes van 
Rosenshine binnen het EDI-model op basis van convergente differentiatie 
 
Vanuit de audit:

 
 
Ondanks onze specifieke leerlingenpopulatie ontvangen we hier geen extra middelen voor. Daar 
waar scholen in een postcodegebied liggen of AZC-school zijn en wel financiering ontvangen, is dit 
voor ’t Partoer niet het geval. Terwijl hier door het ministerie wel middelen voor beschikbaar worden 
gesteld. We vangen dit op door extra taalbeleid toegankelijk te maken voor alle leerlingen. Al zou het 
prettiger zijn als het College van Bestuur de normale middelen aan ’t Partoer toekent waar ze ook 
recht op heeft (AZC) of nodig heeft voor de NT2 leerlingen. Voor alle duidelijkheid: de 
Nederlandstalige kinderen hebben hier niet onder geleden. De NT2 en AZC leerlingen wel. 
 
Voor alle ondersteuning die hieronder opgenoemd wordt geldt het volgende: 
In het Borgingsdocument Leerlingenzorg staat beschreven dat minimaal vier maal per jaar de 
resultaten van de extra ondersteuning geanalyseerd en indien nodig de ondersteuning bijgesteld 
wordt. 
 
Vanuit de werkdrukmiddelen 
· is voor 0,8 een onderwijsassistent aangesteld. Zij richt zich met name op ondersteuning van 
leerlingen die een extra individuele ondersteuningsbehoefte hebben die leerkrachten in de reguliere 
setting in de groep niet goed kunnen leveren. De extra ondersteuningsbehoefte wordt bepaald via de 
route in het Borgingsdocument Leerlingenzorg. 
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Vanuit de school- en groepsformatie 
· is voor 0,4 onderwijsassistentie aangesteld voor ondersteuning van de taalbehoefte van alle 
leerlingen. Dus zowel de Nederlandse en Friestalige leerlingen als de NT2 en AZC leerlingen. Ook voor 
de selectie van deze leerlingen is het Borgingsdocument Leerlingenzorg leidend. 
· wordt 0,1 IB formatie beschikbaar gesteld om leerlingen gezinnen in achterstand-situaties te 
begeleiden. Door de herverdeling van de achterstandsmiddelen komt dit te vervallen. Aangezien 
onze leerlingenpopulatie niet opeens minder of anders wordt dient dit gecompenseerd te worden uit 
de groepsformatie. 
· wordt pm 0,1 fte beschikbaar gesteld aan ambulante uren om met name leerkrachten te coachen. 
Zij begeleiden immers op hun beurt weer leerlingen met een ondersteuningsbehoefte op gebied van 
zelfstandigheid en executieve functies. We focussen ons hierbij vooral op de overgang van groep 3 
naar groep 4 (Snappet en Klasseplan) en van 8 naar VO. 
· is voor 0,1 een ICT-coördinator aangesteld. Op onze behoorlijk gedigitaliseerde school is dit een 
absolute noodzakelijkheid. De focus van de ondersteuning richt zich vooral op leerkrachten om goed 
met Snappet en Klasseplan te kunnen werken. 
 
Andere financiering en ondersteuning 
· Vanuit een tijdelijke subsidie van de gemeente Tytsjerksteradiel is voor 0,1 een taalbegeleidster 2 x 
2 uur in de week aanwezig specifiek voor de AZC en NT2 leerlingen in de onderbouw. Deze subsidie 
eindigt vanwege bezuinigingen op 1 augustus 2020. 
· Momenteel telt de school 4 tot 6 leerlingen met TOS. Kentalis verzorgt hiervoor 3 x 2 uur in de week 
extra ondersteuning voor. 
· Enkele uren in de week is op school een fysiotherapeut aanwezig om met name leerlingen in de 
onderbouw motorisch te ondersteunen. De school stelt hier geen middelen maar wel werkruimte 
voor beschikbaar. 
· Met diverse instellingen is er zeer regelmatig contact op sociaal-emotionele begeleiding. ’t Partoer 
beschikt over een uitgebreid ondersteuningsnetwerk. Waarin elke vraag vanuit school wel ergens 
ingepast kan worden. 
 
Zichtbare verandering in 2024 n.a.v. de diverse jaarplannen: 
· De leerkracht heeft een onderzoekende houding t.a.v. de ondersteuningsbehoefte van leerlingen 
· De leerkracht weet waar de eigen grenzen leggen en waar de eigen ondersteuningsbehoefte begint 
· De leerkracht bespreekt met IB of directie hoe de eigen ondersteuningsbehoefte omgezet kan 
worden in actie 
· Het CvB Holding Adenium heeft jaarlijks de middelen voor NT2 en AZC leerlingen aan ’t Partoer 
uitgekeerd 
· Onze vaste ondersteunende ketenpartners hebben een herkenbare plaats binnen de 
schoolorganisatie en schoolgebouw 
 
OP 4, Extra Ondersteuning valt in 3 domeinen: 
· Kennis & Onderzoek 
· Gesprek & Verbetering 
· Woordenschat & Expressie 
 
Bijlages bij OP 4: Extra Ondersteuning 
· Borgingsdocument Leerlingenzorg 
· Borgingsdocument Inrichting van ons Onderwijs 
· SOP 2020  
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4.5. Samenwerking (OP6) 

In deze paragraaf besteden we aandacht aan onze voornaamste samenwerkingspartners. Het 
netwerk rondom ’t Partoer is groot en uitgebreid. We hebben veel partners waarmee we samen 
werken en meer waarmee we wel zouden willen samenwerken. Met de een intensiever dan met de 
ander. En altijd gericht op kwaliteitsverbetering van ons onderwijs, dienstverlening naar ouders en 
behoeftes bij personeel. Het feit dat dat een organisatie hier niet genoemd wordt wil in het geheel 
niet zeggen dat deze minder belangrijk is. Wel dat we hier minder frequent mee contact hebben of 
hun afstand tot de primaire processen. De volgorde is willekeurig. 
 
Naast samenwerking met externe partijen gaan we ook kort in op samenwerking binnen school. 
 
A. Externe partners: 
CBS de Arke 
· Contact: Is warm en duurzaam. Met de directie van de Arke is elke twee maanden een vast overleg 
moment. En heel veel contact zo tussendoor. De Leerlingenraad van ’t Partoer en de Denktank van 
de Arke hebben regelmatig contact over de speelafspraken op het gezamenlijke speelveld. Eerder is 
al een opsomming gegeven van alle activiteiten die we gezamenlijk met De Arke (en Reinbôge 
organiseren) 
· Belang: groot 
· Doel: Verder uitbreiden. Zoals eerder beschreven streven we naar fusie met de Arke in 2024. 
Hierover willen we met de Arke het gesprek komend schooljaar opstarten. Dit zou moeten uitkomen 
op een IKC in nauwe samenwerking met Kinderwoud de Bistebus. 
 
Kinderwoud de Bistebus en Kinderopvang Burgum 
· Contact: Warm en duurzaam. Beiden zijn de voornaamste toeleveranciers van onze leerlingen. Met 
beiden en met CBS de Arke bespreken we elke twee maande thema’s van de komende tijd en welke 
werkvormen hierbij horen. Ieder geredeneerd vanuit de eigen kind-populatie. 
· Belang: groot 
· Doel: de samenwerking dient intensief te blijven. Met Kinderwoud Bistebus hebben de 
bovenschoolse koepels afgesproken dat zij de aangewezen IKC-partner is. Zie hiervoor hoofdstuk dat 
over IKC vorming gaat.  
 
Singelland Burgum 
· Contact: warm en duurzaam. Verreweg de meeste van onze leerlingen stromen door naar 
Singelland Burgum. Gemiddeld tussen de 60% en 80%. De laatste jaren zijn de banden verstevigd. In 
onze vorige beleidsprogramma De Ûntjouwing is met name aandacht besteed aan de 
zelfredzaamheid van leerlingen. Singelland merkte bij haar onderbouwleerlingen dat hier nog veel 
winst in te behalen viel. Door veel te investeren in doelgericht werken, executieve functies, 
taakwerken, EDI model, Snappet en tenslotte Klasseplan weten onze leerlingen om te gaan met 
uitgestelde aandacht, samenwerkingsopdrachten en kleine instructiegroepjes. In het voorjaar van 
2020 hebben onze leerlingen enkele dagen les gehad van Singelland docenten. Dit maakte het onze 
eigen leerkrachten mogelijk om de adviesgesprekken VO met leerlingen en ouders te voeren. 
Leerlingen, ouders en leerkrachten waren alleen positief. Van een echte evaluatie is het nog niet 
gekomen vanwege de COVID-sluiting. 
· Belang: omdat veel van onze leerlingen naar Singelland Burgum gaan is het een zeer belangrijke 
partner. De doorgaande lijn in onderwijs en ook de instandhouding van het openbare gedachten 
bindt ons. 
· Doel: samenwerking intensiveren opdat de overstap naar het VO nog laagdrempeliger wordt. Op 
gebied van de kernvakken zal de aansluiting op referentielijnen beter in kaart moeten worden 
gebracht. 
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Gebiedsteam 
· Contact: wordt warmer. Sinds in 2009 OPO Tytsjerksteradiel fuseerde met OPO Smallingerland is 
het contact met het gemeentelijke ondersteuningsapparaat uit zicht verdwenen. De afgelopen drie 
jaar is veel geïnvesteerd in het herstellen van de contacten. Inmiddels is het zover dat we met de 
gemeente in gesprek willen of het gebiedsteam niet een vaste plek in onze schoolorganisatie kan 
krijgen en deel uit maakt van het team. De gemeente heeft hier oren naar. Door de enorme tekorten 
bij de jeugdzorg heeft dit beleidsvoornemen echter geen aandacht meer. Jammer, want wij denken 
dat hier veel winst uit te halen valt voor onze leerlingen, ouders en leerkrachten. 
· Belang: groot. Tijden de COVID-sluiting is maar weer gebleken dat de herstelde contacten leidde tot 
snelle kennisuitwisseling en besluitvorming binnen enkele uren, of zelfs minuten. Alle kinderen zijn in 
beeld en daar is met grote regelmaat overleg over. 
· Doel: verder versterken banden en toch kijken hoe we het gebiedsteam beter kunnen incorporeren 
in onze schoolorganisatie. 
 
Overige Adenium/Furore scholen Tytsjerksteradiel 
· Contacten: warm. Elke paar weken is er een gepland overleg tussen de scholen in T-diel. Telkens op 
een andere school. En met een andere voorzitter. Reden hiervan is de recente kaalslag in het 
openbaar onderwijs door het verdwijnen van de openbare scholen in achtereenvolgens Sumar, 
Eastermar, Jistrum en Noardburgum. In het hele oosten van de gemeente is geen openbare school 
met te vinden. Ouders die toch perse naar een openbare school willen komen of in een andere 
gemeente terecht (met name Jistrum en Noardburgum) of komen naar ‘t Partoer. 
· Belang: groot. Juist vanwege het langzaam verdwijnen van het openbaar onderwijs. 
· Doel: Het doel is niet om een vuist te maken tegen het PC onderwijs. Ook daar moet goed en 
hoogwaardig onderwijs gegeven worden, en dat gebeurt gelukkig in onze waarneming ook. Wel is 
het doel kwalitatief hoogwaardig onderwijs te geven volgens onze eigen visie en missie. 
Samenwerking op gebied van specialisten, IB-ers, conciërges en administratieve ondersteuning zou 
mogelijk moeten zijn. 
 
Samenwerkingsverband 
De contacten lopen via de IB-coördinatie van onze Holding Adenium en via SBO ’t Heechhof. In 
incidentele gevallen wordt contact opgenomen met het SWV als de kennis binnen school, T-diel of de 
Holding Adenium onvoldoende blijkt te zijn. 
 
B. Samenwerking binnen OBS ’t Partoer 
 
Stichting Leerkracht 
Sinds najaar 2018 werken we met het gedachtengoed van Stichting Leerkracht. De bordsessies 
beperken zich tot één thema dat in een aantal weken uitgediept wordt. Ideeën over het onderwerp 
worden met elkaar besproken en uitgeprobeerd. Dit eindigt na 6 weken in een borgingsdocument. 
Alle leerkrachten nemen minimaal 2 maal per schooljaar deel aan een serie. In het voorjaar van 2019 
hebben alle leerkrachten een pitch gehouden over wat zij vonden waar in het schooljaar2019-2020 
aandacht aan moest worden besteed. De uitkomsten waren dermate verbluffend dat meteen toen 
ook de basis voor dit meerjarenplan werd gelegd: de drie domeinen waarop we ons verder willen 
ontwikkelen. 
 
Bouwen 
Door het houden van bordsessies en de wekelijkse mededelingen nieuwsbrief zijn er nauwelijks nog 
teamvergaderingen nodig. Als het nodig is dan is het op ad hoc basis. Wel worden er elke 4 tot 6 
weken bouwvergaderingen gehouden. De 3 bouwcoördinatoren, IB-er en directeur vormen het 
bouwcoördinatie overleg (BCO). Zij komen pm 6 maal per jaar bijeen. De teamleider maakt ook deel 
uit van het BCO. Eerder is al beschreven dat de bouwen meer op leerlingenaantallen en praktische 
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haalbaarheid zijn samengesteld dan op onderwijs-inhoudelijke zaken. Dit willen we veranderen. De 
doorgaande lijn instroom-3 voor taal en lezen, en de doorgaande lijn voor taal en zelfstandigheid 
voor de groep 4-8 zullen bepalend zijn. 
 
Collegiale Consultatie 
Collegiale consultatie is doorslaggevend voor de onderwijskwaliteit. Een gezamenlijk goed voorbereid 
collegiaal consult zorgt ervoor dat de leerkracht kritisch naar de eigen vaardigheden kijkt, de 
doorgaande schoollijn mee-ontwikkeld en zich medeverantwoordelijk voelt voor de gehele 
schoolontwikkeling. Dit doen we niet, te weinig en niet gestructureerd. We willen dit bereiken door 
collegiale consultatie verplicht onderdeel te laten zijn van de bordsessies. 
 
Zichtbare verandering in 2024 n.a.v. de diverse jaarplannen: 
· Leerkrachten voeren open en eerlijke gesprekken en kijken over het eigenbelang heen 
· Leerkrachten hebben meerdere malen per jaar overleg met Singelland over de resultaten van de 
aankomende leerlingen in relatie tot de referentielijnen 
· De gesprekken met de gemeente over opname van het gebiedsteam in de schoolorganisatie zijn 
gevoerd. 
· De scholen in T-diel hebben een gezamenlijke meerjarenplanning gemaakt. 
· De bouwen op ‘t Partoer zijn ingedeeld volgens onderwijskundige principes 
· Collegiale Consultatie is geborgd als kwaliteitsinstrument 
 
OP 6, Samenwerking zit vooral in de domeinen: 
· Kennis & Onderzoek 
· Gesprek & Verbetering 
 
Samenwerking binnen ’t Partoer 
· Inrichten overleg conform ideeën Stichting Leerkracht 
· Bouwen baseren op doorgaande lijnen 
· Collegiale consultatie inzetten als kwaliteitsinstrument.  
 
Bijlages bij OP 6: Samenwerking 
· Afspraken Collegiale Consultatie 2018 

 

4.6. Toesting en afsluiting (OP8) 

Basiskwaliteit 
Alle leerlingen (behoudens wettelijke uitzonderingen) in leerjaar 8 maken een eindtoets. 
Tijdens de schoolperiode maken ze toetsen van het leerlingvolgsysteem, waarmee in elk geval de 
kennis en vaardigheden op het terrein van Nederlandse taal en rekenen en wiskunde worden 
gemeten. De leraren nemen de toetsen af conform de voorschriften. Ouders worden geïnformeerd 
over de vorderingen van de leerlingen. Alle leerlingen krijgen een advies voor het vervolgonderwijs. 
De school hanteert hierbij een zorgvuldige procedure. 
 
Huidige situatie (2020) 
Op ’t Partoer wordt in groep 8 de IEP als eindtoets gebruikt. Hier is in 2019 mee begonnen. De IEP is 
minder talig dan de Cito toets. Hierdoor zijn onze leerlingen beter in staat een reëel resultaat te 
halen dat aansluit bij de trend door de schooljaren heen. De IEP-eindtoets geeft ons inzicht in hoe 
onze leerlingen zich na 8 jaren onderwijs verhouden ten opzichten van de referentieniveaus voor 
rekenen en taal en wat de impact is van het onderwijs dat de leerlingen hebben genoten. 
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Voorafgaand aan de eindtoets hebben de ouders en de leerlingen van groep 8 middels een 
zorgvuldige procedure het schooladvies ontvangen voor het vervolgonderwijs. In groep 7 krijgen de 
ouders reeds een préadvies. Na de eindtoets worden de adviezen nogmaals gewogen en in sommige 
situaties wordt het schooladvies naar boven bijgesteld. 
De school monitort vanaf groep 3 met het leerlingvolgsysteem van cito of de leerlingen zich 
ononderbroken ontwikkelen en of het onderwijs voldoende op hun behoeften is afgestemd. De 
ouders worden door de groepsleerkrachten geïnformeerd over de vorderingen en de resultaten die 
hun kinderen halen op deze toetsen. De school heeft schooldoelstellingen opgesteld voor de 
resultaten op de citotoetsen waarmee zowel op individueel niveau als op groeps- en schoolniveau 
evaluaties en analyses worden gemaakt, waaraan vervolgens conclusies worden verbonden. In de 
onderbouw wordt uiteraard ook gemonitord. De observatielijsten van Kleuterplein geven een zeer 
goed inzicht in de ontwikkeling van leerlingen. 
Op school is formatieve evaluatie de standaard. Behalve passende werkwijzen is ook het 
leerlingvolgsysteem hierop ingericht. 
 
Zichtbare verandering in 2024 n.a.v. de diverse jaarplannen: 
· De tussen- en eindresultaten liggen op het niveau dat van de school gezien haar leerlingenpopulatie 
verwacht mag worden 
· Alle resultaten worden op de referentielijnen gelegd, de planning van ons onderwijs houdt hier 
rekening mee 
· Leerlijnen worden waar mogelijk al in leerjaar 4 in de schoolcarrière ingezet. 
· Onderzocht is hoe het kan dat van E naar M er minder dan 100% wordt gescoord, en van M naar E 
juist meer dan 100%. Hier worden ook conclusies voor het onderwijs aan verbonden.  
· Het borgingsdocument Toetsing is ontwikkeld en wordt toegepast.  
 
OP 8, Toetsing en Afsluiting zit vooral in de domeinen: 
· Kennis & Onderzoek 
· Gesprek & Verbetering 
 
Bijlages bij OP 8, Toetsing en Afsluiting 
· geen 
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5. Schoolklimaat 

5.1. Veiligheid (SK1) 

Basiskwaliteit 
De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school 
gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden 
van leerlingen. De school monitort dit ten minste jaarlijks. 
De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en 
evalueren van incidenten. Als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven, treft de 
school maatregelen om de situatie te verbeteren. De school heeft een persoon als aanspreekpunt als 
het gaat om pesten en voor coördinatie van het beleid tegen pesten. Schoolleiding en leraren 
voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op. De 
uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratische 
rechtsstaat. 
 
Uit de audit:

 
 
Jaarlijks wordt in maart de Leerlingenquête Tevredenheid en Welbevinden afgenomen. Via de 
systematiek van WMK. Daarnaast vullen leerlingen 2 x per jaar enkele vragen via de KiVa methode in. 
Uit beide komen groeps- en schooluitslagen. De uitslagen worden besproken in de bouwen en 
vervolgens ook in de groepen. En geven derhalve een goed beeld van het schoolklimaat. Aangezien 
binnen furore al minder en minder met WMK wordt gewerkt en de vraagstelling voor onze 
leerlingenpopulatie erg talig is valt het te overwegen om op schoolniveau, liefst Adenium-niveau, een 
nieuwe enquête uit te zoeken. Uit de WMK komt overigens naar voren dat leerlingen zeer content 
met school zijn. Ze geven school gemiddeld een 8,8. Elke twee jaar nemen we een Ouderenquête af. 
Ook hier is de waardering voor school hoog (8 of hoger). De opkomst van de enquête is echter laag 
waardoor aan de validiteit getwijfeld mag worden. We denken dat dit komt door de ingewikkelde 
vraagstelling en uitgebreidheid (> 100 vragen). 
 
De enquêtes geven een uitslag op schoolniveau. De individuele leerling valt weg. We zijn graag in 
gesprek met leerlingen. En hun ouders. Een van de belangrijkste beleidsvoornemens voor de 
komende jaren is de implementatie van een Sociaal Emotioneel Leerling Volg Systeem zoals 
bijvoorbeeld Zien. Indien we deze individuele uitslag koppelen aan een leerlinggesprek krijgen we 
een goed beeld van de hele school, en op individueel niveau.  
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Daarnaast worden er enkele malen per jaar ook LeerlingArena’s gehouden. Uit alle groepen 5 t/m 8 
komen enkele leerlingen praten over een onderwerp dat een opvallende uitslag is uit de enquêtes. 
Twee leerkrachten leiden dit gesprek. De andere leerkrachten zitten hier ook bij maar mogen zich 
niet met het gesprek bemoeien. Hierdoor krijgen leerlingen in een doorgaande lijn sessie eigenlijk de 
kans om uit te leggen hoe zij de uitslagen inspireren en geven zij het team feedback op ons handelen. 
 
Tenslotte de Leerlingeraad. Hier zijn we in 2017-208 mee begonnen. En is succesvol. Op Prinsjesdag 
worden de verkiezingen gehouden. En elk jaar stellen tientallen leerlingen zich kandidaat en voeren 
campagne. Inmiddels ook met vlogs en campagnebeloftes die ze nooit waar kunnen maken (een 
zwembad is ooit beloofd). 
 
Zichtbare verandering in 2024 n.a.v. de diverse jaarplannen: 
· We hebben een keuze gemaakt voor een nieuwe leerlingenenquete 
· We hebben een keuze gemaakt voor een nieuwe ouderenquete 
· Het voeren van de kindgesprekken is geborgd in de jaarplanningssystematiek 
· We hebben een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem op individueel niveau geïmplementeerd 
 
SK1, Schoolklimaat zit vooral in het domein: 
· Gesprek & Verbetering 
 
Bijlages bij OP 6: Samenwerking 
· geen 

 

5.2. Pedagogisch klimaat (SK2) 

Uit de audit: 
Er is niet een wettelijk kader waar een school aan moet voldoen. Onze eigen ambities op dit 
onderwerp kunnen echter nooit te laag zijn. Dit is ook de belangrijkste reden waarom leerlingen 
steeds meer betrokken worden bij de omgangsvormen op school. Zie hiervoor ook bij SK1.

 
 
Zichtbare verandering in 2024 n.a.v. de diverse jaarplannen: 
· We hebben een keuze gemaakt voor een nieuwe leerlingenenquête 
· We hebben een keuze gemaakt voor een nieuwe ouderenquête 
· Het voeren van de kindgesprekken is geborgd in de jaarplanningssystematiek 
· We hebben een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem op individueel niveau geïmplementeerd 
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SK2, Pedagogisch Klimaat zit vooral in het domein: 
· Gesprek & Verbetering 
 
Bijlages bij SK2: Pedagogisch Klimaat 
· geen 
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6. Onderwijsresultaten 

6.1. Resultaten (OR1) 

Basiskwaliteit 
De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Dit betekent dat de eindresultaten op de kernvakken 
Nederlandse taal en rekenen/wiskunde voldoen aan de gestelde norm.  
 
Uit de audit:

 
 
 
De eindtoetsgegevens voor 2019 waren bij de audit nog niet bekend. Deze lagen ver boven het 
landelijk gemiddelde voor een school met onze leerlingenpopulatie. In het schooljaar 208-2019 werd 
voor de eerste getoetst met IEP. We hebben voor deze toets gekozen voor de komende jaren omdat 
de IEP minder talig en overzichtelijker is. We denken dat hierdoor er een eerlijker beeld voor onze 
leerlingen uit komt. 
 
Hoe dan ook: een werkelijk stabiel beeld geven de eindtoetsen niet. Het springt van rood naar groen 
en terug. Als we dieper inzoomen op de eindresultaten blijkt echter dat we telkens er net boven of 
onder zitten. Waarbij Begrijpend Lezen telkens weer het struikelblok blijkt te zijn. Dit benadrukt 
nogmaals het belang voor het domein Woordenschat & Expressie.  
 
Onderwijsresultatenmodel 
Onze schoolweging is door Adenium bepaald op 33,9. Deze schoolweging houdt voor onze 
eindopbrengsten in dat we minimaal 85% van de leerlingen op 1F hebben (dat is voor elke school 
hetzelfde) en 41,5% van de leerlingen op 2F/1S. Scholen met een vergelijkbare schoolweging (33,9%) 
halen gemiddeld 53,7% van de leerlingen op 2F/1S. De afgelopen jaren, in 2020 is er geen eindtoets 
afgenomen zijn we op de volgende eindresultaten gekomen: 

Jaar Taalverzorging 2F Lezen 2F Rekenen 1S Gemiddeld 

2018 44 54 38 45,4 

2019 44 72 44 53,3 

In beide jaren zaten we dus boven onze ondergrenzen. En in 2019 bijna op het landelijk gemiddelde 
voor onze schoolweging. 
 
Tussenopbrengsten 
Ook de tussenopbrengsten zwermen steeds om de 100% heen. Hier valt op dat de vaardigheidswinst 
van de M-toets altijd lager is dan het landelijk gemiddelde. En de vaardigheidswinst van de E toets 
juist hoger. Je kunt dus zeggen dat uiteindelijk alles op zijn pootjes terecht komt. Het is echter 
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blijkbaar ook niet nodig. Waarom dit zo is weten we niet. Dat dient dus onderzocht te worden. Zie 
hiervoor de bijlage monitoring.  
 
Naast onze IEP en Cito toetsen hebben we ook onze methode-toetsen. Daarop scoren we niet 
afwijkend van de cito’s. ’t Partoer heeft qua resultaten geen vet op de botten.  
 
Snappet volgt de leerlingen dagelijks op de voet. Niet alleen qua resultaat maar ook qua productie. 
Die resultaten laten zien dat onze leerlingen goede resultaten halen bij het inoefenen en meer dan 
voldoende produceren in vergelijking met andere scholen. 
 
Zichtbare verandering in 2024 n.a.v. de diverse jaarplannen: 
· We hebben onderzocht waarom onze M resultaten altijd lager liggen dan de E resultaten en hebben 
daar ook actie op gezet 
· Leerlingresultaten worden in vervolg vergeleken met de te behalen referentieniveaus  
 
OR 1, Onderwijsresultaten zit vooral in het domein: 
· Kennis & Onderzoek  
 
Bijlages bij OR 1, Onderwijsresultaten 
· Monitoring 
 

6.2. Sociale en maatschappelijke competenties (OR2) 

Er zijn geen wettelijke kaders voor dit onderdeel. 
 
Uit de audit:

 
Eerder is al geschreven dat KiVa en WMK onze meetinstrumenten zijn. Over beiden zijn we deels 
ontevreden. Niet over de methode KiVa overigens, integendeel. Omdat we nu niet op individueel 
niveau kunnen monitoren is ook moeilijk aan te geven welke leerling niet competent is. Heel 
langzaam raakt het kindgesprek ingeburgerd. En daar is zeer zeker veel winst te behalen. En 
hetzelfde geldt voor de omgekeerde oudergesprekken begin van het schooljaar. De gegevens die we 
daar uit halen kunnen worden aangevuld met een meer objectieve waarneming uitgesmeerd over 
meerdere leerjaren. Dit is uiteindelijk ook van belang voor de advisering VO. Daar richten we ons 
immers steeds minder op de harde cijfers maar meer op de competenties van de leerling. 
 
Zichtbare verandering in 2024 n.a.v. de diverse jaarplannen: 
· We hebben een keuze gemaakt voor een nieuwe leerlingenenquete 
· We hebben een keuze gemaakt voor een nieuwe ouderenquete 
· Het voeren van de kindgesprekken is geborgd in de jaarplanningssystematiek 
· We hebben een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem op individueel niveau geïmplementeerd 
 
OR 2, Sociale en Maatschappelijke Competenties zit vooral in het domein: 
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· Gesprek & Verbeter 
 
Bijlages bij OR 2, Sociale en Maatschappelijke Competenties 
· geen 

 

6.3. Vervolgsucces (OR3) 

Er zijn geen wettelijke eisen aan dit onderdeel. 
 
Uit de audit:

 
 
 
Dit onderwerp heeft geen beleidsprioriteit. Voornaamste reden hiervoor dat er een enorme brij aan 
informatie van verschillende scholen bij ons binnenkomt. Wij leveren aan 8 verschillende scholen 
voor VO leerlingen aan dat het niet mogelijk is om dit administratief bij te houden. Met onze 
voornaamste afnemer, Singelland Burgum, hebben we wel heel veel contact. Zowel op docenten- als 
op directieniveau. Dit was tot nu toe altijd in de overdracht en PO-VO bijeenkomsten. Binnen 
Adenium/Singelland/Liudger wordt onderzocht of dit niet versterkt kan worden. Dit wachten we af. 
 
De afgelopen jaren zijn onze leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs uitgestroomd.

 
 
 
 Zichtbare verandering in 2024 n.a.v. de diverse jaarplannen: 
· In het kader van de verschillende PO-VO trajecten wordt minimaal 2 x per jaar met Singelland 
Burgum over het vervolgsucces van onze leerlingen gesproken. 
 
OR 2, Sociale en Maatschappelijke Competenties zit vooral in het domein: 
· Gesprek & Verbeter 
 
Bijlages bij OR 3, Vervolgsucces 
geen  
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7. Kwaliteitszorg en ambities 

7.1. Kwaliteitszorg (KA1) 

Algemeen 
 
Het personeelsbeleid van Adenium vloeit voort uit het meerjaren strategisch beleidsplan. De 
doelstellingen die hierin zijn geformuleerd worden in een plan van aanpak, en dus een meer jaren 
agenda, uitgewerkt door expeditieteams bestaande uit directeuren, teamleiders en externe 
adviseurs. Deze expeditieteams worden ondersteund door de expertportefeuilles Personeel en 
Onderwijs & Kwaliteit.  
Personeelskosten zijn een belangrijk onderwerp in de organisatie, de allocatie van middelen vindt 
plaats vanuit de planning en control cyclus. De beleidsuitgangspunten voor het personeelsbeleid wat 
hiermee samenhangt vindt plaats vanuit het strategisch beleidsplan en de expeditieteams.  
Door te werken met een meerjaren cyclus die opgenomen is in de schoolmonitor in planning en 
beleid voor de scholen middels de schoolplannen ontstaat een kwaliteitscyclus op centraal en 
decentraal niveau. 
 
Ontwikkeling van personeel is een belangrijk aandachtspunt binnen het personeelsbeleid, dit met als 
doel om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Hiervoor wordt centraal een 
professionaliseringsaanbod aangeboden vanuit een huisacademie. Hiernaast wordt er door de 
scholen op teamniveau een jaarplan gemaakt welke aansluit van de school specifieke ontwikkeling.  
 
Onderwerpen die deel uitmaken van het personeelsbeleid en hieraan een bijdrage leveren zijn:  
• Beleid startende en nieuwe leerkrachten 
• Aandacht voor Zorg 
• Ontwikkelcyclus (gesprekken) 
• Waarderen en beschrijving functies directie en OOP 
• Loopbaanontwikkeling 
• Vitaliteitsbeleid 
• Attentieregeling 
• Scouting leidinggevende potentials 
• Beleid rondom personeelstekort (waaronder zij-instroom) 
• Arbojaarplan. 
 
Er wordt gezorgd voor bevoegd en bekwaam personeel door een ontwikkelingsgerichte 
begeleidingscyclus. Deze ontwikkelingsgerichte cyclus steekt in op professionalisering en gerichte 
monitoring van de ontwikkeling door gebruik te maken van Icalt kijkwijzer. Basis van de 
ontwikkelingscyclus is de cao po aangevuld met eigen beleid.  
Leerkrachten worden ieder in hun eigen ontwikkelingsfase begeleid, startende leerkrachten en 
ervaren leerkrachten door coaches en intervisie. Doormiddel van de professionalisering en de 
ontwikkelingscyclus wordt gericht ingestoken op de ontwikkeling van diverse bekwaamheden 
waaronder het pedagogisch-didactisch handelen.  
 
Voor de personele planning worden de eerste stappen gezet met de methodiek van strategische 
personeelsplanning voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit. Dit maakt dat er gericht wordt gekeken 
naar wat er nodig is op een school, ontwikkelingsfase van de leerkrachten en welk profiel aansluit bij 
de ontwikkelingsfase van de school. Dit geldt voor zowel leerkrachten als schoolleiding.  
 
Voor het personeel die een bijdragen leveren aan de ontwikkeling en de uitvoering van het 
onderwijskundig beleid wordt jaarlijks een individueel scholingsplan gemaakt passend bij de 
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persoonlijke ontwikkelingen en passend bij de ontwikkelingen van het onderwijskundig beleid.  
 
Basiskwaliteit 
Het bestuur zorgt voor een stelsel van kwaliteitszorg op de scholen. Dit stelsel staat uitgewerkt in het 
schoolplan van de school. Vanuit dit stelsel bewaakt en bevordert het bestuur de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces en de leerresultaten. Het bestuur en de scholen hebben zicht op de kwaliteit 
van het onderwijs. Er zijn toetsbare doelen geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd of deze 
doelen worden gehaald. De oorzaken van eventueel tekortschietende onderwijskwaliteit zijn 
geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd. De 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en scholen maakt een functionerend stelsel van 
kwaliteitszorg mogelijk. 
 
Uit de audit:

 
 
 
Recentelijk is het Borgingsdocument Leerlingenzorg en het Borgingsdocument Klasseplan/inrichting 
van ons Onderwijs vastgesteld. Hierin staan ons stelsel van kwaliteitszorg beschreven. In hoofdstuk 
3.2, OP 2, Zich op Ontwikkeling, is hier al uitgebreid aandacht aan besteed. Kern hiervan vormt 
uiteraard PDCA en HGW. Om het voor de buitenwereld wat beter inzichtelijk te maken geven wij het 
grafisch op deze manier vorm:

 
 
 
Vooral het gebruik van Klasseplan wordt belangrijk. In de logboekfunctie van Klasseplan wordt 
namelijk bijgehouden wat de voortgang is van een leerling op een terrein waar hij/zij extra of 
geïnstrueerd moet worden. Een van de pijlers onder ’t Partoer is een toenemende mate van 
zelfstandigheid van het team en besef van verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. Om de 
logboekfunctie goed te implementeren en te borgen zal in het schooljaar een van de teamleden hier 
ambulante uren voor krijgen. 
 
T.a.v ambities en borging. 
· Gedurende het afgelopen schooljaar is meerdere malen gebleken dat Stichting Leerkracht tot een 
verbetering van ons onderwijs leidt. Maar we borgden de afspraken niet. We hebben daarom de 
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werkwijze aangepast. Elke 5de week van de bordsessies is een borgings-sessie. Dit document wordt 
voorgelegd aan de eerstvolgende teambijeenkomst. 
· Onze resultatenambities liggen hoog. Namelijk op de Cito-norm +1. En dan scoren we bijna 100%. 
En eigenlijk is dit te hoog gezien onze leerlingenpopulatie en gewicht. We mogen lager scoren. De 
leerkrachten hebben meerdere malen aangegeven dit niet te willen omdat dit leidt tot snelle 
tevredenheid en achteruit leunen. 
· De cirkel moet in ons de haarvaten van de gehele organisatie terug te zien zijn, niet alleen bij de 
traditionele vakken. 
· Collegiale consultatie is een manier om de voorgaande ambitie te organiseren. Dit komt alsmaar 
niet uit de verf. 
 
Zichtbare verandering in 2024 n.a.v. de diverse jaarplannen: 
· De logboekfunctie Klasseplan is ingezet bij alle leerlingen indien er extra instructie nodig is 
· Zie OP 2, Zich op Ontwikkeling 
 
KA1, Kwaliteitszorg valt voornamelijk in de domeinen: 
· Kennis & Onderzoek 
· Gesprek & Verbeter 
 
Bijlages bij Ka 1, Kwaliteitszorg 
· Borgingsdocument Leerlingenzorg 
· Borgingsdocument Klasseplan 

 

7.2. Kwaliteitscultuur (KA2) 

6.2. Kwaliteitscultuur (KA2) 
 
Basiskwaliteit 
Het bestuur handelt volgens de code goed bestuur en legt uit wanneer het daarvan afwijkt. Deze 
handelswijze leidt tot een integere en transparante organisatiecultuur. Iedere betrokkene werkt 
vanuit zijn eigen rol aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het bestuur zorgt voor bekwaam 
en bevoegd personeel op alle scholen en maakt het mogelijk dat het personeel zijn bekwaamheid 
onderhoudt. De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering 
van hun professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met de gestelde bekwaamheidseisen en 
beroepsprofielen en behaalde resultaten bij leerlingen. Leraren krijgen daartoe voldoende 
gelegenheid. De wijze waarop ze dit doen, staat helder beschreven in het schoolplan. 
 
Vanuit de audit:

 
 
OBS ’t Partoer ontvangt veel, heel veel stagiaires. Van NHL Stenden en de Hanze Hogeschool, van 
Friesche Poort en Friesland College, maatschappelijk en oriëntatie stages van oud leerlingen, 
taalstages voor inburgeringsschaps-trajecten en ouders die geïnteresseerd zijn in het onderwijs. Dit 
alles doen we om er voor te zorgen dat er over enkele jaren ook weer nieuwe onderwijzers op de 
arbeidsmarkt komen. ’t Partoer neemt volop haar verantwoordelijkheid in deze. Jaarlijks hebben we 
ook nog 2 a 3 LIO-stagiaires die in alles met het team meedraaien.  
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Al het personeel dat op formatie benoemd is op OBS ’t Partoer, is uiteraard bevoegd en minimaal 
basisbekwaam. Meerderen zitten tegen het excellente aan. De audit constateerde echter wel grote 
verschillen tussen teamleden onderling. Ons inziens zijn hier twee voorname verklaringen voor: 
· Tempoverschil in adaptatie digitale vernieuwingen 
· Mensen zijn verschillend en gaan dus anders met zelfreflectie om 
T.a.v. de digitaliteit van teamleden is door directie altijd het volgende beleid aangehouden: ieder op 
zijn eigen tempo, maar wel met een deadline, en je krijgt de ondersteuning van andere teamleden 
indien nodig. Dit blijft ook zo. De COVID-sluiting heeft echter wel bewezen dat onder grote druk veel 
bereikt kan worden. Dus of een zekere traagheid ook blijvend geaccepteerd wordt is nog maar de 
vraag. 
 
Reflectie komt moeizaam tot stand. De werkwijze van Stichting Leerkracht wordt juist ingezet om de 
reflectie tot stand te brengen en er voor te zorgen dat personeel kritisch naar het eigen handelen 
kijkt, verbeterdoelen benoemd, er zorg voor draagt dat middels kennisverrijking, scholing of 
coaching, de verbeterdoelen ook behaald worden. Op deze wijze wordt het team meer eigenaar van 
eigen ontwikkelproces en de gestelde doelstellingen in de 3 domeinen. Toepassing van collegiale 
consultatie is het belangrijkste middel. En een doel op zich zelf.  
 
Sinds het inzakken van de Furore Academie is de bij- en nascholing op individueel niveau ook sterk 
gedaald. Een enkeling volgt sindsdien nog een scholingsdag(deel). Reden hiervoor is meestal de hoge 
kosten en reisafstand. De teamscholingen gaan wel door. Het CAO budget voor individuele 
scholingen is nagenoeg ongebruikt. Daarentegen wordt het bedrag voor teamscholingen wel 
helemaal opgebruikt (behalve 2019-2020, stond een subsidie tegenover). Zolang er geen Acadenium 
scholingsaanbod zal komen zal deze scheve verhouding ook wel zo blijven. 
 
In dit meerjarenplan zijn meerdere plannen beschreven die zich lenen voor teamscholing: 
· Kennis & Onderzoek: zaakvakintegratie 
· Gesprek & Verbetering: Zien implementatie / kindgesprek voeren / collegiale consultatie 
· Woordenschat & Expressie: viertakt Verhallen, coaching muziek, drama en schrijven 
En uit de resultatenanalyses of voortgang van dit plan zal er ongetwijfeld meer komen. 
 
Zichtbare verandering in 2024 n.a.v. de diverse jaarplannen: 
· Collegiale Consultatie is een normaal en geheel geaccepteerd instrument om reflectie bij teamleden 
los te maken.  
· Teamscholing wordt georganiseerd op basis van schoolanalyses 
 
KA2, Kwaliteitscultuur valt voornamelijk in het domein: 
· Gesprek & Verbeter 
 
Bijlages bij KA 2, Kwaliteitscultuur 
· Geen 

 

7.3. Verantwoording en dialoog (KA3) 

Basiskwaliteit 
Het bestuur en de scholen hebben tegenspraak georganiseerd. Dit gebeurt in ieder geval door de 
ouders en het personeel te betrekken bij beleids- en besluitvorming. Het bestuur en de scholen 
brengen minimaal jaarlijks verslag uit over hun doelen en de resultaten die zij behalen. Zij doen dit 
op toegankelijke wijze. Het bestuur verantwoordt zich aan de intern toezichthouder. Het bestuur en 
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de scholen verantwoorden zich aan de overheid en belanghebbenden. 
 
De audit heeft naar dit onderdeel geen onderzoek gedaan.  
 
Medezeggenschapsraad 
De huidige MR bestaat uit 6 leden, 3 ouders en 3 teamleden. Zij komen 5 a 6 maal per jaar 
geagendeerd bijeen en vaker indien gewenst. De directeur van de school is adviseur van de MR. Sinds 
dit jaar heeft de MR haar werkwijze ietwat veranderd en start de bijeenkomst zonder directie. 
Verslagen van de MR worden opgenomen in de nieuwsbrief en op de site van school geplaatst. 
Er bestaat een aan- en uittredingsoverzicht. Indien er een vacature bij ouders gevraagd wordt een 
oproep geplaatst in de nieuwsbrief. Indien een vacature in de personeelsgeleding ontstaat regelt het 
personeel dit onderling.  
 
Leerlingenraad 
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 heeft ’t Partoer ook een Leerlingenraad. Elk jaar zal op 
Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, de nieuwe Leerlingenraad gekozen worden door de 
groepen 5, 6, 7 en 8. We hopen dat we diezelfde dag ook de uitslag bekend kunnen maken. In de 
weken er voor kan er campagne gevoerd worden. Hoe? Dat gaan we met de leerlingen in de eerste 
dagen van het nieuwe schooljaar bespreken.  
Waarom heeft ’t Partoer een Leerlingenraad: 
· Leerlingen hebben uitstekende ideeën hoe school nog beter te maken; we maken daar te weinig 
gebruik van. 
· Leerlingen zijn onze belangrijkste doelgroep, maar we geven hun eigenlijk geen stem. 
· Leerlingen leren hoe democratie werkt 
· Leerlingen leren hoe ze hun mening goed en respectvol kunnen formuleren 
 
De LR wordt voorgezeten door een van de leerlingen. En wordt altijd bijgewoond door een 
leerkracht. De LR kan geen besluiten nemen over schoolbeleid, maar wel adviezen geven aan de 
directeur van de school. De Leerlingenraad heeft een budget van E 1000,- dat ze in kan zetten. 
 
LeerlingArena 
In een cultuur van continu verbeteren in het onderwijs is het een randvoorwaarde om de leerlingen 
regelmatig te vragen wat zij graag verbeterd zouden zien. En vervolgens óf zij de verbeteringen 
ervaren. Doel van de leerlingarena is feedback vragen aan de leerlingen over de kwaliteit van het 
onderwijs. Hier zijn we in het schooljaar 2018-2019 mee gestart. 5 tot 7 leerlingen worden gevraagd 
om deel te nemen aan de arena en hun mening te geven. Een tweetal leerkrachten zijn 
gesprekleider. De vragen zijn door de leraren van tevoren aangeleverd en gericht op de kwaliteit van 
onderwijs. De uitslagen van de net daarvoor afgenomen leerlingenquêtes kunnen hiervoor een bron 
zijn. De vragen zijn van te voren bij de leerlingen bekend opdat de leerlingen de kans hebben 
gekregen er over na te denken. De leraren zitten om de leerlingen heen en luisteren, ze mogen géén 
vragen stellen of opmerkingen maken tijdens de arena. Op deze manier creëer je een veilige setting 
voor de leerlingen. De leraren evalueren samen de uitkomsten. Vervolgens bepalen ze wat ze ermee 
gaan doen. De acties die voortkomen uit de arena worden teruggekoppeld aan de deelnemende 
leerlingen. 
 
WMKPO 
Eerder is al beschreven dar we elk jaar leerlingen en elke twee jaar ouder enquêteren. Het 
instrument dat we hierbij gebruiken is WMK. Hier zijn we echter ontevreden over. Taalgebruik en 
uitgebreidheid vormen een drempel voor met name ouders om de enquêtes in te vullen. We gaan op 
zoek naar alternatieven.  
 
Zichtbare verandering in 2024 n.a.v. de diverse jaarplannen: 
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· Er is een nieuwe enquêtevorm voor leerlingen en ouders geïmplementeerd 
 
KA3, Verantwoording en dialoog 
· Gesprek & Verbeter 
 
Bijlages bij KA 3, Verantwoording en dialoog 
· Geen 
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8. Financieel beheer 

8.1. Huidige situatie bestuurlijk 

Huidige situatie bestuurlijk voor wat betreft de verdeling van middelen. 
 
Het bevoegd gezag ontvangt centraal de middelen van het ministerie (lumpsum). Het bevoegd gezag 
maakt op basis van de allocatie van middelen, welke is vastgesteld door de geledingen, een verdelen 
op schoolniveau en bovenschools-niveau. 
 
De toekenning van personele middelen gebeurt op basis van het bestuursformatieplan. Het 
bestuursformatieplan maakt deel uit van de meerjarenbegroting van de organisatie. De toekenning 
van materiële middelen wordt verantwoord in de begroting waarin de uitwerking van het 
bestuursformatieplan (per schooljaar) en de materiële middelen samenkomen. 

 

8.2. Externe geldstromen 

De externe geldstromen betreffen met name overheidsmiddelen (OCW), zorgmiddelen passend 
onderwijs (samenwerkingsverband Fryslan) en gemeentelijke- en provinciale middelen. 

 

8.3. Begroting en allocatie 

Het opstellen van de begroting gebeurt op basis van de te ontvangen middelen, het strategisch 
beleidsplan en het bestuursformatieplan. Het aantal leerlingen en de weging zijn bepalend voor de 
beschikbare middelen per school. 
De allocatie van middelen vindt plaats op basis van budgetverantwoordelijkheid. Dus de school 
ontvangt budget waarvoor middelen kunnen worden aangewend waarvoor de school het mandaat 
heeft gekregen. 
Allocatie vindt plaats naar de afzonderlijke scholen en bovenschoolse budgetgebieden, zoals 
Kwaliteitsteam, Scholing, Huisvesting & Onderhoud. Het allocatiemodel van de organisatie is centraal 
en in de geledingen vastgesteld. 

 

8.4. Interne geldstromen 

Er zijn vooralsnog geen interne geldstromen. 
 
De ouderbijdrage wordt geïnd door de Ouderraad en wordt besteed aan Sinterklaas, Kerstmis, 
schoolversiering en andere zaken die het reilen en zeilen van de school niet direct en structureel 
raken. De bijdrage is niet verplicht.  
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8.5. Sponsoring 

Scholen kunnen te maken krijgen met bedrijven die hen willen sponsoren. Dat kan een middel zijn 
om extraatjes van te betalen. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Leerlingen vormen immers een 
kwetsbare groep. Ze zijn gemakkelijk te beïnvloeden. Het is dus belangrijk dat sponsoring zorgvuldig 
gebeurt. 
 
Voorbeelden van sponsoring  
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een bevoegd 
gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een 
tegenprestatie verlangt. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het noemen van de sponsor in de 
schoolkrant of een opdruk op T-shirts. 
 
Voorbeelden van sponsoring zijn: 
Gesponsorde materialen zoals boekjes, video’s, folders, posters en spellen. 
Gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouder(s)/ verzorger(s). 
Gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes. 
Sponsoring van het schoolgebouw, bijvoorbeeld een leslokaal, de inrichting, computerapparatuur of 
cateringactiviteiten. 
Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip sponsoring. 
 
Terughoudend beleid ten aanzien van sponsoring 
Op onze scholen voeren wij ten aanzien van sponsoring een terughoudend beleid. Reden daartoe is 
dat de verwachting bestaat dat sponsoring zou kunnen leiden tot toenemende concurrentie tussen 
scholen. Hoewel dit enerzijds een kwaliteitsimpuls tot gevolg zou kunnen hebben, bestaat anderzijds 
het gevaar dat een aantal scholen als gevolg van sponsoring meer financiële middelen tot hun 
beschikking heeft dan andere scholen. Hierdoor zouden de verschillen tussen scholen dusdanig groot 
kunnen worden, dat de kwaliteit van onderwijs voor bepaalde groepen leerlingen ter discussie komt 
te staan. Het gevaar van elitair onderwijs dreigt (opnieuw). Profilering van scholen, met sponsoring 
als middel, kan gunstige effecten hebben, maar dit moet binnen een kader plaatsvinden waarbij het 
verschil tussen scholen niet te groot mag worden. Onze scholen staan in principe niet afwijzend 
tegenover sponsoring en zijn ook bereid een tegenprestatie te leveren voor de uit sponsoring 
verkregen middelen. Wel hanteren we daarbij de volgende belangrijke uitgangspunten: 
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen 
van de school. 
Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de 
leerlingen. 
Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen. 
Sponsoring mag niet ten koste gaan van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid 
en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de betrokkenen. 
Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden, noch in 
strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. 
Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van middelen die door sponsoring verkregen 
zijn.  
 
Instemming MR 
Het ouderdeel van de medezeggenschapsraad moet instemmen met sponsoring als daaruit 
verplichtingen voortvloeien waarmee de leerlingen worden geconfronteerd. Wanneer het 
sponsorbeleid gevolgen heeft voor het personeel, moet ook het personeelsdeel van de 
medezeggenschapsraad ermee instemmen. 
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Bron: brochure ‘Sponsoring’ van het ministerie van OCenW. 

 

8.6. Huidige situatie school 
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9. Vaststelling schoolplan 

 

 

 

9.1. Vaststelling Schoolplan CvB 

Plaats en datum: 

 

Ondertekening: 

 

 

 

9.2. Vaststelling schoolplan MR 

De MR heeft in haar laatste bijeenkomst op 16 juni 2020 dit plan goedgekeurd (handtekening volgt) 

Plaats en datum: 

 

Ondertekening:  




