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1 Eigen kwaliteitsaspecten 2019-2023

OP1 - Aanbod

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.

Thema Indicator Waardering

De missie van de school Onze school heeft een eigen
schoolbibliotheek met een grote collectie
boeken voor op school en voor thuis.

OP2 - Zicht op ontwikkeling

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.

Basiskwaliteit 3,3 (ruim) voldoende

Toelichting

2.5: Voorgaande jaren werd dit in Driedeeonline bijgehouden. Schooljaar 2018-2019 is Obs H'lee gestopt met
Driedeeonline. De afspraak is om streefdoelen op te nemen in de groepsplannen, dat wordt nog niet door alle
leerkrachten gedaan. Onze (nieuwe) IB-er pakt dit schooljaar dit onderwerp op. Uiterlijk na de M-toetsen 2018-2019 zijn
in alle groepsplannen de streefdoelen opgenomen.

OP3 - Didactisch handelen

Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.

Basiskwaliteit 3,38 (ruim) voldoende

OP4 - (Extra) ondersteuning

Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.

Basiskwaliteit 4 goed / uitstekend

OP6 - Samenwerking

De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven.

Basiskwaliteit 3,92 goed / uitstekend

OP8 - Toetsing en afsluiting

De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig.

Basiskwaliteit 4 goed / uitstekend

SK1 - Veiligheid

Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen.

Thema Indicator Waardering

De missie van de school Leerlingen voelen zich veilig bij ons op
school

SK2 - Pedagogisch klimaat [geen wettelijke eisen]

De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat.
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Thema Indicator Waardering

De missie van de school Onze school heeft een positief pedagogisch
klimaat

De missie van de school Er is in onze school, zichtbaar en voelbaar,
rust en structuur

OR1 - Resultaten

De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm.

Basiskwaliteit 3 (ruim) voldoende

OR2 - Sociale en maatschappelijke competenties [geen wettelijke eisen]

De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in overeenstemming is
met de gestelde doelen.

Basiskwaliteit 3 (ruim) voldoende

OR3 - Vervolgsucces [geen wettelijke eisen]

De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en voldoet ten minste aan de verwachtingen
van de school.

Basiskwaliteit 3 (ruim) voldoende

KA1 - Kwaliteitszorg

Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan het onderwijs.

Thema Indicator Waardering

De missie van de school Onze school heeft een sterke
ondersteuningsstructuur

KA2 - Kwaliteitscultuur

Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant en integer.

Basiskwaliteit 3,73 goed / uitstekend

KA3 - Verantwoording en dialoog

Het bestuur en de school leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en
resultaten en voeren daarover actief een dialoog.

Basiskwaliteit 3,6 goed / uitstekend
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2 Meerjarenplanning 2019-2023

Thema Aandachtspunt '19-'20 '20-'21 '21-'22 '22-'23

Streefbeeld Op onze school wordt er zichtbaar gewerkt met thema's
waarbij de leerlijnen leidend zijn

Op onze school werken kinderen mede vanuit
eigenaarschap en verantwoordelijkheid aan het eigen
leerproces

Onze school heeft de maximaal mogelijke stappen gezet
richting het ontwikkelen naar een (I)KC. Er wordt een
beleidsplan 'Opvang en Onderwijs' (O&O) opgesteld.

Op onze school heerst een professionele (leer-)cultuur.
Iedere medewerker blijft zich jaarlijks professionaliseren op
basis van persoonlijke, organisatorische en/of
maatschappelijke ontwikkelingen. Binnen onze organisatie
heerst een cultuur waarbinnen medewerkers, zowel op
school-, cluster- als stichtingsniveau, het vanzelfsprekend
vinden elkaar op te zoeken om ervaringen en kennis te
delen, (gezamenlijk) onderzoek te doen en
onderzoeksresultaten te delen. We zijn samen
verantwoordelijk voor het onderwijs op Obs Heiligerlee.

Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

Continueren 'GLANS'-techniek voor positieve
ouderbetrokkenheid

Actief
Burgerschap en
Sociale Cohesie

Jaarlijk zes bijeenkomsten leerlingenraad organiseren

Leerstofaanbod Oriëntatie op thematisch aanbieden zaakvakken waarbij
leerlijnen leidend zijn

Taalleesonderwijs Onze school beschikt over een actueel taal/leesbeleidsplan

Onze school heeft het beleid voor VVE vastgelegd.

Kunstzinnige
vorming

Oriënteren hoe we de creatieve vakken (ook drama) kunnen
integreren in de andere vakken

Actieve en
zelfstandige
leerhouding van
de leerlingen

Op onze school werken kinderen mede vanuit
eigenaarschap en verantwoordelijkheid aan het eigen
leerproces.Er komt een beleidsplan.

Contacten met
ouders

Actualiseren ouderbeleidsplan

Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

De school heeft op basis van de kenmerken reële
verwachtingen vastgesteld over het niveau dat de leerlingen
kunnen bereiken

Veiligheid Het veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen,
afhandelen, registreren en evalueren van incidenten
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3 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 09EU

Naam: Openbare Basisschool Heiligerlee

Adres: Schoollaan 5

Postcode: 9677 PV

Plaats: HEILIGERLEE

VERKLARING

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

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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4 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 09EU

Naam: Openbare Basisschool Heiligerlee

Adres: Schoollaan 5

Postcode: 9677 PV

Plaats: HEILIGERLEE

VERKLARING

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

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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