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1. INLEIDING 
 
1.1 Voorwoord 
Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de 
schoolplanperiode 2015-2019 op deze school maken.  
Het is opgesteld, gebruik makend van de hoofddoelstellingen van het strategisch beleidsplan “Leren 
doe je samen” van Leerplein055.  
In dit nieuwe schoolplan wordt per beleidsterrein de doelstellingen benoemd welke het schoolteam de 
komende vier jaar wil realiseren. Die kunnen nieuw zijn maar sommige zijn ook meegenomen uit het 
vorige beleidsplan 2011-2015. In dit plan worden dus niet álle (lopende) plannen en activiteiten 
beschreven. 
 
Ontwikkeling 
Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van het schoolplan.  
Op basis van de evaluatie van het voorgaande schoolplan en informatie over nieuwe en/of op handen 
zijnde ontwikkelingen heeft het schoolteam tijdens een teambijeenkomst de missie en de visie van de 
school (opnieuw) vastgesteld. 
 
Gegevens 
Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten welke positie de school aan het eind van 
de vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik gemaakt 
van de volgende gegevens: 
-de evaluatie van het schoolplan 2011-2015 
-inspectierapport(en) dd. 28-10-2013 (VVE) en 11-03-2014 
-tevredenheidspeilingen van ouders, leerlingen en medewerkers, afgenomen in juni 2013 
-overzichten van de leerresultaten op basis van methodeonafhankelijke toetsen 
-omgevingsanalyse, die aangeeft hoe de school gewaardeerd wordt in de wijk en de samenwerking 
met de daar aanwezige instanties en instellingen 
 
Samenhang met andere documenten 
Dit schoolplan is gebaseerd op ons strategisch beleidsplan ‘Leren doe je samen’. 
We verwijzen naar de volgende documenten van Leerplein055, die aanwezig zijn op onze school: 
het managementstatuut; het personeelsbeleidsplan; het bestuursformatieplan; de klachtenregeling; 
het mobiliteitsbeleid; het handboek zelfbeheer; het arbobeleidsplan; het veiligheidsprotocol; de 
gemeentelijke notitie Onderwijskansenbeleid 2015-2019 “Rangerend naar een adequate 
schoolloopbaan”. 
 
Verantwoordelijk 
Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 
schoolplan in de komende vier jaar. De (jaarlijkse) evaluatie van de doelen kan leiden tot bijstellingen 
in een volgende periode. 
Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het 
ondersteunen, bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. 
De directie stelt het schoolbestuur op de hoogte van de bereikte doelen door middel van een op te 
stellen ontwikkelagenda en jaarverslagen. 
 
 
Namens het team van obs Spitsbergen 
 
 
 
 
 

Ina Juffer 
directeur 
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1.2 Uitgangspunten bestuur 
De uitgangspunten van het bestuur zijn vastgelegd in het Strategisch beleidsplan 2015-2019, “Leren 
doe je samen”. In dat plan zijn algemene doelstellingen per beleidsterrein bepaald en zijn specifiekere 
doelstellingen op vijf belangrijke thema’s vastgesteld. 
1. Uitstekend onderwijs 
2. Uitstekende medewerkers 
3. Ondernemen en Innoveren 
4. Leerplein055 – identiteit 
5. Leren doe je samen 
 
De GMR heeft instemming verleend aan dit strategisch beleidsplan voor de periode 2015-2019. 
 
1.3 De missie 
Ruim 4000 leerlingen bezoeken dagelijks de scholen van Leerplein055. Onderwijs aan kinderen staat 
bij ons centraal, dat betekent dat alles wat we doen, op hen gericht is, op de ontplooiing van hun 
talenten en op de veelzijdige ontwikkeling van hun persoonlijkheid. De scholen van Leerplein055 
hebben veel aandacht voor plezier in leren en respectvol omgaan met elkaar. 

Onze missie is het verzorgen van goed onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. Daarbij 
gaan we uit van de kernwaarden modern, betrokken en toegankelijk en verwachten van alle 
medewerkers van Leerplein055 dat zij zich hiermee identificeren en deze in het dagelijks handelen 
centraal te stellen. 

 
Leerplein055 staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs, optimale leerresultaten van 
leerlingen vormen de basis voor beleid. 

 

Ieder kind is welkom ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. 

 

Waarden en normen zijn vanzelfsprekend bij Leerplein055. Wij werken vanuit een houding van 
respect en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers.   

 

Talenten van kinderen worden optimaal en veelzijdig ontwikkeld in een veilige,  
moderne leeromgeving. Er is passend onderwijs en zorg voor ieder kind.  
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd met nadruk op  
zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.  

 

Competente medewerkers zorgen voor optimale leeromgeving voor ieder kind.  
 

Iedere medewerker (en school) van Leerplein055 werkt (inter)actief samen met ouders en andere  

betrokkenen in de maatschappelijke omgeving van de school. De medewerkers van Leerplein055 
staan open voor nieuwe ontwikkelingen en werken voortdurend aan verbetering en vernieuwing.  

 
1.4 Kernwaarden 
De kernwaarden van Leerplein055: modern, betrokken en toegankelijk 

De missie van Leerplein055 wordt gekenmerkt door drie kernwaarden: modern, betrokken en 
toegankelijk. Alle medewerkers van Leerplein055 zullen worden gestimuleerd om vanuit deze 
kernwaarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van medewerkers kan 
een voorbeeld zijn voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen voor een groot deel het 
imago en de ‘uitstraling’ van iedere school afzonderlijk en van onze organisatie als geheel.  

 

Modern 
Het onderwijs van Leerplein055 is van kwalitatief hoog niveau. Dat blijkt uit allerlei rapportages, o.a. 
die van de Inspectie. Leerplein055 is actief in onderwijsvernieuwing, zet moderne leermiddelen in en 
maakt veel gebruik van ICT-toepassingen. 
 

Betrokken 
Betrokkenheid van ouders, kinderen en leerkrachten bij elkaar en bij de school is essentieel. 
Ouderbetrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor de leerprestaties en ontwikkeling van 
kinderen. Ouders en kinderen maar ook medewerkers zijn de ambassadeurs van de school. 
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Toegankelijk 
Onze scholen zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen. Ieder kind is welkom, ongeacht 
geloofsovertuiging en culturele afkomst. Met respect voor elkaar en respect voor verschillen, 
verschillen worden gezien als verrijkend, dat daarnaast veel aandacht wordt besteed aan normen en 
waarden is vanzelfsprekend. 
Met alle kinderen bij elkaar vormen de scholen van Leerplein055 een goede afspiegeling van de 
samenleving. De scholen van Leerplein055 besteden aandacht aan de verschillende 
wereldgodsdiensten en culturele stromingen. 
 
1.5 Monitoring en verantwoording 
Het strategisch beleidsplan 2015-2019 van Leerplein055 geeft kaders voor het beleid voor de 
gezamenlijke scholen op hoofddoelen en geeft scholen de ruimte om deze, afhankelijk van de 
specifieke team- en schoolbehoefte, nader in te vullen. 
Deze nadere invulling vindt plaats door de schoolontwikkeling te koppelen aan doelen die worden 
vastgelegd in dit schoolplan. 
Doelen uit het strategisch beleid, aangevuld met doelen uit het schoolplan van de school worden 
vastgelegd in een jaarlijks door de directeur op te stellen ontwikkelagenda.  
 
Deze ontwikkelagenda is leidend bij de gesprekken over de opbrengsten en schoolontwikkeling. De 
ontwikkelagenda wordt aan het einde van ieder schooljaar vastgesteld voor het schooljaar erna 
waarbij met iedere directeur afspraken worden gemaakt over de te behalen doelen.  
 
Tezamen vormen de managementrapportages, jaarverslagen en ontwikkelagenda de 
verantwoordingsdocumenten per school. 
 
1.6 De school als Lerende Organisatie 
Leerplein055 wil groeien naar een ‘lerende organisatie’ vanuit de overtuiging dat leren en ontwikkelen 
essentieel is voor ieder mens en voor de organisatie als geheel. Leren kun je niet alleen, dat doe je 
van en met elkaar. De cultuur van Leerplein055 behelst gemeenschappelijke uitgangspunten omtrent 
opvattingen, streefrichtingen, waarden en normen. Bouwen aan een lerend Leerplein055 betekent 
onder meer het ontwikkelen van een leercultuur. 
 
Zo’n cultuur kenmerkt zich door onder andere:  
-  ontvankelijkheid voor nieuwe ideeën 
-  bereidheid om dingen af te leren 
-  uitproberen van iets nieuws 
-  open uitwisseling van kennis en ideeën 
-  reflectieve en vragende houding 
-  open communicatie 
-  teamgericht werken 
-  innerlijke betrokkenheid 
-  visie van de organisatie als bindmiddel 
-  ontplooiing van eigen talenten en het stimuleren van die van anderen 
-  ervaringen en kennis delen met elkaar 
-  invloed op het eigen werk 
-  in staat zijn hulp te vragen en te bieden 
 
Meer informatie is opgenomen in het strategisch beleidsplan 2015-2019 van Leerplein055. 
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2. MISSIE van obs Spitsbergen 
 
Hier verantwoorden we vanuit welke opvattingen het onderwijs op onze school gegeven wordt. Deze 
opvattingen zijn gebaseerd op de visie van Leerplein055 in hoofdstuk 1. Daarnaast hebben een 
interne en externe analyse geresulteerd een overzicht van sterktes en zwaktes en kansen en 
bedreigingen van onze school. Dit overzicht is gebruikt om de best mogelijke strategische keuzes te 
maken voor de toekomst van onze school. 
 
2.1 Onze missie: waar we voor staan 
We leven in een pluriforme samenleving. Onze school staat midden in de wijk en daarmee midden in 
de maatschappij. De populatie van onze school is dan ook een afspiegeling van de wijk. Onze 
leerlingen groeien op in een maatschappij waar veel ruimte is voor het individu, maar waar ook veel 
van ze verwacht wordt. Op onze school leren onze leerlingen spelenderwijs en begeleid de balans te 
vinden tussen de individuele ruimte en de verwachtingen van de maatschappij.  
 
Ons motto is dan ook: Samen leren, samen leven in een kleurrijke wereld. 
 
Onze missie is het om elk individueel kind cognitief, sociaal-emotioneel en creatief te begeleiden naar 
zijn of haar volledige potentie in een veilige, open, respectvolle leeromgeving. 
 
2.2 Onze visie 
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs vormgeven. De beschreven uitgangspunten 
beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen. 
 
Visie op ontwikkelen en leren 
Onze visie op ontwikkelen en leren is dat het onderwijs niet alleen gegeven wordt door de school, 
maar dat we samen met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers de kinderen begeleiden in hun 
individuele traject. Bij het verlaten van onze school zijn de kinderen op cognitief, sociaal-emotioneel 
en creatief niveau zover gekomen als binnen hun mogelijkheden ligt. 
 
Visie op onderwijs 
Geen klassen meer, maar stamgroepen die onder leiding staan van coaches; workshops voor 
techniek en creatieve vorming. De nieuwste digitale programma’s. 
Er vindt een verschuiving plaats van klassikaal lesgeven naar individueel begeleiden.  
Leerlingen hebben samen met hun ouders, die veel meer bij het onderwijs betrokken worden, en hun 
coach eigen leerdoelen. Lessen worden niet meer gevolgd met leerlingen van de eigen leeftijd maar 
met die van het eigen niveau. 
De bedoeling is dat het kind niet de leerkracht volgt, maar de leerkracht het kind. En zelfstandigheid 
van de leerling is een belangrijk onderdeel van dit geheel. 
Wanneer we ervoor zorgen dat de leerlingen blijvend uitgedaagd worden en/of niet op hun tenen 
hoeven te lopen, dan zal je uiteindelijk gelukkiger mensenkinderen krijgen. 
 
Visie op opbrengsten van het onderwijs 
Onder OGW (Opbrengst Gericht Werken) verstaan we het bewust, systematisch en cyclisch werken 
aan het verhogen van de opbrengsten: leerresultaten, sociaal-emotionele resultaten en tevredenheid 
van leerlingen, ouders en vervolgonderwijs. 
 
De Onderwijsinspectie (2010) omschrijft een OGW-basisschool als een school die: 

 duidelijke doelen heeft voor alle leerlingen 

 zorgt dat leraren weten wat ze hun klas moeten leren 

 het onderwijs afstemt op wat leerlingen nodig hebben 

 problemen analyseert van leerlingen die hun doelen niet behalen 

 problemen verhelpt door een goede leerlingenzorg 

 jaarlijks nagaat hoe alle groepen presteren 

 snel verbeteringen doorvoert als de prestaties volgens de Onderwijsinspectie tegenvallen 
 
Hoe realiseren/borgen wij dit op obs Spitsbergen? 
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Doordat wij in schooljaar 2011-2012 en 2012-2013 als team deel hebben genomen aan de training 
“Opbrengstgericht werken op basis van Prestatiefeedback” van de Universiteit van Twente, hebben wij 
nu een eigen cyclus van HGW/OGW op onze school. 
De afgelopen jaren zijn de scores van de Cito-toets op/boven het landelijk gemiddelde. 
 
Visie op het schoolklimaat 
De ontwikkeling van onze kinderen is niet alleen afgestemd op kennis en vaardigheden, maar ook op 
aspecten als sociale omgang, emotionele ontwikkeling en creatieve ontplooiing. Essentieel hiervoor is 
een veilige, open, respectvolle werksfeer voor zowel de leerkrachten als leerlingen. Een positief 
schoolklimaat is gebaseerd op het geven en krijgen van waardering en erkenning en laat ruimte voor 
plezier. 
 
Visie op maatschappelijke positionering 
De school sluit aan bij de mogelijkheden van het individuele kind om samen met de ouders het kind 
voor te bereiden op een steeds veranderende maatschappij. Het begrijpen en respecteren van elkaar 
als individu en elkaars culturele achtergrond vinden wij belangrijk en laten we in de dagelijkse praktijk 
aan de orde komen. 
 
2.3 Onze identiteit en profilering 
Historie 
In 1985 werden de kleuterschool ‘Pinkeltje’ en de lagere ‘Gunningschool’ samengevoegd tot 
Openbare Basisschool Spitsbergen. In 1990 is de school verhuisd van de Texandrilaan naar de 
Morinistraat. De naam Spitsbergen is ontleend aan de naam van een villa, die heeft gestaan op de 
plaats van het huidige tankstation op de hoek van de Laan van Spitsbergen en de Laan van Orden. 
Deze villa werd destijds gebouwd door een oud-kapitein van een walvisvaarder. 
 
Identiteit 
Spitsbergen is een openbare school met 101 kinderen (teldatum 1 oktober 2014). De beginselen van 
openbaar onderwijs worden door ons in woord en daad uitgedragen. Openbare scholen, zoals de 
onze, werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Wij staan open voor alle 
kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Wij respecteren ieders opvatting en brengen dat over in 
de dagelijkse praktijk. 
Het team bestaat uit 1 directeur, 6 leerkrachten, 1 leraarondersteuner, 3 onderwijsassistenten, 1 
vakleerkracht gymnastiek en 1 schoolmedewerkster. 
 
We verantwoorden hier vanuit welke opvattingen het onderwijs op onze school gegeven wordt. Deze 
opvattingen zijn gebaseerd op visie van Leerplein055 in hoofdstuk 1.  
Een interne en externe analyse hebben geresulteerd een overzicht van sterktes en zwaktes van onze 
school en kansen en bedreigingen. Dit overzicht is gebruikt om de best mogelijke strategische keuzes 
te maken voor de toekomst van onze school. 
 
Profilering 
Obs Spitsbergen wil zich de komende 4 jaar gaan profileren met de volgende onderdelen: 

 Gepersonaliseerd leren: uitgangspunt zijn de Leerlijnen. 

 ICT: gebruik van tablets in de groepen. 

 Opleidingsschool zijn in samenwerking met Saxion, de PABO te Deventer. 

 Structureel aanbod van voldoende stagiaires vanuit PABO Deventer en ROC Aventus. 

 Wetenschap en Techniek: wekelijks kunnen de leerlingen hiermee aan het werk. 

 Veiligheid. De school biedt een veilig klimaat binnen de school waardoor alle leerlingen 
optimaal kunnen presteren. Daarnaast is er ook volop aandacht voor fysieke veiligheid op het 
schoolplein en in de directe schoolomgeving. 

 Schoolkampen voor de groepen 7/8 (1x per 2 jaar) en de jaarlijkse schoolreis/spelletjesdag 
voor alle groepen. 

 Meedenken/deelnemen aan de activiteiten van de Brede School Orden.  

 Een warme en betrokken cultuur, waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich prettig 
voelen. 
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2.4 Interne en externe analyse 
De interne analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: 

Sterk Zwak 

Zorgsysteem Collegiale klassenconsultatie 

Klassenmanagement Nieuwe opzet groepsindeling 

Communicatie  

Betrokkenheid/zorg/aandacht team bij leerlingen 
en ouders 

Werkdruk 

Ouderbetrokkenheid Sommige ouders moeilijk te betrekken 

Inzet team m.b.t. scholing  

 
De externe analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: 

Kans Bedreiging 

Ouders voelen zich welkom Weg naar school kent gevaarlijke plekken 

Openheid teamleden  

School is betrokken bij activiteiten in de wijk  

Werken met tablets  

Gepersonaliseerd leren (ALAO) Werkdruk 

Techniek onderwijs   

Sfeer/inrichting/netheid gebouw Onderhoud schoolomgeving 

Werkplek leren  

 
Door deze gegevens met elkaar te combineren en af te zetten tegen wat we op onze school willen 
realiseren zijn strategische keuzes gemaakt. 
 
2.5 Wat willen we bereiken 
We willen het onderwijs anders gaan organiseren: Gelijke kansen voor elk kind, door ongelijk 
onderwijs. Of te wel ALAO: “Anders Leren, Anders Organiseren”. 
De lessen worden (in de toekomst) niet meer gevolgd met leerlingen van de eigen leeftijd, maar met 
die van het eigen niveau. Zodat snelle leerlingen blijvend uitgedaagd worden en de minder goede niet 
op hun tenen hoeven lopen om bij te blijven. 
De bedoeling is dat het kind niet de leerkracht volgt, maar de leerkracht het kind. 
En door goed samen te werken met ouders komen we nog verder! 
Zo zouden we uiteindelijk gelukkige mensenkinderen moeten krijgen. 
 
2.6 Consequenties voor de Meerjarenplanning 

3 Missie/Visie 

3.1 Digitaliseren 
-leerlingen gebruiken tablets 
-leerkrachten maken optimaal gebruik van de ICT-mogelijkheden 
-ouders krijgen info via Ouderportaal 
-ZIEN!: vragenlijst voor leerlingen 

3.2 Klassenmanagement 
-Basisgroepen: indeling op leeftijd 
-instructiegroepen: indeling op niveau 
-zelfstandig (ver)werken van leerlingen 

3.3 Portfolio 
-eigen werk leerling 
-schoolinfo: sociaal emotioneel, toetsgegevens, etc. 

3.4 Ouderbetrokkenheid 
-TOLK 
-Portfolio 
-inzet eigen vaardigheid voor leerlingen 
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3. TOEKOMST 
 
Er verandert veel in het (basis)onderwijs. Er komen steeds meer vragen op het onderwijs af, de 
ontwikkeling van nieuwe onderwijsconcepten is in volle gang, kinderen ontwikkelen zich anders dan 
vroeger, de rol van ouders verandert. De digitalisering van het onderwijs neemt toe. In deze paragraaf 
worden een aantal van deze ontwikkelingen die belangrijk zijn voor onze school, in beeld gebracht. 
 
Ontwikkeling leerlingaantallen 
In juni 2015 zien we een positieve ontwikkeling m.b.t. ons leerlingenaantal. Samen blijven kijken waar 
we mogelijkheden zien om dit (hoge) leerlingaantal vast te houden. 
 
Onderwijsvernieuwing 
We starten deze nieuwe schoolplanperiode met oriëntatie op gepersonaliseerd leren en het werken 
met leerlijnen. Zodat we ervoor zorgen dat ieder kind het onderwijs krijgt waar het recht op heeft, en 
dat we op een goede manier omgaan met het lesgeven in de 21

ste
 eeuw. 

 
Gedragsproblematiek 
We hebben duidelijke schoolafspraken en werken met ZIEN! We gaan in de aankomende periode de 
Leerlingvragen ook invoeren, zodat we nog beter “in kunnen zoomen” op hetgeen speelt bij de 
leerlingen. 
 
Opbrengstgericht werken, prioriteit bij taal en rekenen 
Doordat we werken met onze cyclus van Handelingsgericht werken (HGW), komen alle aspecten van 
opbrengstgericht werken jaarlijks aan de orde. 
 
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
Verdergaan met de pilot van gemeente Apeldoorn, de Taalklas en de ITK (intensieve taalklas). 
 
Digitalisering van het onderwijs, nieuwe media 
In juni 2015 gestart met Snappet in groep 4 en groep 6. In augustus 2015 gaat groep 4 t/m 8 werken 
met Snappet. 
Vanaf 01-01-2017 worden onze Pc’s bovenschools vervangen. Wat ervoor terugkomt weten we nog 
niet. We gaan ons oriënteren op aanschaf van nieuwe hardware. 
Ons uitgangspunt is dat je de “digitalisering” goed kunt gebruiken bij de ondersteuning van je 
onderwijs, maar dat de leerkracht diegene is die verantwoordelijk is voor het leerproces. 
 
Versterking positie leerkracht 
De rol van de leerkracht verandert: eerst was je de juf/meester, maar in de toekomst zul je de mentor 
zijn van de leerlingen. Dit heeft te maken met de ontwikkelingen die binnen het onderwijs gaande zijn. 
Het team van Spits zal ook daar een weg in gaan vinden. 
 
Publieke verantwoording 
Door het maken van Schoolplan, een Jaarverslag, het bijhouden van de Website, etc. zorgen we er 
voor dat iedereen op de hoogte kan zijn van het lesgeven en andere activiteiten van obs Spitsbergen. 
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4. ORGANISATIE 
 
4.1 Schets van de schoolorganisatie 
 

  
 
4.2 Werkwijze 
Schoolleiders werken met een ontwikkelagenda volgens de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) die 
uitgangspunt is in de te voeren managementgesprekken. In onderstaande figuur wordt de 
beleidscyclus van Leerplein055 en de rol van onze school daarin duidelijk. 
 

  Strategisch Meerjaren Beleidsplan 
2015-2019 
‘Leren doe je samen’ 

  

  Hoofddoelen    

      

  Schoolspecifieke resultaten   

  Schoolplannen 2015-2019   

  Ontwikkelagenda per school(leider)   

      

  Managementrapportages en jaarverslag   

 
Cyclus strategisch beleid Leerplein055 
Het bestuursbureau zorgt voor een optimale ondersteuning van de school. 
Er wordt een planning- en controlcyclus gehanteerd, waardoor in toenemende mate relevante 
managementinformatie beschikbaar is met actuele ken- en stuurgetallen. In de organisatie zijn/worden 
sturingsinstrumenten ontwikkeld op het gebied van planning en control en kwaliteitszorg. Daardoor 
worden de resultaten steeds nauwkeuriger in beeld gebracht om zo de doelstellingen van de 
organisatie steeds beter te realiseren. Het stellen van doelen wordt op alle niveaus is 
vanzelfsprekend. 
 
4.3 Wat willen we bereiken 
Leerplein055 wil een professionele organisatie zijn met een opbrengstgerichte cultuur in alle lagen van 
de organisatie. Dat uit zich in het stellen van doelen, heldere (voortgangs)rapportages en voldoende 
mogelijkheden tot monitoring van resultaten. 
Samen leren is uitgangspunt en hiervoor worden voortdurend mogelijkheden gecreëerd waardoor 
betrokkenheid tussen leerlingen, medewerkers en ouders wordt versterkt. 
 
De algemene uitgangspunten en de specifieke beleidsuitgangspunten zijn te lezen in het strategisch 
plan 2015-2019 ‘Leren doe je samen’. 
Voor onze school, obs Spitsbergen, hebben we de volgende specifieke ontwikkelpunten die worden 
opgenomen in de Meerjarenplanning: 
 

College van Bestuur 

Directeur 

Spitsbergen 

 

 

       Leerkrachten Interne begeleider 
Onderwijsonder-

steunend personeel 

     OR Spitsbergen MR Spitsbergen 
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4 Organisatie 

4.1 Team 
Ons team bestaat uit Onderwijsassistenten, een Leraarondersteuner, Leerkrachten-A en 
Leerkrachten-B en een directeur. Zij hebben allemaal een andere rol in onze organisatie. 

4.2 Basisgroep 
We hebben 4 Basisgroepen gemaakt, n.a.v. de leeftijd van de leerlingen: Rood(1/2), 
Blauw(3/4), Geel(5/6) en Wit(7/8). 

4.3 ALAO 
Andere organisatievorm en de leerkracht krijgt een andere rol. 

4.4 HGW-cyclus 
We borgen onze zorg door gebruik te maken van een cyclus van toetsen, klasbezoeken, 
leerlingbespreking, etc. 

 
 

5. ONDERWIJS 
 
Hoge kwaliteit van het onderwijs staat centraal op de scholen van Leerplein055 waarbij rekening wordt 
gehouden met ieders mogelijkheden. Het gaat om de leeropbrengsten en resultaten van kinderen, 
waarbij gepersonificeerde leerlijnen ervoor zorgen het maximale voor ieder kind wordt bereikt. 
Leerplein055 streeft naar excellent onderwijs, zodat de talenten van onze kinderen optimaal zullen 
worden ontwikkeld. De kernwaarden van Leerplein055 zijn te determineren in de dagelijkse praktijk. 
 
5.1 Wat willen we bereiken 
De algemene uitgangspunten en de specifieke beleidsuitgangspunten zijn te lezen in het strategisch 
plan 2015-2019 ‘Leren doe je samen’. 
Voor onze school, obs Spitsbergen, hebben we het volgende opgenomen in de Meerjarenplanning: 
 

5 Onderwijs 

5.1 ALAO 
-werken vanuit leerlijnen 
-gebruik maken van coöperatieve werkvormen 
-zelfstandig werken 
-andere rol leerkracht 

5.2 Goede opbrengsten 
-met behulp van gepersonaliseerd leren en onze HGW-cyclus 

5.3 Talentontwikkeling/excellentie 
-ieder kind mag er zijn, met zijn eigen aanleg en ontwikkeling 

5.4 ICT 
-inzet van tablets en andere hardware bij het onderwijs 
-scholing teamleden m.b.t. “basisvaardigheden” 

 
5.2 Onderwijs op onze school 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs op de school vormgegeven wordt.  
In de wet op het primair onderwijs staat in een aantal artikelen beschreven aan welke eisen het 
onderwijs moet voldoen. In de hierna volgende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij 
invulling geven aan deze wettelijke eisen. 
 
Ononderbroken ontwikkeling 
Artikel 8 lid 1 van de WPO geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de 
ontwikkeling van de leerlingen.  
Op onze school geven we hieraan als volgt vorm: 
Door ons Leerlingvolgsysteem ParnasSys, onze HGW-cyclus en door de Leerlijnen. 
 
Brede ontwikkeling 
Artikel 8 lid 2 WPO geeft aan: Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de 
verstandelijke ontwikkeling, en op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke 
kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden (brede ontwikkeling). 
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Dit geven wij op de volgende wijze vorm: Door onze lessen Wetenschap en Techniek, de Crea-
middag, het Cultuurmenu, ZIEN!, gastsprekers, kringgesprekken, methoden, etc. 
 
Multiculturele samenleving 
Artikel 8 lid 3 WPO geeft aan: Het onderwijs:  
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving,  
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en  
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.  
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt 
besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse 
taal. 
 
Daar zorgen wij op onze school op de volgende manier voor: 
-Het volgen van leerlijnen uit methodes en computerprogramma’s. 
-Kinderen en hun sociale talenten: ia deze methode zorgen wij ervoor dat kinderen zich bewust 
worden van hun gedrag en welk effect dat heeft op zijn of haar omgeving. Zo leren kinderen op een 
passende wijze met elkaar omgaan en communiceren. 
-Pestprotocol: ook maken we op school gebruik van een (anti)Pestprotocol. De afspraken worden aan 
de start van het schooljaar door de groep en leerkracht(en) besproken. 
-Website: via onze website zorgen wij ervoor dat de identiteit van de school goed zichtbaar is, de visie 
‘beeldend’ duidelijk wordt en dat de leerlingen, leerkrachten en commissies naar buiten communiceren 
over de gebeurtenissen op school. 
-Excursies: jaarlijks vinden er in alle groepen excursies plaats naar culturele, maatschappelijke, 
politieke of milieugerichte instellingen. De groepen brengen bijvoorbeeld een bezoek aan paleis Het 
Loo, de kinderboerderij, CODA (museum/bibliotheek), de bioscoop en het theater. 
-Feesten: elk jaar worden de feestdagen zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Suikerfeest, Offerfeest, etc. 
gevierd. 
Vanwege het openbare karakter van de school worden deze feesten vanuit 4 invalshoeken gevierd: 
de oorsprong van de feesten, de religieuze betekenisverlening en de hedendaagse uitingsvormen, 
respect voor anderen en gezellig samen vieren. 
-Gastlessen: buiten de aangeboden lessen die de kerndoelen van deze opgaven moeten dekken, 
maakt de school zeer regelmatig gebruik van gastdocenten. Men moet hier denken aan gastlessen 
van o.a. Amnesty International, Unicef, Rode Kruis en CODA. 
 
Kerndoelen 
Artikel 9 lid 5 WPO geeft aan: Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot en 
met vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld.  
En in artikel 9 lid 6: Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar 
onderwijsactiviteiten, als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert. 
Hierna volgt een beschrijving van de leerstofgebieden waarvoor kerndoelen geformuleerd zijn en hoe 
deze op onze school aan de orde komen. 
 

 Leermiddelen/methodes 
(anno juni 2015) 

Bijzondere afspraken 

Zintuiglijke en lichamelijke ontwikkeling   

Nederlandse taal Villa Letterpret 

Logo 3000 

Onderbouwd 

De Leeslijn 

Woordbouw 

Leescircus 

Werken met Leerlijnen. 

Loslaten methode. 
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Taal op Maat v2 

Spelling op Maat v2 

Nieuwsbegrip XL 

Snappet voor 4/8 

Snappet voor 4/8 

Rekenen en wiskunde Fred van de Rekenflat 

Onderbouwd 

Alles Telt v2 

 

 

Snappet voor groep 4/8 

Engelse taal Let’s do it!  

Aardrijkskunde Wijzer 

Topondernemers 

Topo 

Excursies 

Geschiedenis Huisje, Boompje, Beestje 

Topondernemers 

Excusies 

De natuur, waaronder biologie Huisje, Boompje, Beestje 

Topondernemers 

Excursies 

Maatschappelijke verhoudingen 
waaronder staatsinrichting 

Topondernemers Gastsprekers 
bv. Amnesty 

Geestelijke stromingen Topondernemers  

Expressie-activiteiten Cultuurmenu 

CMK 

Bronnenboeken 

 

Bevorderingen sociale redzaamheid, 
waaronder gedrag in het verkeer 

Kinderen en hun sociale 
talenten 

VVN: werkbladen 

 

Bevorderingen gezond gedrag Bronnenboek 
Bewegingsonderwijs 

Kinderen en hun sociale 
talenten 

Gastlessen 

Leskisten 

Schoolveiligheid/welbevinden van de 
leerlingen 

Kinderen en hun sociale 
talenten 

ZIEN! 

 

Bevordering actief burgerschap en 
sociale integratie, overdragen kennis 
over/ kennismaking met de diversiteit 
van de samenleving 

Topondernemers 

LeVo 

Gastsprekers 
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Door deze leerstof aan te bieden middels het gebruik van genoemde leermiddelen, de wijze waarop 
deze leermiddelen worden ingezet en de leertijd die wordt gereserveerd voor deze inhoud voldoet 
basisschool Spitsbergen aan de kerndoelen en de wettelijke eisen zoals verwoord in artikel 9 van de 
Wet Primair Onderwijs. 
 
5.3 Kinderen die extra zorg behoeven 
Artikel 8 lid 4 WPO geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs 
gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. In lid 6 staat: De 
scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra zorg 
behoeven. 
Het zorgprofiel van onze school is te vinden op onze website onder het kopje:  
Schoolondersteuningsprofiel”. 
 
Onderwijs aan langdurig zieke kinderen  
Artikel 9a WPO gaat over: Ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen.  
1. Bij het geven van onderwijs aan een leerling die is opgenomen in een ziekenhuis of die in verband 
met ziekte thuis verblijft, kan het bevoegd gezag van een school worden ondersteund.  
2. De ondersteuning bedoeld in het eerste lid, wordt verzorgd door:  
a. een educatieve voorziening (……) bij een academisch ziekenhuis of  
b. een schoolbegeleidingsdienst als bedoeld in artikel 179, indien de leerling is opgenomen in een 
ziekenhuis niet zijnde een academisch ziekenhuis dan wel indien de leerling in verband met ziekte 
thuis verblijft. 
 
Sinds 1 augustus 1999 zijn basisscholen zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan langdurig zieke 
kinderen. Een uitzondering hierop zijn kinderen die in een academisch ziekenhuis worden behandeld. 
Het gaat om kinderen die gedurende langere tijd in een ziekenhuis zijn opgenomen of langdurig ziek 
thuis zijn. Voor kortdurende ziekmeldingen kunnen de bestaande schoolafspraken worden 
gehandhaafd. 

De procedure, die wij binnen onze school volgen om in 
zo’n geval beslissingen te kunnen nemen is als volgt: 
 
Als duidelijk is, dat een leerling van onze school langer 
dan 2 weken in een ziekenhuis wordt opgenomen of ziek 
thuis is, neemt de groepsleerkracht en/of de intern 
begeleider van de school contact op met de ouders om 
de situatie door te spreken. 
De groepsleerkracht(en) en de intern begeleider nemen 
in overleg met de directie en de ouders van het zieke 
kind het besluit wel of geen externe hulp van de 
schoolbegeleidingsdienst in te schakelen. 
De school ontwikkelt in overleg met de ouders een 
planmatige aanpak (wel of niet met externe begeleiding). 
De school blijft verantwoordelijk voor de te ontwikkelen 
en uit te voeren aanpak. Tijdens het uitvoeren van de 
aanpak vindt regelmatig overleg met de ouders plaats. 
Voor het onderwijs aan zieke kinderen wordt ook 
samengewerkt met de stichting Sozka, 
www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl 
 

Passend onderwijs 
Om onze leerlingen de juiste ondersteuning te kunnen bieden, kan een beroep gedaan worden op 
twee vormen van ondersteuning: basisondersteuning en extra ondersteuning. 
Basisondersteuning is de ondersteuning die op onze school aanwezig is en door onze kan worden 
geboden. Het gaat hierbij om zogenaamde preventieve en lichte hulp die planmatig wordt ingezet voor 
een kind. We doen dit met de eigen, op school aanwezige expertise. 
In het geval de basisondersteuning onvoldoende passend is voor een kind dan wordt extra 
ondersteuning aangevraagd bij het samenwerkingsverband passend onderwijs. Door onze school, de 
gedragswetenschapper, het wijkteam en, indien nodig, het MDO (Multidisciplinair overleg) wordt dan 
gekeken wat noodzakelijk is voor uw kind en wat de onderwijsbehoeften van uw kind zijn. Niet de 
(mogelijke) diagnose maar handelingsgericht werken wordt als uitgangspunt genomen. 

http://www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl/
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Voor een compleet en actueel overzicht van alle activiteiten die binnen passend onderwijs Apeldoorn 
plaatsvinden verwijzen we u naar: www.swvapeldoornpo.nl  
 
5.4 Kwaliteitsbewaking 
In dit hoofdstuk beschrijven we op welke wijze wij onze kwaliteit bewaken, borgen en verbeteren.  
Bij onze kwaliteitsontwikkeling is het schoolplan richtinggevend. De ontwikkelagenda wordt jaarlijks 
met het bestuur besproken en geëvalueerd.  
 
Interne kwaliteitszorg 
-onderwijskundige evaluatie van de doorgaande lijn, jaarlijks plenair in een teamvergadering 
-onderwijskundige evaluatie per bouw halfjaarlijks in een bouwvergadering 
-onderwijskundige evaluatie op het eigen handelen, jaarlijks individueel in een voortgangsgesprek 
-jaarlijks plenair in een teamvergadering 
-de risico inventarisatie en evaluatie 
-de tweejaarlijkse leerlingtevredenheidspeiling 
-de tweejaarlijkse oudertevredenheidspeiling 
-de tweejaarlijkse leerkrachttevredenheidspeiling 
-klassenconsultatie 
-collegiale ondersteuning en coaching 
 
Externe kwaliteitszorg 
We spreken van externe kwaliteitszorg wanneer het de kwaliteitscontrole betreft waarbij het initiatief 
ligt bij personen of instellingen buiten de school. Dit geldt met name voor de Inspectie van het 
Onderwijs. De Inspectie werkt vanuit een wettelijke kader dat is vastgelegd in de Wet op het 
Onderwijstoezicht (WOT). Naast toezicht van de Inspectie kan ook het bevoegd gezag van 
Leerplein055 middelen en maatregelen opleggen inzake de kwaliteitszorg. 
Verslagen van inspectiebezoeken worden met het team geëvalueerd en de daaruit voortvloeiende 
acties worden opgenomen in een verbeterplan. 
  
- onderwijskundig beleid, waaronder missie/visie en onderwijsleerproces; 
- personeelsbeleid, waaronder taakbeleid, professionalisering en welbevinden; 
- PR-beleid, waaronder profilering en media; 
- kwaliteitsbeleid, waaronder borging en verbetering; 
- overig beleid, waaronder financiën, materieel, huisvesting en strategie;. 
 
5.5 Borgen en bewaken 
Leerlingen 
Op schoolniveau hanteren we de volgende instrumenten om de kwaliteit van de leerlingen te meten: 
-methodegebonden toetsen 
-leerlingvolgsysteem van Parnassys (diverse toetsen waaronder die van CITO) 
-toetskalender 
-leerlingbesprekingen 
 
Resultaten van de toetsen worden besproken binnen de leerlingbesprekingen, met de leerlingen en de 
ouders. 
Conclusies worden getrokken op leerling-, groeps-, en schoolniveau en leiden tot 
maatregelen op deze drie niveaus. Het leerlingvolgsysteem is een hulpmiddel bij het bepalen van het 
ontwikkelingsniveau van een leerlingen in vergelijking met een landelijke vergelijkingsmaat en kunnen 
behulpzaam zijn bij het opstellen van eventuele zorgplannen. 
Per jaar wordt ook gekeken naar de opbrengsten van het LOVS in termen van trendanalyses en 
evaluaties. Deze gegevens tonen ons een beeld van de ingeslagen weg en eventueel te nemen 
stappen ter verbetering. 
 
Eindtoets basisonderwijs 
Resultaten worden besproken met leerlingen en ouders. De resultaten worden geanalyseerd door de 
directie op schoolniveau. 
 
De school meet tweejaarlijks in de tevredenheidsonderzoeken de beleving van de veiligheid bij 
leerlingen. En jaarlijks m.b.v. de leerlingenvragenlijst van ZIEN! 
 

http://www.swvapeldoornpo.nl/
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Leerkrachten 
Binnen Leerplein055 is beleid ontwikkeld om systematisch de kwaliteit van leerkrachten te meten. 
De Wet Banen in het Onderwijs (BIO) is daarbij richtinggevend.  
Er wordt een POP-gesprek gevoerd waarbij een POP wordt opgesteld.  
Er wordt jaarlijks een voortgangsgesprek gehouden, waarbij de voortgang van het POP besproken 
wordt en doelen worden opgesteld en/of aangepast.  
Er wordt scholing geboden via het Kenniscentrum. Deze scholing kan zowel verplicht als vrijwillig 
plaatsvinden. 
In het voortgangsgesprek wordt geëvalueerd in hoeverre aan de doelen in het POP is voldaan en 
dient men zich te verantwoorden voor de eigen professionalisering. 
Er wordt eens in de 4 jaar een personeelstevredenheidspeiling gehouden. 
De school meet tweejaarlijks in de tevredenheidsonderzoeken de beleving van de veiligheid en het 
welbevinden bij personeel. 
 
5.6 Computergebruik in ons onderwijs 
Op onze school neemt het computeronderwijs in samenhang met de vak- en vormingsgebieden een 
vooraanstaande rol in. We volgen daarbij het bovenschools ICT-beleid. Alle leerkrachten hebben 
scholing gevolgd. 
 
Het resultaat is, dat wij onze leerlingen in ruime mate scholen in het gebruik van de computer met al 
z’n mogelijkheden, zoals: 
Het maken van een PowerPoint. 
Het betrekken van ouders bij het computeronderwijs. 
Het maatwerk bieden via Snappet / speciale computerprogramma’s. 
Het weglaten van delen leerstof uit de lesboeken door vervangende computerprogramma’s. 
 
Digitale schoolborden 
De groep 1 is uitgerust met een computer met ‘touchscreen’ en alle groepen 2 t/m 8 met digitale 
schoolborden. 
 
Software 
De software die op het schoolnetwerk staat is getest en geïnstalleerd door Station to Station. De 
school ICT-er is verantwoordelijk voor de aanschaf van de software en het regelen van de licenties.  
Het beleid is erop gericht dat software educatief is en de leermethoden van de school vervangt. We 
werken met Snappet in groep 4 t/m 8. 
 
Toetsen 
Een nieuwe ontwikkeling op dit gebied wordt door onze school op de voet en met belangstelling 
gevolgd. Het digitaal toetsen is daar een belangrijk onderdeel van. Leerlingen gaan meer en meer 
naast de papieren versie ook digitale toetsen maken. Naast methode gebonden toetsen, geldt dit ook 
voor toetsen uit het Leerling Ontwikkeling Volgsysteem (LOVS) van het Cito (dit geldt voor de toetsen 
Rekenen/Wiskunde, Spelling en Begrijpend Lezen) 
Ook de toetsen voor de kleuters gaan we invoeren in ons netwerk, zodat we gebruik maken van de 
nieuwste en modernste versie op dit gebied. Voor de uitslagen van de op papier gemaakte toetsen 
geldt al langer dat de leerkracht deze invoert in de computer en zo een digitaal overzicht krijgt van de 
resultaten. 
Protocol internetgebruik 
Alle werknemers van Leerplein055 dienen zich te houden aan het ‘protocol internet en social media’ 
en aan de gedragscode die door Leerplein055 voor al haar medewerkers is opgesteld. Ook van 
invallers die voor kortere of lange tijd op onze school invallen, wordt verwacht dat ze volgens deze 
protocollen werken 
 
Ict op school 
We maken gebruik van Activ-bord, Touchscreen, tablets en Pc’s bij ons onderwijs, daar waar het goed 
is voor het aanbieden van de lesstof en de ontwikkeling van het kind. 
Vanaf groep 1 wordt hier structureel mee gewerkt: samen met de leerkracht, met een groepje of 
individueel. 
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Schoolsite 

Onze homepage is www.obsspitsbergen.nl en wordt beheerd door de ICT-er. Het doel is om er 
relevante informatie te geven over het reilen en zeilen op school. In de praktijk betekent dit dat er 
behalve informatie over school, schoolteam en de manier van werken ook veel foto’s op verschijnen 
van (buitenschoolse) activiteiten. Informatie voor de schoolsite kan ook worden aangeleverd door 
anderen. 
Bij publicatie op de homepage van informatie waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, wordt deze 
informatie op verzoek verwijderd.  
 
School ICT-er 
Op school is een taakomschrijving van de ICT-coördinator van de school. Op inhoudelijk, 
beleidsmatig, organisatorisch, technisch en communicatief gebied staan de taken omschreven. ICT-er 
is op obs Spitsbergen een LB-functie. 
 
 

6. PERSONEEL 
 
De medewerkers van Leerplein055 zijn van kapitaal belang om de doelstellingen van het onderwijs te 
realiseren. Er wordt veel gevraagd van haar medewerkers daarom zal Leerplein055 blijven investeren 
in scholing en deskundigheidsbevordering. Medewerkers dienen flexibel en breed inzetbaar te zijn en 
mobiliteit maakt vast onderdeel uit van alle gesprekken en ieders loopbaan binnen Leerplein055. Bij 
een afnemend personeelsbestand is het plan ‘Leerplein055, Klaar voor de toekomst’ met name gericht 
op een evenwichtige leeftijdsopbouw binnen Leerplein055 
 
6.1 Wat willen we bereiken 
De algemene uitgangspunten en de specifieke beleidsuitgangspunten zijn te lezen in het strategisch 
plan 2015-2019 ‘Leren doe je samen’. 
Voor onze school, obs Spitsbergen, hebben we het volgende opgenomen in de Meerjarenplanning: 
 

6 Personeel 

6.1 Deelname aan het onderzoek van Saxion “Omgaan met Talenten”. 
-team wordt geschoold in de “juiste leertaal”, om te zorgen dat we de talenten van elk kind 
naar voren halen. 

6.2 Veranderende rol leerkracht: 
-van juf/meester naar mentor 

6.3 Leerlijnen: 
-opbouw lesstof 
-aanbieden lesstof 

 
  

http://www.obsspitsbergen.nl/
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7. PR en COMMUNICATIE 
 
Leerplein055 profileert zich als een organisatie die hoge onderwijskwaliteit biedt aan haar leerlingen 
en daardoor aantrekkelijk is voor ouders. De kernwaarden 'Modern, betrokken en toegankelijk' 
bepalen het imago van Leerplein055. De leerlingen, ouders en medewerkers zijn trots op de school en 
stralen dat als ambassadeur uit. 
Een actieve rol op social media van zowel de school als de organisatie dragen bij aan de 
zichtbaarheid van de school. 
 
7.1 Wat willen we bereiken 
De algemene uitgangspunten en de specifieke beleidsuitgangspunten zijn te lezen in het strategisch 
plan 2015-2019 ‘Leren doe je samen’. 
Voor onze school, obs Spitsbergen, hebben we het volgende opgenomen in de Meerjarenplanning: 
 

7 PR en Communicatie 

7.1 Laat zien wat je doet: 
-website 
-digitale nieuwsbrief 
-externe bladen, zoals Stadsblad 

7.2 Ouderportaal 

 
 

8. HUISVESTING 
 
De schoolgebouwen van Leerplein055 zijn modern en veilig. De inrichting en de uitstraling wijzen op 
kwaliteit en professionaliteit. Dat geldt ook voor het speelterrein en de omgeving van de school. 
Schoolgebouwen ontwikkelen zich mee aan de hand van de veranderende eisen die gesteld worden 
aan een moderne school. 
 
8.1 Wat willen we bereiken 
De algemene uitgangspunten en de specifieke beleidsuitgangspunten zijn te lezen in het strategisch 
plan 2015-2019 ‘Leren doe je samen’. 
Voor onze school, obs Spitsbergen, hebben we het volgende opgenomen in de ontwikkelagenda: 
 

8 Huisvesting 

8.1 Ruimtes “anders” inrichten: passend bij werken met leerlijnen 
-instructielokalen 
-stilteruimte 
-basisgroeplokalen 
-werkruimtes 
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9. FINANCIËN 
 
Leerplein055 voert een verantwoord en solide financieel beleid, waarbij middelen optimaal worden 
ingezet voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en tegelijkertijd de risico’s in de organisatie 
voldoende worden afgedekt. De komende strategische periode geeft het plan ´Leerplein055, Klaar 
voor de toekomst´ de belangrijkste kaders aan. 
 
9.1 Wat willen we bereiken 
De algemene uitgangspunten en de specifieke beleidsuitgangspunten zijn te lezen in het strategisch 
plan 2015-2019 ‘Leren doe je samen’. 
Voor onze school, obs Spitsbergen, hebben we het volgende opgenomen in de ontwikkelagenda: 
 

9 Financiën 

9.1 Financiering hardware 

Sponsoring 
Het bestuursbeleid volgt het landelijk afgesloten convenant sponsoring. Onze school onderschrijft dit 
convenant. Het convenant is te vinden via: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-

onderwijs-en-sponsoring.html 
 
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de 
school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van 
leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen. 
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel 
in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. 
Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 
De GMR heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over sponsoring. 
 
Tevens zijn de volgende principes van kracht: 
Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen.  
Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid.  
De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke 
en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen.  
De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.  
 
 

10. MEERJARENPLANNING 
 
De meerjarenplanning bestaat uit twee onderdelen: 
 
1. LEERPLEIN055 MEERJARENPLANNING 2015/2019 
Actieve deelname door directeur/team/teamleden aan de werkgroepen op Leerplein055-niveau die het 
betreffende doel gaan realiseren. Eén van de directeuren/bureaumedewerkers wordt regievoerder van 
een werkgroep waaraan de school actief deelneemt. Het doel van een werkgroep is uiteindelijk om het 
betreffende doel voor alle scholen van Leerplein055 te verkennen dan wel te realiseren. 
Naast de vijf gemarkeerde onderdelen kiest de school hier jaarlijks vijf onderdelen waar zij het 
betreffende schooljaar actief bij betrokken is door deelname aan de werkgroep. 
 
2. MEERJARENPLANNING 2015/2019 SCHOOL 
Alle ontwikkelingen op de school uit het schoolplan verzameld en gepland in de komende strategische 
periode. 
 
  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring.html
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LEERPLEIN055 
MEERJARENPLANNNING 2015/2019 
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1 Uitstekend onderwijs 
    a Prima opbrengsten 

    b Anders leren, anders organiseren X 
   c Het individuele kind en zijn/haar talenten 

    d Talentontwikkeling/excellentie X 
   e Hoogbegaafdheid 

    2 Uitstekende medewerkers 
    a Coaching van alle medewerkers  

    b Kenniskringen 

    c Digitaal Portfolio 
    d Gesprekkencyclus 

    e Professionele ontwikkeling 
    f Kweekvijvers  

    g Personeelsdossiers 

    3 Ondernemen en innoveren 
    a Afname van het aantal leerlingen leidt tot nieuwe kansen 
    b Mobiliteit X X X X 

c Schaduwmedewerkers 
    d Experimenteren en onderzoeken 

    e Ict-koploper 

    f Thuisonderwijs 

    g Wetenschap en techniek X X X X 

h Creatieve vakken, bewegingsonderwijs e.a. specialismen  
    i Ondernemerschap 
    4 Leerplein055 – identiteit 
    a Kernwaarden 
    b Samen sterker X X X X 

c Experimenteren en onderzoeken 

    d Schoolwiki’s ontwikkelen 

    e Ouderportaal voor alle scholen  X 
   f Actief op social media 

    g Perfecte websites X 
   h Waar we goed in willen zijn 

    5 Leren doe je samen 
    a Basishouding X X X X 

b Week van Leerplein055 X X X X 

c Intranet om te delen en samen te werken X 
   d Intervisie 

    e The Leerplein055-way 

    f Actief op social media 

    



22 
 

 

 
Obs Spitsbergen                                                                                                   Schoolplan 2015 -2019 

 

SCHOOLONTWIKKELINGEN 2015/2019 ‘15/’16 ‘16/’17 ‘17/’18 ‘18/’19 

3 Missie/Visie 

    3.1 Digitaliseren 
-leerlingen gebruiken tablets 
-leerkrachten maken gebruik van de ICT-mogelijkheden 
-ouders krijgen info via Ouderportaal 
-ZIEN!: vragenlijst voor leerlingen 

X X X X 

3.2 Klassenmanagement 
-Basisgroepen: indeling op leeftijd 
-instructiegroepen: indeling op niveau 
-zelfstandig (ver)werken van leerlingen 

X X X X 

3.3 Portfolio 
-eigen werk leerling 
-schoolinfo: sociaal emotioneel, toetsgegevens, etc. 

X X X X 

3.4 Ouderbetrokkenheid 
-TOLK 
-Portfolio 
-inzet eigen vaardigheid voor leerlingen 

X X X X 

4 Organisatie 

    4.1 Team 
Ons team bestaat uit Onderwijsassistenten, een 
Leraarondersteuner, Leerkrachten-A en Leerkrachten-B en een 
directeur. Zij hebben allemaal een andere rol in onze 
organisatie. 

X X X X 

4.2 Basisgroep 
We hebben 4 Basisgroepen gemaakt, n.a.v. de leeftijd van de 
leerlingen: Rood(1/2), Blauw(3/4), Geel(5/6) en Wit(7/8). 

X X X X 

4.3 ALAO 
Andere organisatievorm en de leerkracht krijgt een andere rol. 

X X X X 

4.4 HGW-cyclus 
We borgen onze zorg door gebruik te maken van een cyclus 
van toetsen, klasbezoeken, leerlingbespreking, etc. 

X X X X 

5 Onderwijs 

    5.1 ALAO 
-werken vanuit leerlijnen 
-gebruik maken van coöperatieve werkvormen 
-zelfstandig werken 
-andere rol leerkracht 

X X X X 

5.2 Goede opbrengsten 
Met behulp van gepersonaliseerd leren en onze HGW-cyclus. 

X X X X 

5.3 Talentontwikkeling/excellentie 
Ieder kind mag er zijn, met zijn eigen aanleg en ontwikkeling. 

X X X X 

5.4 ICT 
-inzet van tablets en andere hardware bij het onderwijs 
-scholing teamleden m.b.t. “basisvaardigheden” 

X X X X 

5 Nederlandse taal 

    1  
    5 Engelse taal 

    1 
 

    5 Rekenen/Wiskunde 

    1  
    5 Oriëntatie op jezelf en de wereld 

    1  
    5 Kunstzinnige oriëntatie 

    1  
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5 Bewegingsonderwijs 

    1  
    6 Personeel 

    6.1 Deelname aan het onderzoek van Saxion “Omgaan met 
Talenten”. 
-team wordt geschoold in de “juiste leertaal”, om te zorgen dat 
we de talenten van elk kind naar voren halen. 

X X X X 

6.2 Veranderende rol leerkracht: 
-van juf/meester naar mentor 

X X X X 

6.3 Leerlijnen: 
-opbouw lesstof 
-aanbieden lesstof 

X X X X 

7 PR en Communicatie 

    7.1 Laat zien wat je doet: 
-website 
-digitale nieuwsbrief 
-externe bladen, zoals Stadsblad 

X X X X 

7.2 Ouderportaal X X X X 

8 Huisvesting 

    8.1 Ruimtes “anders” inrichten: passend bij werken met leerlijnen 
-instructielokalen 
-stilteruimte 
-basisgroeplokalen 
-werkruimtes 

X X X X 

9 Financiën 

    9.1 Financiering hardware X X X X 
 


