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HOOFDSTUK 1. INLEIDING  
 
Dit is het schoolplan 2015-2019 van GBS De Princenhof in Leeuwarden. Het moet gezien worden als 
een school specifieke uitwerking van het bestuurlijk Strategisch Beleidsplan (SBP) 2015-2019, waarin 
allerlei zaken beschreven zijn die voor alle scholen van NoorderBasis gelden. Het SBP en het 
schoolplan horen onlosmakelijk bij elkaar.   
In hoofdstuk twee van dit schoolplan beschrijven we summier de kenmerken van onze 
leerlingenpopulatie voor zo ver dat relevant is voor het onderwijsaanbod. Hoofdstuk drie gaat in op 
onze visie op onderwijs en pedagogiek omdat dat op onze school een eigen specifieke invulling krijgt 
vergeleken met de meeste scholen van NoorderBasis. Onze school werkt namelijk voor een aantal 
leergebieden volgens de principe van meervoudige intelligentie bij de zaakvakken en dat 
verantwoorden we in hoofdstuk drie.  
Hoofdstuk vier is te lezen wat de uitkomsten zijn van de zelfevaluatie die we in het voorjaar 2015 
hebben gehouden. Aan al onze medewerkers is een uitvoerige vragenlijst voorgelegd die alle 
aspecten van het onderwijsleerproces bestreken. We hebben ook onze opbrengsten van de laatste 
jaren geanalyseerd, er zijn tevredenheidsonderzoeken gehouden en er is een recent inspectierapport 
van een schoolbezoek in januari 2014. Al deze instrumenten hebben informatie opgeleverd waar we 
de komende periode als school mee aan de slag kunnen. 
In hoofdstuk vijf geven we een opsomming van de onderwijsmethoden die op onze school worden 
gebruikt. De achterliggende visie op de verschillende leergebieden is beschreven in bijlage 1 bij het 
SBP. 
Hoofdstuk zes gaat in op de ondersteuning van de leerlingen. Onze school maakt deel uit van het 
samenwerkingsverband passend onderwijs Friesland en is gebonden aan het geldende 
ondersteuningsplan. In dit schoolplan geven we weer wat we aan basiszorg kunnen bieden.  
Hoofdstuk zeven gaat over de vraag op welke wijze het personeel z’n bekwaamheid onderhoudt. Op 
bestuursniveau wordt er veel gedaan aan professionalisering. Allerlei cursussen worden aangeboden 
waar mensen op kunnen intekenen. Los daarvan werken we ook op onze school aan 
professionalisering.  
In hoofdstuk acht komen alle voornemens uit de vorige hoofdstukken bij elkaar. Daar zijn aan 
toegevoegd de ‘opdrachten’ die meegekomen zijn uit het bestuurlijk SBP. Elk van deze voornemens 
krijgt een concrete uitwerking in het jaarplan.  
Dit schoolplan is tot stand gekomen in overleg met het schoolteam en de lokale 
medezeggenschapsraad heeft er mee ingestemd. 
Leeuwarden, 3 juli 2015 
M. van der Es, 
directeur 
 
  



HOOFDSTUK 2 HUIDIGE SITUATIE 
 
GBS De Princenhof is onderdeel van de gereformeerde scholenvereniging NoorderBasis in 
Noordhorn. Deze vereniging stelt zich als doel om voor zo veel mogelijk leerlingen positief christelijk 
onderwijs te verzorgen. Binnen de vereniging telt 19 (basis)scholen in Groningen, Friesland en 
Drenthe. Op de scholen werken gemotiveerde leerkrachten vanuit hun christelijke identiteit. Ze doen 
er alles aan doen om kinderen helemaal tot hun recht te laten komen. Kinderen, ouders en 
leerkrachten delen met elkaar het geloof in Jezus Christus als verlosser en weten zich gemotiveerd 
door de liefde van God. Vanuit de overtuiging dat elk kind uniek is, door God geschapen en tot bloei 
mag komen, leveren de scholen daar samen met ouders en kerk, een belangrijke bijdrage aan. 
De school heeft rond 200 leerlingen en is groeiend. Er wordt in 9 merendeels homogene groepen en 
enkele combinatiegroepen lesgegeven door 19 personeelsleden. Een groot deel van het personeel 
werkt parttime. Naast 15 leerkrachten zijn er twee onderwijsassistenten, een IB-er, een 
administratieve kracht en een directeur. De verhouding man: vrouw is ongeveer 1:5. 
Het team voelt zich verantwoordelijk voor het onderwijs in de school. Men viert samen de successen 
en deelt de problemen die als uitdagingen worden ervaren. Het sinds augustus 2014 nieuwe 
schoolgebouw met veel glaswanden werkt mee aan het uitgangspunt om het onderwijs in het geheel 
als een gezamenlijke verantwoordelijkheid te zien. Er is een duidelijke vergaderagenda waarin de 
verschillende soorten overleg (organisatorisch, lesinhoudelijk en leerlingzorg) worden geregeld. 
Gemiddeld wordt eens per week overlegd of vergaderd. In drukke tijden worden vergaderloze weken 
ingepland. 
 
Leerling- en ouderpopulatie 
De leerlingenpopulatie is goed in beeld. Een aantal gegevens wordt in de leerlingenadministratie 
bijgehouden. Andere gegevens zijn empirisch vastgesteld. 
 

Opleidingsniveau 
Ouders/verzorgers 

PO VO MBO HBO WO 

 1% 3% 31% 54% 10% 

 

Herkomst kerkelijke 
gemeente 
 

GKv CGK Evangelisch Baptist Overig 
 

 48% 16% 13% 11% 5% 

 

Woonplaats Leeuwarden 
in wijk 
Aldlan 

Leeuwarden 
Andere 
wijken 

Buiten 
Leeuwarden 

 3% 94% 3% 

 

Gewichten LLn met gewicht (0,3) Lln zonder gewicht 

 1% 99% 

 
Het opleidingsniveau van de ouders van de leerlingen van De Princenhof is hoog vergeleken met het 
gemiddelde van Nederland. Daarnaast is het aantal gewichtenleerlingen laag. Dit rechtvaardigt de 
verwachting dat ook de onderwijsopbrengsten hoog zouden kunnen zijn. Gelet op de 
tussenopbrengsten en de eindopbrengsten van de school in de afgelopen jaren wordt deze 
verwachting nog niet waargemaakt. Mogelijk is dit voor een deel te wijten aan het lage 
verwijzingspercentage van leerlingen naar scholen voor speciaal (basis)onderwijs. De leerprestaties 
zullen meer in overeenstemming moeten worden gebracht met wat  op grond van de kenmerken van 

http://www.saller.nl/site/site.php?TreeID=225


de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. Dit zal in het vervolg van dit schoolplan als ambitie 
worden gesteld.  
Het lukt de school om passend onderwijs te geven binnen de mogelijkheden van het schoolprofiel. 
Het verwijspercentage is laag. Binnen de school is een hoog percentage leerlingen met bijzondere 
ondersteuningsbehoeften. Zo is er bijvoorbeeld een leerling met het Downsyndroom en zijn er 
meerdere leerlingen met een indicatie voor speciaal basisonderwijs. Bij aanmelding wordt informatie 
ingewonnen over de vroeg- en voorschoolse educatie. Deze informatie gebruikt bij het bij het 
vormgeven van het onderwijsproces met name bij de niveau indeling van de groepsplannen en 
bepaalt het aanbod van de instructieafhankelijke groep. 
 
De omgeving van de school 
De school heeft een regiofunctie, ook al komen verreweg de meeste leerlingen uit Leeuwarden. 
Waar veel scholen hun kinderen uit de omliggende buurt betrekken, komen de leerlingen van de 
Princenhof uit heel Leeuwarden en een aantal uit de omliggende dorpen. Als gevolg hiervan is er 
voor gekozen om alle leerlingen op school te laten eten tussen de middag. Ouders zorgen tijdens de 
pauze voor toezicht onder leiding van gediplomeerde TSO-vrijwilligers. Bij aanmelding voor de school 
vindt een gesprek plaats met de directeur en een afvaardiging van het bestuur over de afstemming 
van de identiteit tussen de ouders en de school. Daarnaast worden alle kinderen in de maand voor 
de eerste schooldag thuis bezocht door de leerkracht van groep 1. Tijdens dit bezoek wordt de 
leerling besproken, en worden de onderwijsbehoeften in kaart gebracht. 
De school participeert in het platform Leeuwarder Educatieve en Jeugd Agenda (LEJA). Binnen dit 
overleg participeren de besturen van scholen en vertegenwoordigers van jeugdzorg instanties binnen 
de gemeente Leeuwarden. Men richt zich op de leeftijdsgroep 9 maanden tot 27 jaar. Daarnaast is 
regelmatig overleg tussen scholen over de transformatie naar Integraal Kind Centrum (IKC) Op een 
IKC worden kinderen van nul tot twaalf van 07:00 tot 19:00 uur opgevangen, waarbij de 
voorzieningen samenwerken en afstemmen op een compleet aanbod voor kinderen en hun ouders.  
De school heeft goede contacten met buurtzorg en GGD en betrekt deze voor advies en 
ondersteuning in voorkomende gevallen. De school is aangesloten bij de Verwijsindex Friesland en 
geeft zo nodig signalen hierin af. In het kader van passend ondewijs maakt de school deel uit van het 
samenwerkingsverband Fryslân (21.01) 
  



HOOFDSTUK 3 VISIES 
 
Visie op Meervoudige intelligenties 
Mensen zijn beeld van God. Ze zijn uniek en waardevol in Gods ogen. De kinderen hebben van hun 
Schepper gaven en talenten gekregen. Deze willen we ten volle benutten. Dit stimuleert het team 
van GBS de Princenhof om het werk met en voor de leerlingen uiterst serieus te nemen. We zien het 
als een grote uitdaging om de leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van de vaardigheden en 
talenten. Dit gebeurt in een christelijke omgeving waarin de leerkrachten identiteitsdragers zijn. Het 
onderwijs op de Princenhof staat in lijn met de opvoeding door de ouders thuis, met name op het 
gebied van de geloofsovertuiging. Het team van de school waarborgt een veilige sfeer en een goed 
leerklimaat waarin optimale leerprestaties worden bereikt. 
De ontwikkeling van sociale competenties en creativiteit krijgen op de Princenhof bijzondere 
aandacht. 
De school heeft de keuze gemaakt om te gaan werken volgens de principes van meervoudige 
intelligentie (MI) om op deze manier de talenten en competenties van de kinderen optimaal te 
ontwikkelen Hierbij stellen we niet de vraag: Hoe intelligent is dit kind? Maar wel: Hoe is dit kind 
intelligent? 
De manier van leren en de persoonlijke interesses verschillen per kind. Deze zijn bepalend bij het 
aanbieden van het onderwijs.  
Dit gebeurt volgens de uitgangspunten van meervoudige intelligenties. Leren door middel van de 
meervoudige intelligenties is ingevoerd m.b.t. wereldoriëntatie in de onderbouw en de zaakvakken 
(aardrijkskunde en geschiedenis) in de bovenbouw. De lessen worden vormgegeven in projecten. Dit 
blijft in ontwikkeling en zal in de komende jaren verder zijn beslag krijgen. Er wordt gewerkt met 8 
verschillende intelligenties die in de schoolgids worden uitgelegd. 
In de huidige maatschappij belangrijk dat iemand in een team of organisatie kan functioneren. Uit 
onderzoek blijkt dat kinderen het beste leren als ze met anderen praten over het schoolwerk, 
anderen kunnen helpen en zich kunnen laten helpen door leeftijdsgenoten. Kunnen samenwerken is 
een belangrijke leervoorwaarde. 
Het onderwijs volgens MI sluit aan bij de manier van leren van de leerling. In de lessen waarin 
volgens MI wordt gewerkt vertaalt het zich door een minder talig aanbod van de leerstof. Er wordt 
op een zelf-ontdekkende manier geleerd. Men leert door en van elkaar. Er worden naast 
groepsdoelen ook individuele doelen geformuleerd. Aan deze doelen wordt planmatig gewerkt. 
  



HOOFDSTUK 4  NULMETING 
In dit hoofdstuk beschrijven we de uitkomsten van de onlangs gehouden zelfevaluatie, de 
tevredenheidsonderzoeken onder ouders, medewerkers en leerlingen van groep 6 t/m 8 en, het 
oordeel van de inspectie. Al deze informatie levert input van verbeteringen die we de komende vier 
jaar willen realiseren. In het laatste hoofdstuk van dit schoolplan zijn ze opgenoemd, naast de 
voornemens die in het bestuurlijk strategisch beleidsplan zijn opgenomen en op schoolniveau om 
uitwerking vragen. We beginnen echter met een analyse van onze opbrengsten. 
 
Opbrengsten 
Als we onze eindopbrengsten van de laatste drie jaar zien, dan concluderen we dat we structureel op 
of boven de ondergrens van de inspectie scoren, maar dat de score onder het landelijke gemiddelde 
zit. Gelet op de gemiddeld hoog opgeleide ouderpopulatie stellen we de ambitie om in de 
schoolplanperiode het gemiddelde niveau van de eindopbrengsten te verhogen tot minimaal het 
landelijke gemiddelde. Omdat we een school waar relatief veel leerlingen op zitten met een S(B)O-
indicatie waarvan een aantal wel de eindtoets maakt, houden we hier ook rekening mee door de 
ambitie niet te hoog te stellen.  
Opvallend is de hoge score op begrijpend lezen en de lage score op de werkwoordenspelling. De 
eerste wijten we meer aan het gemiddeld hoge inzichtelijke vermogen van de leerlingen dan aan de 
kwaliteit van de methode voor begrijpend lezen. Wat ook een positief effect heeft is de cursus over 
de didactiek van lessen begrijpend lezen die een aantal leerkrachten heeft gevolgd. De 
werkwoordspelling komt voor ons gevoel te weinig aan bod in de spellingmethode. We nemen ons 
voor om hier al eerder in de schoolloopbaan van leerlingen aandacht aan te besteden. 
 

jaar Onze score Ondergrens inspectie 

2013 535.1 535.1 

2014 536.2 535.1 

2015 536.2 535.1 

 
Ook wat betreft de tussentijdse toetsen hebben we teruggekeken naar de laatste drie jaar. Wat ons 
dan opvalt is, dat er een stijgende lijn zit in de prestaties van de leerlingen. Ook als je de bijstelling 
van de Citonormen van 2015 doorrekent. Er wordt minder onder de cito norm gescoord. In het 
Noorderbasis Early Warning System is dit een rode score. Er wordt ook minder in het risicogebied 
(iets boven de cito norm) gescoord. We concluderen hieruit dat we op de goede weg zijn. Spelling 
scoort over het algemeen iets lager en rekenen iets hoger. Technisch lezen laat wisselende 
uitkomsten zien die we kunnen verklaren door een onrustige tijd in de betreffende klas, met uitval en 
wisseling van leerkrachten. We merken dat de klassen waar een hoge mate van stabiliteit is zowel bij 
de leerlingen als bij de leerkrachten, beter scoren. Er zijn geen groepen die structureel uitvallen. 
Uit deze analyses blijkt dat de opbrengsten op onze school voortdurend de aandacht blijven vragen. 
De komende jaren willen we extra aandacht besteden aan het vastleggen van de afspraken die 
gemaakt worden met betrekking tot de kernvakken in een zgn. interne schoolgids. Dit is een digitaal 
systeem waarin afspraken “vindbaar” kunnen worden vastgelegd. Vanwege het redelijk grote 
verloop van leerkrachten is hier behoefte aan. Ook willen we meer samenhang laten ontstaan tussen 
de verschillende leerjaren door afspraken tussen (leerkrachten van) de verschillende groepen in de 
hiervoor genoemde interne schoolgids vast te leggen. Voor het taal/lees-gebied zal de aanstelling 
van een taal/lees-coördinator een katalyserende werking hebben. 
 
Zelfevaluatie 
In maart 2015 hebben alle scholen van NoorderBasis onder hun medewerkers een brede 
zelfevaluatie gehouden. Daarvoor is gebruikt gemaakt van de vragenlijsten van Integraal, het 
kwaliteitszorginstrument dat geïntegreerd is binnen ParnasSys. Aan alle medewerkers werden vragen 



voorgelegd over diverse onderwerpen. Hieronder geven we weer hoe onze medewerkers op de 
verschillende onderdelen hebben gescoord: 
 
We zijn blij dat we ons herkennen in de identiteit van de school. Een hoge score op de items over dit 
onderwerp. We herkennen elkaar in de uitgangspunten van ons onderwijs. We zien in de Bijbel als 
woord van God ons uitgangspunt en zijn op ons gedrag aanspreekbaar. We zien de leerlingen als kind 
van God en nemen onze opdracht om hen te stimuleren en te sturen in hun ontwikkeling serieus. We 
spreken positief over elkaar, over de leerlingen en hun ouders.   
 
We stellen vast dat de leerstof wordt afgestemd in plaats van de leertijd. Wel wordt er regelmatig 
klassikaal extra tijd besteed aan een onderwerp dat nog niet voldoende wordt beheerst. Maar op 
individueel niveau geldt vaak “rekentijd is rekentijd”. Bij nader inzien beseffen we ons dat de 
“afmaakmiddagen” natuurlijk wel onder deze noemer vallen. 
Een lage score zien we bij de indicator “de leerkracht houdt rekening met de leerstijl van anderen. 
Dat zou op een school die veel werkt volgens de uitgangspunten van Meervoudige Intelligenties 
anders moeten zijn. We vermoeden dat we voor onszelf de lat hoog leggen, omdat we weten hoe het 
allemaal hoort. Ook speelt mee dat nieuwe teamleden de scholing destijds niet hebben meegemaakt. 
Ze voelen zich minder capabel dan de meer ervaren collega’s. 
 
Op het gebied van de Planmatige ondersteuning vinden we dat er nog winst te behalen is met 
betrekking tot de effectiviteit van de analyses. Een goede analyse is moeilijk te maken. Het 
verplaatsen in de gedachten van de leerlingen of de groep en het bepalen welke denkstappen zijn 
gezet en wat er fout ging, is een ontwikkelpunt. De citotoetsen worden geanalyseerd, daar waar de 
scores tegenvallen.  Maar het kan minstens even boeiend zijn om te weten waarom bepaalde dingen 
goed gaan. De analyses van de methodetoetsen beperken zich vaak tot het vaststellen van 
onderwerpen voor de remediëring en de plus-stof. Ook hier valt nog inhoudelijk winst te boeken. 
Met name de collega’s uit de onderbouw geven aan met het samenstellen van doelen voor hun 
groepsplannen vanuit KIJK nog moeite te hebben. De groepsplannen voor de groepen 3 - 8 lopen 
goed door het invoeren van een ondersteunend softwarepakket. 
We schrijven handelingsplannen voor kinderen om hen te helpen zich verder te ontwikkelen. Maar 
dat plan is momenteel een ding van de leerkracht. Het krijgt meerwaarde als de leerling ook wordt 
betrokken bij zijn eigen ontwikkeling. Op deze manier wordt de leerling eigenaar van zijn eigen 
ontwikkeling. 
 
Het pestgedrag is een punt van aandacht. Het ontbreken van een goede methode voor het aanleren 
van de sociaal emotionele vaardigheden kan helpen om pestgedrag bespreekbaar te maken en 
kinderen weerbaar te maken. Er is momenteel een methode voor het aanleren van sociale 
vaardigheden maar deze is niet up-to-date. We willen graag op korte termijn een nieuwe methode 
aanschaffen en hier mee werken. De Kanjertraining wordt als voorbeeld genoemd van een methode 
die snel in te voeren is. De wens om schoolbreed met een goede methode te werken is teambreed 
en groot.  
 
De manier van communiceren met ouders  is per leerkracht verschillend qua frequentie en kwaliteit. 
In principe informeert de school de ouders via de site (statische informatie) de nieuwsbrieven 
(zakelijke informatie) en het Schoolnieuws (les- en groepsinhoudelijke informatie), en mailberichten 
(organisatorisch, groep specifieke informatie), spreekavonden (leerling specifieke informatie). Ook 
zijn er de één op één gesprekjes tijdens de inloop en de gesprekken op het plein aan het eind van de 
dag. Naast de standaard zaken zijn er  in sommige groepen andere manieren van communiceren met 
de ouders, zoals het hebben van een soort groeps-App. De ouders van de groep die dit betreft, zijn 
hier erg blij mee en tevreden over. Ouders uit andere groepen zien het niet hebben van deze 
mogelijkheid als een gemis. We willen graag de informatiestroom aan ouders uniformeren. 
  



Tevredenheidsonderzoeken 
In het voorjaar van 2013 hebben we een tevredenheidsonderzoek onder de ouders gehouden. In 
onderstaand schema staan de uitkomsten daarvan. 

 
Ouder Tevredenheid 

Onderwerp  Gemiddelde Benchmark PO 
Identiteit   9.2   7.8 
Sfeer   8.8  8.0 
Onderwijs  8.7  8.0 
Communicatie  8.6  8.0 
Schoolleiding/directie 8.5  7.8 
Leerkracht  8.5  8.0 
Algemene ontwikkeling 8.4  8.0 
Begeleiding  8.4  7.6 
Extra activiteiten 8.3  8.0 
Sociaal-emotioneel 8.2  7.7 
Omgeving school 7.2  7.5 
Geledingen  6.3  6.6 
Voorzieningen  4.5  7.8 

 
Onze conclusie is dat we blij zijn met de onderdelen die door de ouders positief zijn beoordeeld.  
Ze beoordelen de school met een gemiddeld rapportcijfer van 8,1.  Zij zijn over bijna alle 
hoofdaspecten zeer tevreden. 
Over de verbeterpunten zijn de ouders en de school het eens. Voor zover het binnen de invloedsfeer 
zit worden zaken ook aangepakt.  Het grootste punt wat dat betreft is (was) de bouwkundige staat 
van het schoolgebouw. Dit was oud, versleten en ongunstig ingedeeld. Inmiddels is er een nieuw, 
modern en praktisch schoolgebouw met interne gymzaal betrokken dat voldoet aan de moderne 
eisen. Ook zijn alle computers en digiborden vernieuwd. 
Het functioneren van de geledingen scoort maar amper voldoende. De ontevredenheid wordt 
volgens onze analyse voornamelijk veroorzaakt door onwetendheid van de ouders. Ze weten niet 
goed wat de AR of de MR doet en hoe deze raden communiceren met hun achterban.  
Met betrekking tot de omgeving van de school zijn ouders ook matig tevreden. De buurt is niet erg 
kindvriendelijk en de weg naar school is niet verkeersveilig voor hun kind. Door de verhuizing van de 
school naar de nieuwe locatie is dit niet beter geworden. Aanbevolen wordt om in overleg met 
ouders te werken aan verkeersveiligheid. 
Tenslotte wordt er volgens ouders gepest op school, zonder dat dit adequaat wordt aangepakt. Als 
aanbeveling wordt gegeven om te werken aan omgangsvormen tussen leerlingen en het aanpakken 
van pestgedrag.  
 
In februari 2014 zijn er tevredenheidsonderzoeken onder onze medewerkers en onder onze 
leerlingen van groep 6 t/m 8 uitgevoerd. 
 
Medewerkers Tevredenheid 

onderwerp    Gemiddelde Benchmark PO 
Algemene tevredenheid werk  8.1  8.3 
Sfeer     9.0  8.2 
Identiteit    8.8  7.5 
Samenwerking op school  8.7  8.2 
Inhoud van het werk   8.5  8.2 
Onderwijs    8.1  8.1 
Orthopedagogische ondersteuning 8.0 
Werkomstandigheden   7.9  7.6 



Directeur/locatieleider   7.8  7.7 
Communicatie    7.6  7.5 
Kantoor in Noordhorn   7.1 
Arbeidsvoorwaarden   7.1  5.9 
Bovenschools management  6.8  6.2 
Gesprekscyclus    6.3  7.3 
Persoonlijke ontwikkeling  6.3  7.3 
Werkdruk    6.3  5.3 

 
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek levert een aantal punten op die verbetering behoeven. 
Deze punten zijn door het team geanalyseerd en besproken. Voor zover deze zaken binnen de 
spanwijdte van de school vallen, worden ze besproken. Hieruit is een aantal speerpunten 
geformuleerd, die in de tijd worden aangepakt. 
De werkdruk is een belangrijk verbeterpunt. Onderwijs is een drukke baan, maar het beleven van de 
werkdruk verschilt per leerkracht. Er is afgesproken om hier aandacht aan te besteden. De nieuwe 
cao PO biedt mogelijkheden om hier aan te werken. Deze mogelijkheden zullen zo veel mogelijk 
worden benut. 
Over de persoonlijke ontwikkeling en gesprekscyclus is het team matig tevreden. Er werd niet 
regelmatig over deze thema’s gesproken en de onderdelen van de gesprekscyclus werden niet 
nagekomen. Door een wisseling van directeur is dit in een ander daglicht komen te staan. Het werken 
met ontwikkelplannen en zaken als mobiliteit doen intrede op de Princenhof. 
 
Leerlingen Tevredenheid 

onderwerp  Gemiddelde Benchmark PO 
Identiteit  9.8 
Sociaal-emotioneel 9.1  8.6 
Onderwijs en toetsen 8.8  8.5 
Extra activiteiten 8.7  8.5 
Sfeer   8.7  8.2 
Informatie en inspraak 8.2 
Leerkracht  8.1  8.9 
Voorzieningen  6.1  8.8 
 

De leerlingen van de Princenhof zijn tevreden met hun school. Dit blijkt uit het rapportcijfer  
8.0 en uit het kleine aantal verbeterpunten. Zij zijn zeer tevreden over de identiteit, de sociaal-
emotionele ontwikkeling, het onderwijs en toetsen, de extra activiteiten en de sfeer. 
Met betrekking tot de voorzieningen is de tevredenheid minder groot. Zoals eerder vermeld zijn de 
meeste punten door het betrekken van het nieuwe schoolgebouw verdwenen. Het nieuwe gebouw 
voldoet aan de meeste verwachtingen van ouders, leerlingen en medewerkers. 
 
Inspectie 
In januari 2014 bezocht de onderwijsinspectie onze school voor het laatst. Uit het rapport blijkt dat 
de inspectie tevreden was over de opbrengsten en het voldoen aan de wet- en regelgeving. 
Verbeteringen zijn volgens de inspectie nodig op het gebied van begeleiding, met name het bepalen 
van de aard van de zorg voor de zorgleerlingen. Het systeem van het werken met groepsoverzichten 
en groepsplannen is nog in een startfase op het moment van het inspectiebezoek. Inmiddels is hier 
een kwalitatieve verbetering bereikt. Dit komt onder andere door het in gebruik nemen van een 
softwarematig ondersteuningspakket. Ook de kwaliteit van de analyses en het zichtbaar maken van 
de cyclische aanpak van de zorgleerlingen is volgens de inspectie een verbeterpunt.  
Met betrekking tot de kwaliteitszorg zijn er ook ontwikkelpunten volgens het onderzoek van de 
inspectie. Een aantal onderdelen van een systeem voor kwaliteitszorg  zijn aanwezig en voldoende. 
Het ontbreekt echter aan een focus op het cyclisch werken. Verder zijn de onderwijsbehoeften van 



de individuele leerlingen onvoldoende in beeld. Dit laatste is het afgelopen jaar grondig aangepakt. 
Inmiddels zijn de onderwijsbehoeften systematisch in beeld gebracht en vormen deze een basis voor 
het opstellen van groepsoverzichten en groepsplannen. Ook worden de opbrengsten regelmatig 
besproken en vormen input voor het stellen van haalbare doelen voor de nieuwe periode. De analyse 
van de eindopbrengsten is volgens de inspectie te globaal van aard en karakter. Op basis van een 
bovenschools opgesteld analyseformat, wordt dit sindsdien grondig aangepakt en worden er op basis 
van de analyse conclusies en aanpassingen gedaan die een verbetering van de prestaties moet 
opleveren. 
De inspectie ziet het als gebrek dat het niet inzichtelijk is of de leerkrachten zich wel houden aan de 
afspraken, procedures en werkwijzen. Dit aandachtspunt is door het invoeren en periodiek gebruiken 
van een kijkwijzer in alle groepen, aangepakt.  
 

  



HOOFDSTUK 5. OVERZICHT VAN ONZE METHODES 
 

Leergebied Methode Aange-
schaft 

Opmerkingen/knelpunten Wanneer 

     

Bijbelonderwijs Levend Water 
(vanaf groep 3) 

2005-
2008 

Methode voor de groepen 3 en hoger. Vanaf 
groep 4 naast een boek ook een werkboek.  

2015-2018 

Rekenen en 
Wiskunde 
Kleuters 

Schatkist  
(groep 1-2) 

2007 Door middel van een realistische werkwijze 
maken we de leerling vertrouwd met getallen 
en bewerkingen gedurende acht schooljaren. 
Actief denken van de leerlingen is hierbij een 
kerngegeven.  

2015 

Rekenen en 
Wiskunde 
groep 3-8 

Pluspunt  2013 De methode Pluspunt helpt om binnen de groep 
te differentiëren. Naast de rekenmethode 
oefenen we het rekenen met de methode Met 
Sprongen Vooruit. We gebruiken daarvoor 
rekenspelletjes van deze methode en dat sluit 
prima aan bij Pluspunt. 

2021 

Nederlandse 
taal 
Kleuters 

Schatkist (groep 
1 en 2) 

zb De kleutergroepen staan elke dag in het teken 
van taalactiviteiten, zoals spreken met en 
luisteren naar elkaar in de kring, het 
verwoorden van diverse ervaringen, het 
benoemen van allerlei zaken waar het jonge 
kind mee geconfronteerd wordt en wat zich in 
zijn/haar belevingswereld afspeelt. Thema’s 
worden opgesteld aan de hand van MI, met 
gebruikmaking van de methode Schatkist. 

zb 

Nederlandse 
taal 
groep 3-8 

Taal in Beeld 2011 Vanaf groep 4 gebruiken we de taalmethode, 
Taal in Beeld. Daar hoort bij: Spelling in Beeld. 
Daarnaast wordt de computer ingezet bij het 
oefenen van de woorden. 

2019 

Aanvankelijk 
lezen 

Veilig leren 
lezen 

2011 In groep 3 wordt gestructureerd gestart met 
lezen en schrijven. De methode die wij hiervoor 
gebruiken is Veilig leren lezen. Wat de 
mondelinge taalvaardigheid betreft, ligt de 
nadruk op het uitbouwen van de 
communicatieve vaardigheden, de bevordering 
van boekoriëntatie en verhaalbegrip en de 
vergroting van de woordenschat. 

2019 

Voortgezet 
technisch lezen 

geen methode - Zorggroepen en kinderen met dyslexie krijgen 
vier keer per week een half uur instructie 
volgens de Ralfi-methode (bovenbouw) en via 
Connect lezen (onderbouw). 

- 

Begrijpend 
lezen 

Overal tekst 2007 Ondanks de goede prestaties op de begrijpend 
lees Cito’s zijn we ontevreden over de methode 
Overal tekst. In cursusjaar 2014-2015 wordt een 
nieuwe methode voor begrijpend lezen 
aangeschaft. Bij het keuzeproces letten we 
onder andere op de actualiteit van de teksten, 
en op het plezier waarmee de leerlingen 

2015 



kunnen werken in deze methode.  

Spelling Spelling in Beeld 2011 Vanaf groep 4 tot en met groep 8 wordt er 
gewerkt met de methode Spelling in Beeld. 
Kinderen met lees- en spellingproblemen 
krijgen extra begeleiding of een eigen 
programma. 

2019 

Schrijven Pennenstreken 2011 De kinderen leren op school methodisch 
schrijven met de methode Pennenstreken. In 
groep 3 sluit de schrijfmethode aan op de 
leesmethode.  

2019 

Engels Team 2014 In groep 7 en 8 krijgen de kinderen les in de 
Engelse taal met de methode Team. De lessen 
zijn erop gericht de leerlingen enige 
communicatieve vaardigheden aan te leren.  

2022 

Fries Studio F 2009 In de hele school wordt aandacht besteed aan 
het Fries. Voor veel leerlingen is het Fries niet 
de moederstaal. Voor Fries wordt de methode 
Studio F gebruikt. 

2017 

Aardrijkskunde Thema’s 
volgend 
Meervoudige 
Intelligentie 

Jaarlijks
e 
bijstellin
g 

  

Geschiedenis 
incl 
staatsinrichting 
en  geestelijke 
stromingen 
 

Thema’s volgens 
Meervoudige 
intelligenties 
Levend Water 

Jaarlijks
e 
bijstellin
g 
2015 

  

Natuur incl 
techniek en 
gezond gedrag 
 

Leefwereld 2016   

Bevordering 
sociale 
redzaamheid, 
incl verkeer 
 
 

Verkeerskrant 
VVN 
Op voeten en 
Fietsen  

Jaarlijks
e editie 

  

Zintuiglijke en 
lichamelijke  
oefening 

Praktijksituaties 
Bewegingsonde
rwijs 
Basisschool van 
de projectgroep 
bewegingsonder
wijs 
Amsterdam. 

 Deze map wordt gebruikt in verschillende 
groepen in de midden- en bovenbouw. 

 

Beeldende 
vorming 
(tekenen, 
handvaardighei
d, kunstzininge 

Kunstkade Jaarlijks 
actueel 
aanbod 

Een cultuurcoach van Kunstkade als 
vakleerkracht geeft (advies over de) lessen 
culturele en kunstzinnige vorming. Hierdoor 
krijgen de leerlingen structureel lessen in kunst 
en cultuur . 

 



vorming)   
 

Er wordt gewerkt met een kunst-en 
cultuurportfolio waarin ze alles wat ze op 
school leren en beleven op het gebied van kunst 
en cultuur vastleggen. 

Muziek Lessuggesties 
uit het 
tijdschrift 
Piramide 

Jaarlijks 
nieuwe 
edities 

In het tijdschrift staan helder geschreven lessen 
en een cd met de muziek die in die lessen en in 
de liedbijlage wordt gebruikt 

 

Burgerschap en 
sociale 
integratie 

  Geen methode, onderwerpen komen voor bij 
de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en 
bevordering sociale redzaamheid. In de loop 
van het jaar ontstaat een leerstof overzicht met 
thema’s waaraan we werken 

 

 
  



HOOFDSTUK 6. DE ONDERSTEUNING VAN DE LEERLINGEN 
 
De ondersteuning van leerlingen kenmerkt zich op onze school door handelingsgericht 

arrangeren. Daarvoor hebben we één route uitgezet van basisondersteuning naar extra 

ondersteuning. Deze beide termen definiëren wij conform de afspraken die daarover gemaakt 

zijn in het samenwerkingsverband passend onderwijs waar onze school deel van uit maakt: 

Friesland 21.01. 

Onder basisondersteuning verstaan wij ‘de schooleigen interventies in de eigen groep, door de 

eigen leerkracht, binnen de ondersteuningsstructuur van de school’. Onze school heeft met behulp 

van het Q3-instrument, een ondersteuningsprofiel vastgesteld. Hieronder geven we daarvan een 

korte samenvatting.  

 

Sterke punten zijn zoals te zien het pedagogische klimaat, de deskundigheid van het personeel, 

de informatie aan en participatie door ouders en de kwaliteit van de ondersteuning (interne en 

extern). Ontwikkelpunten zijn de kwaliteit van de analyses als onderdeel van het 

opbrengstgericht werken, het betrekken van leerlingen bij het planmatig werken, het ontbreken 

van protocollen met betrekking tot het medische handelen.  

 

Uitwerking basisondersteuning 

Onze school biedt basiskwaliteit: de  leerprestaties (primair onderwijs) zijn tenminste 

voldoende en het onderwijsleerproces en de ondersteuning en begeleiding voldoen aan de  

kernindicatoren.  



Wij hebben  diagnostische expertise in de persoon van orthopedagoog / schoolpsycholoog van 

de schoolvereniging NoorderBasis; 

Wij bieden een veilig schoolklimaat; 

Wij hebben afspraken over het aanbod voor leerlingen met  dyslexie. We volgen in dit geval het 

dyslexieprotocol. Leerlingen met (het vermoeden van) dyscalculie krijgen extra begeleiding van 

de groepsleerkracht. Er is geen protocol voor het onderwijs aan deze leerlingen. Het ligt in de 

bedoeling om een dyscalculie protocol te laten schrijven door de nog aan te stellen 

rekencoördinator. 

Wij hebben afspraken over onderwijsprogramma’ s en leerlijnen die zijn afgestemd op   

leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie;  

Wij hebben afspraken over fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en 

instructieruimtes en de beschikbaarheid voor leerlingen die hierop zijn aangewezen Alle les- en 

werkruimtes in school zijn gelijkvloers en dus bereikbaar voor valide en mindervalide 

leerlingen. De inpandige gymzaal is weliswaar op een verdieping gelegen, maar voorzien van een 

lift. De BSO-ruimte is alleen via een trap bereikbaar.  

Wij hebben afspraken over (ortho)pedagogische  methodieken die gericht zijn op sociale 

veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen. In het cursusjaar 2015-2016 

wordt de keus gemaakt voor een nieuwe methode voor het aanleren van sociale vaardigheden 

van sociaal gedrag, inclusief burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid.;  

Wij hebben een protocol  risicovolle en voorbehouden handelingen (medisch protocol); 

Wij hebben afspraken over de curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met 

ketenpartners kan bieden. De school maakt gebruik van ondersteuning d.m.v. ergotherapie, 

logopedie, de schoolarts en schoolverpleegkundige als ook van een maatschappelijk werker 

vanuit het sociale wijkteam waar de school deel van uitmaakt. Vandaaruit kan de gewenste 

ondersteuning vanuit één loket worden geregeld en gevolgd. 

 

Planmatig werken  

Het domein  ‘Zorg en begeleiding’ dat is uitgewerkt in de kwaliteitsaspecten 7 en 8 van het 

toezichtkader van de Inspectie en de HGW- cyclus zijn uitgangspunt voor een kwalitatief goede 

basisondersteuning. De ontwikkeling van alle leerlingen wordt gevolgd d.m.v. observaties, 

methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen (Cito). Deze laatste worden als regel 

twee keer per jaar afgenomen. Op bestuursniveau is hiervoor een systeem van vroegtijdige 

signalering afgesproken, inclusief een normeringstabel. 

De toetsgegevens worden  vastgelegd in het leerlingvolgsysteem  en vormen de basis voor 

afstemming op de specifieke pedagogische of didactische behoeften van groepen en van 

individuele leerlingen. Het effect van deze afstemming wordt structureel geëvalueerd in een 

cyclisch proces van observeren, signaleren, analyseren, plannen en evalueren. Twee keer per 

jaar wordt over de voortgang van het onderwijs gerapporteerd aan het bestuur. 

Extra  en zware ondersteuning 



In het samenwerkingsverband Friesland wordt gesproken van extra ondersteuning als 

leerlingen aanvullende ondersteuning nodig hebben. Dat kan op de basisschool of op een school 

voor speciaal basisonderwijs. Het gaat om interventies die om de school heen, met hulp van 

buitenaf en onder regie en verantwoordelijkheid van de eigen school worden uitgevoerd. Extra 

ondersteuning kan tijdelijk en/of aanvullend worden aangeboden. De school gebruikt deze 

zware ondersteuning momenteel ten behoeve van een leerling die zowel het Down syndroom 

heeft als een stoornis in het autistisch spectrum. 

Binnen de basisschool gebeurt dat in de vorm van een arrangement. Deze interventies kunnen, 

indien nodig, ook (tijdelijk) buiten de basisschool plaatsvinden (met een 

toelaatbaarheidsverklaring) in het SBO of SO. In het laatste geval spreken we van zware 

ondersteuning.  

Deze vormen van ondersteuning moeten maatwerk zijn, toegesneden op vragen als: Wat heeft 

deze leerling nodig, wat heeft de leerkracht nodig, wat heeft de school nodig, welke 

ondersteuning hebben de ouders nodig? Hiervoor is wettelijk gezien een 

toelaatbaarheidsverklaring  (TLV) voor nodig.   

Scholen van NoorderBasis hanteren een procesgang Handelingsgericht Arrangeren, incl. een 

checklist Leerlingbegeleiding. Hierin wordt beschreven hoe op hoofdlijnen de ondersteuning van 

de leerlingen op bestuursniveau is georganiseerd.  Op onze school werken wij conform die 

procedure. Kortheidshalve verwijzen we hier naar dit document. 

  

  



HOOFDSTUK 7 SCHOLING 
 
Het team van De Princenhof voelt zich verantwoordelijk voor het op peil houden van de persoonlijke 
professionaliteit en het bijhouden van de ontwikkelingen op didactisch en pedagogisch gebied.  
Bovenschools wordt er jaarlijks een bepaald aanbod gedaan  voor medewerkers van alle scholen van 
de vereniging. Hier wordt door leerkrachten van De Princenhof ruimschots gebruik van gemaakt. De 
geleerde zaken worden in het team gedeeld en zodoende vermenigvuldigd. De scholing op 
teamniveau wordt jaarlijks afgestemd op de behoeften van het team. In de afgelopen jaren is 
bijvoorbeeld team scholing geweest in het opstellen van groepsplannen en het aanscherpen van het 
toepassen van onderdelen van het Directe Instructiemodel.  
Het op peil houden van de persoonlijke vaardigheden gebeurt ook door jaarlijks de 
Vaardigheidsmeter af te nemen bij alle lesgevende collega’s van het team. Uitgangspunt is dat alle 
indicatoren van dit instrument (dit zijn dezelfde als die de Inspectie van het onderwijs gebruikt 
tijdens periodieke kwaliteitsonderzoeken) worden beheerst en worden toegepast in de lessen. De 
directeur neemt de vaardigheidsmeter af en is daartoe bevoegd. 
De wensen voor de teamontwikkeling zijn in hoofdstuk 6 beschreven. 
 
  



HOOFDSTUK 8. BELEIDSVOORNEMENS 
 
 

Nr Doel Bron 2
0

1
5

-2
0

1
6

 

2
0

1
6

-2
0

1
7

 

2
0

1
7

-2
0

1
8

 

2
0

1
8

-2
0

1
9

 

la
te

r 

1 De directeur voldoet aan de 
competenties van het 
Schoolleidersregister (zie functieboek), 
hij heeft zich geregistreerd en werkt 
aantoonbaar aan zijn verdere 
professionalisering. 

 

SBP 2015-2019, 
punt 1.1 

x x x x  

2 We hebben een actueel 
ondersteuningsprofiel. 

 

SBP 2015-2019, 
punt 2.2 

x  x   

3 Elk personeelslid op onze school 
onderhoudt een bekwaamheidsdossier 
dat voldoet aan de eisen van de wet BIO 
en de afspraken in het 
personeelsbeleidsplan (o.a. registratie in 
het lerarenregister) 

 

SBP 2015-2019, 
punt 3.5 

x x 
 
 
 
 
x 

x 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 

 

4 Onze school heeft voldoende 
medewerkers die geschoold zijn in het 
omgaan met kinderen met 
gedragsproblemen. 

 

SBP 2015-2019, 
punt 3.10 

x x x x  

5 Op de eindtoets scoort onze school  
minstens op het landelijke gemiddelde; 
dat geldt ook voor rekenen en taal 
afzonderlijk. 
 

SBP 2015-2019, 
punt 5.2; 
SP hoofdstuk 4 

x x x x  

6 Op de tussentijdse toetsen scoort onze 
school op alle gebieden voldoende. 
 

SBP 2015-2019, 
punt 5.3; SP 
hoofdstuk 4 

x x x x  

7 Op onze school wordt volgens het directe 
instructie model  gewerkt. 
 

SBP 2015-2019, 
punt 5.4 
SP hfst 4 

x x x x  

8 Onze school voldoet aan de voor Frysk 
vastgestelde kerndoelen. 

 

SBP 2015-2019, 
punt 5.7 

 x    

9 Op onze school wordt de zorg planmatig 
uitgevoerd, geëvalueerd en indien nodig 
bijgesteld; dit conform het 
toezichtskader van de inspectie 
 

SBP 2015-2019, 
punt 5.9 

x x x x  



10 Onze school heeft beleid voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen. 

 

SBP 2015-2019, 
punt 5.10 

x x x x  

11 De school heeft en gebruikt een methode 
voor het aanleren van sociaal gedrag en 
sociaal-emotioneel leren. Inclusief 
burgerschap, sociale integratie en 
mediawijsheid. 

SP Hfst 4 x X x x  

12 Er is een digitaal systeem waarin 
beleidsafspraken en werk/afstemmings-
afspraken vindbaar zijn vastgelegd voor 
zittend en nieuw personeel.  

SP Hfst 4 - X    

13 De school heeft een taal/leesbeleidsplan 
dat sturing geeft aan het taalonderwijs 
op de Princenhof 

SP Hfst 4  X x x  

14 De school heeft een rekenbeleidsplan dat 
sturing geeft aan het rekenonderwijs op 
de Princenhof 

SP Hfst 4   x X  

15 De communicatie van de school met de 
ouders is adequaat en voldoende en 
verloopt naar tevredenheid en is 
onafhankelijk van de leerkracht 

SP Hfst 4 - X X   

16 Alle leerkrachten van De Princenhof zijn 
bekwaam in het vertalen van de leerstof 
naar de principes van Meervoudige 
Intelligenties. 

SP Hfst 3 
SP Hfst 4 

x X    

17 De schoolomgeving is veilig voor de 
leerlingen en hun ouders door actief 
verkeersbeleid. 

SP Hfst 4 - X    

18 De werkdruk van leerkrachten wordt 
door hen als “acceptabel” beoordeeld 

SP Hfst 4 X x x X  

 
“-“in bovenstaand overzicht betekend dat er in het betreffende schooljaar door individuele of 
groepjes teamleden aan wordt gewerkt, maar dat het geen onderdeel uitmaakt van de schoolbreed 
aangepakte en gemonitorde onderwerpen. 
De punten 11, 16 en 18 zijn voor het team de speerpunten en vormen de hoofdmoot van de het 
jaarplan voor de cursus 2015-2016 
 
 
 


