Obs De Brink

Voorwoord
Dit schoolplan is een zogenaamd ‘levend’ schoolplan. Het schoolplan, bestemd voor bestuur, team en ouders, geeft
duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vormgeven.
Het schoolplan is tot stand gekomen onder leiding van de clusterdirectie, onder aansturing van de algemeen directeur, van
Openbaar Onderwijs Emmen. Hierdoor is er een aansluiting bij het bovenschools kwaliteitsplan. Door meer uniformiteit in de
schoolplannen kunnen we samenhang, verschillen en overeenkomsten tussen scholen zien en hebben we beter zicht op de
kwaliteit van onderwijs op de scholen.
Onze school heeft, onder leiding van de locatiedirecteur, de schoolse zaken ingevoegd, waarbij het gaat om het onderwijs op
onze school.
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Inleiding
Dit ‘levend’ schoolplan bestaat uit de volgende bouwstenen:
 documenten die een beschrijving laten zien van de inhoudelijke beleidskeuzes en die periodiek geactualiseerd worden
(Deel I)
 een beschrijving van de manier waarop je de kwaliteit bewaakt en hoe je conclusies trekt uit evaluaties (Deel II)
 de vertaling van die evaluaties naar jaarplannen, binnen een meerjarenperspectief (Deel III) en passend binnen de
bestuurlijke kaders die verwoord staan in het Koersplan 2019-2023: ‘Oog voor onderwijs en organisatie’
Deel I en deel II van het schoolplan zijn tot stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen bestuur en scholen. Hier staan alle
beleidsbeschrijvingen die in afzonderlijke documenten zijn verzameld. Dit zijn de stabiele delen van het schoolplan die
bovenschools actueel worden gehouden. Het voordeel van deze werkwijze is dat er geen verschillende teksten over eenzelfde
onderwerp op de school in omloop zijn en dat de documenten een zelfstandige status blijven houden.
Ontwikkelen en bewaken van de kwaliteit van ons onderwijs is een belangrijke opdracht. In deel II beschrijven we het
kwaliteitsbeleid kort op hoofdlijnen: hoe houden we zicht op en borgen we de inhoud, de aanpak en de behaalde resultaten
van het onderwijs. De wet primair onderwijs geeft aan dat het kwaliteitsbeleid een onderdeel moet zijn van het onderwijs.
Ter voorbereiding op dit schoolplan hebben we het kwaliteitsbeleid geëvalueerd: het kwaliteitsbeleid voor Openbaar
Onderwijs Emmen is volop in ontwikkeling en wordt volledig opgebouwd vanuit de werkvloer. De ontwikkeling van het
kwaliteitsbeleid is op dit moment voldoende om de basis te laten zijn voor dit schoolplan. Er zijn antwoorden gegeven op de
vraag: “Welke kwaliteit beloven wij binnen Openbaar onderwijs Emmen?” Dit is vertaald in meetbare en merkbare doelen, op
de volgende 6 onderdelen: leerlingen, onderwijs, medewerkers, ouders/ partners, leiding en voorwaarden.
Deel III bevat een beschrijving van onze school. Hierin wordt het meerjarenperspectief, de missie van de school, de context
van de school, alsmede de doelgroep omschreven. Ook de ontwikkelingen voor het komende jaar/jaren staan erin
uitgewerkt. Daarmee zijn de verbeterdoelen en ontwikkeldoelen van de school SMART uitgewerkt. Vervolgens is er een
jaarplanning toegevoegd die de acties op schoolniveau en de uitwerking van de doelen in tijdslijn, van minimaal 1 schooljaar,
weergeeft.

Deel I: bovenschools beleid
Deel I is een stabiel deel van het schoolplan: hierin zijn alle beleidsdocumenten, die aanwezig zijn binnen Openbaar
Onderwijs Emmen, verzameld in een schema met hyperlinks, zodat het voor iedereen snel te vinden is en zodat het voor
iedereen hetzelfde document is. Deze documenten worden volgens bovenschoolse planning, verspreid over 4 jaar,
geëvalueerd en actueel gehouden. Dat kan nu op momenten dat het noodzakelijk of wenselijk is. Een overzicht van deze
bovenschools beleidsdocumenten staat op de volgende bladzijde.
Onze school heeft een aantal beleidsdocumenten die alleen voor onze school gelden, dat zijn:

Teamontwikkeling
en Persoonlijke
ontwikkeling

Zorg voor Kwaliteit

Organisatie en
Management

Zorg en Begeleiding Onderwijs en Leren

Er is een onderwijsteam
dat gezamenlijk kansen
ziet en oppakt; er is
balans tussen lestaak en
werkzaamheden, zowel
voor het bestuur, het
cluster, de locatie als
voor het individuele
personeelslid

Alle locaties hebben het
basisarrangement en
excelleren waar mogelijk;
hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een
efficiënt en effectief
kwaliteitsinstrument

Het onderwijsteam is zo
ingericht dat er effectief
en efficiënt gebruik
gemaakt wordt van
materialen en personeel

Er is sprake een positief
schoolklimaat met
passend onderwijs dat
tegemoet komt aan de
leerstijl en
onderwijsbehoefte van
de individuele leerling

Kinderen leren met
passie en ontwikkelen
zich vanuit een
onderzoekende en
ondernemende houding.
Kinderen worden
uitgedaagd en krijgen
ruimte om hun leren
vorm en betekenis te
geven

Scholingsplan 2018 –
2019
Scholingsplan 2019 2020

Schoolplan 2015 – 2019

Arbo RI&E plan van
aanpak

Zorgplan

Proeftuin ‘Wereldtijd’

Ondersteuningsprofiel

Beleidsplan ‘Voorschool’

Schooljaarplan 2018 2019
Schooljaarverslag 2018 2019
Schoolplan 2019 - 2023
Kwaliteitsonderzoek
inspectie december 2018

SOVA
Anti-pest-protocol

Teamontwikkeling
en Persoonlijke
ontwikkeling
Specifiek eigen
schoolbeleid
Daltonscholing
Basicly
Met Sprongen Vooruit

Zorg voor Kwaliteit

Organisatie en
Management

Zorg en Begeleiding Onderwijs en Leren

KWINTOO vanuit PDCA
Taalbeleidsplan

AVG schoolbeleid
Schoolbegroting

IB-kalender
IOP periodes

Taalbeleid –
Drielagenmodel
Protocol versnellen
Rekenbeleidsplan
CITO-LVS
DORR

Sociaal-emotionele
ontwikkeling
Beleidsplan toetsing
Protocol Kindgesprekken
Welbevinden
Overgangsprotocol

Wereldtijd monitoring
ICT-beleidsplan
DOP (Dalton-OntwikkelPlan)

Toetskalender

Daltonbeleidsplan
Beleidsplan Kunst &
Cultuur
Beleid t.a.v. SNAPPET
Wereldtijd
Versnellen taal-STAAL
Versnellen VLL
Beleidsplan Techniek &
Wetenschap

Deel II: Kwaliteitsbeleid/kwaliteitsbewaking
In dit hoofdstuk beschrijven we de manier waarop we de kwaliteit van het onderwijs in het zicht houden en hoe we de
verbetermaatregelen vaststellen. We beschrijven hoe we zicht houden op de inhoud, aanpak en resultaten van het
onderwijsproces, het schoolklimaat en de onderwijsresultaten. Dit beschrijven we in een kwaliteitskalender. Deze is op de
meeste onderdelen voor alle scholen gelijk. Daar waar het gaat om een toevoeging op schoolniveau is dit in een opvallend
kleurtje toegevoegd.
We hanteren een interne en externe cyclus van verantwoording. In de kwaliteitskalender staat beschreven aan wie we ons
verantwoorden en welke interne en externe instrumenten/methoden we daarvoor gebruiken en in welke cyclus.
Kwintoo en de “Wereldtijd” succes-scan vragen een korte toelichting, de rest spreekt voor zich.
 Kwintoo is een zelfevaluatie instrument: de 14 kaarten nemen we in 4 jaar tijd af en sommige kaarten wil men vaker
afnemen binnen deze 4 jaar. Iedere school heeft een planning welke kaarten er wanneer worden afgenomen.
 De “Wereldtijd” succes-scan is een instrument waarmee wordt gemeten waar de school en de medewerkers staan in de
visie van Openbaar Onderwijs Emmen: ‘Oog voor de Wereld’. Hiermee kan de school zien waar ze staan als het gaat
om onderzoekend en ontdekkend leren en andere 21e eeuwse vaardigheden. Het is een zelfevaluatie meting met een
externe component, in zoverre dat er medewerkers van OOE worden opgeleid om deze scan in de scholen als
‘externe’ toeschouwer te meten.
Hoe we werken aan verbeteringen en ontwikkelingen, op grond van de uitkomsten van
interne en externe instrumenten zoals beschreven in de kwaliteitskalender hieronder
(bijv. Kwintoo, audits, etc.). De plannen die hierbij horen zijn beschreven in deel III.
We verantwoorden ons jaarlijks in het jaarverslag over de bereikte doelen en de
uitgevoerde verbeteringen.
Het proces dat hierbij hoort, is in de afbeelding rechts gevisualiseerd.

Kwaliteitskalender van Openbaar Onderwijs Emmen
Domeinen

Doelen

Meetbaar of merkbaar

Instrument of methode

Onderwijsproces
en specifiek OOE

De school heeft
onderwijsaanbod dat voldoet
aan de kerndoelen, is
eigentijds en gericht op een
brede ontwikkeling van
leerlingen
De school kent de
ontwikkeling van de leerlingen
en stemt het onderwijs daar op
af

Het oordeel van
buitenstaanders en
deelnemers

o
o
o
o
o

Het oordeel van deskundige
buitenstaanders

o
o
o

De school heeft een specifiek
profiel dat is afgestemd op de
specifieke situatie
De leerlingen voelen zich veilig

Het oordeel van
buitenstaanders en
deelnemers
100% van de leerlingen geeft
aan zich veilig te voelen

De school haalt resultaten op
de kernvakken die passen bij
de leerlingenpopulatie

Leerlingen

De leerlingen vervolgen met
succes hun loopbaan in het
onderwijs
De leerlingen zijn tevreden
over de school
Leraren/
medewerkers

Al onze leraren zijn
(afhankelijk van aantal jaar
ervaring) basisbekwaam of
vakbekwaam

Aan wie

schoolplan
schoolgids
audit
kwintoo
“Wereldtijd” succes
scan
audit
inspectie
“Wereldtijd” succes
scan

o
o

bestuur
ouders

o

bestuur

o

kwintoo

o
o

bestuur
ouders

o

veiligheidsmonitor
SCOL

De resultaten bij taal en
rekenen liggen op of boven
het gemiddelde van
vergelijkbare scholen
95% van de leerlingen zit na
twee jaar in de stroom die
geadviseerd is
De leerlingen beoordelen de
school gemiddeld met een
7,5 of hoger

o

school monitor ESIS

o
o
o
o
o
o

o

nog te ontwikkelen
instrument

o
o

Het oordeel van directeuren
en professionele
buitenstaanders

o

kwintoo
enquête (ouder en
leerling Scholen met
Succes)
kijkwijzer
klassenbezoek
taakgerichtheid
meten

o

Wanneer in
cyclus
o 1x per 4 jaar
o 1x per jaar
o 1x per 4 jaar
o 4 kaarten p.j.
o 1x per 4 jaar

o
o
o

1x per 4 jaar
(indien nodig
vaker)
1x per 4 jaar
1x per 4 jaar
4 kaarten p.j.

bestuur
ouders
inspectie
bestuur
ouders
inspectie

o

jaarlijks

o

jaarlijks

o

bestuur

o

jaarlijks

o
o

bestuur
ouders

o
o

4 kaarten p.j.
1x per 2 jaar

o

bestuur

o

minimaal 1x
per jaar
minimaal 1x
per jaar

o

o

De leraren nemen initiatieven
en zijn betrokken bij de
ontwikkeling van hun
professionele vaardigheden
De leraren zijn tevreden over
hun werkplek
Kwaliteitszorg en
leiding

bestuur

1x per 4 jaar
jaarlijks

o

bestuur

o

Minimaal 1x
per 4 jaar

o
o

o

bestuur

o
o

1x per 2 jaar
jaarlijks

o

kwaliteitsbeleid
personeelsbeleid/
nascholingsplan
gesprekkencyclus

o

jaarlijks

Het oordeel van ouders en
belanghebbenden

o
o
o

jaarplan
jaarverslag school
schoolgids

o
o

bestuur
ouders

o
o
o

jaarlijks
jaarlijks
jaarlijks

Het oordeel van
medewerkers en
deskundigen

o

voortgangsgesprek
met CD
audit
zelfevaluatie: 360%
feedback

o

bestuur

o
o
o

minimaal 1x
per jaar
1x per 4 jaar
nog bepalen

De schoolleiding handelt
integer en transparant

Het oordeel van
medewerkers

o

o

bestuur

o

1x per 2 jaar

Ouders zijn tevreden over de
school

De ouders beoordelen de
school gemiddeld met een
7,5 of hoger
Partners beoordelen de
samenwerking als effectief

o

enquête
tevredenheid
Scholen met Succes
tevredenheid
enquête Scholen met
Succes
Nog te ontwikkelen

o
o

bestuur
ouders

o

1x per 2 jaar

o
o

bestuur
partners

o

Nog bepalen

De exploitatie is sluitend en
de middelen worden
doelmatig besteed

o

begroting en
jaarrekening

o

bestuur

o

jaarlijks

o

jaarlijks

De school werkt effectief
samen met partners
Voorwaarden/
financiën

o

o
o

Item in gesprekken
cyclus

De school zorgt voor kwaliteit
van onderwijs en personeel en
verbetert zich voortdurend

De school benut de financiële
middelen volledig

De leraren beoordelen de
school gemiddeld met een
7,5 of hoger
Het oordeel van deskundigen

o

audit
nascholingsplan op
schoolniveau
POP

o

De school verwoordt zich
volgens wettelijke eisen over
de kwaliteit en voert een
actieve dialoog met de
belanghebbenden
De schoolleider is een
onderwijskundig leider

Ouders en
belanghebbenden

Alle leraren voldoen aan de
eisen van inspectiekader/wet
BIO/register

o
o

o
o

o

o
Voorwaarden/
Gebouw

Het schoolgebouw ziet er
aantrekkelijk uit en wordt
optimaal benut voor het
onderwijs

Belanghebbenden
beoordelen de aankleding en
het gebruik positief

o
o

jaarplan en
jaarverslag
kwintoo
tevredenheidsmeting
Scholen met Succes

o
o

bestuur
ouders

o
o

4 kaarten p.j
1x per 2 jaar

Deel III: Jaar- en meerjarenplanning
Dit deel is het levende deel van het schoolplan en gericht op onze school.
Hierin beschrijven we:
 De context van de school met omschrijving van de doelgroep, personeel en omgeving, in korte bewoordingen
 De missie/visie van de school
 De ambities van de school gerelateerd aan de context en missie
 Een SMART (meerjaren) jaarplan met de ontwikkel en verbeterdoelen
In dit deel staan niet de actiepunten, alleen de ontwikkel- en verbeterpunten.
De ontwikkel- en verbeterpunten komen uit de analyse van de beschreven instrumenten in deel II: de zelfevaluatie Kwintoo,
de tevredenheidsmeting, schoolmonitor Esis, veiligheidsmonitor, “Wereldtijd” succes-scan, gesprekkencyclus, jaarverslag,
audit en inspectierapporten.
De ontwikkel- en verbeterpunten komen ook uit de bestuurlijke koers, waarin ook de landelijke aandachtspunten zijn
verwerkt. In dit plan is de bestuurlijke koers voor 4 jaar uitgezet. Voor het komende schooljaar 2019-2020 zijn daar 3
speerpunten uitgehaald, die samen met de scholen worden uitgewerkt:
1.
Implementeren van de onderwijsvisie Oog voor de Wereld
2.
Opzetten van een strategisch personeelsbeleid met bijbehorend instrumentarium
3.
Versterken en stroomlijnen van processen, waarbij we als eerste kijken naar ICT
Punt 1 staat in het schema hieronder voor al onze scholen uitgewerkt. De punten 2 en 3 en nog een aantal andere
onderwerpen worden bovenschools uitgewerkt, wel met de scholen samen. Die zijn te vinden in het bestuurlijk jaarplan.

Context van de school
Obs de Brink maakt deel uit van het openbaar onderwijs van de gemeente Emmen en biedt kinderen kwalitatief goed
onderwijs zodat zij hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen en hierdoor een volwaardige basis kunnen leggen voor hun
latere leven. De gemeente Emmen zorgt, in de rol van schoolbestuur, voor een uitdagende en kansrijke leer- en
werkomgeving, waarbij kwaliteit en de nieuwste leermethoden aangeboden worden voor leerlingen en medewerkers.
Kwalitatief goed onderwijs dichtbij huis, is het uitgangspunt van Openbaar Onderwijs Emmen (OOE). Zo houden we onze
dorpen en wijken leefbaar. Dit vraagt om creatieve oplossingen, zeker nu op sommige scholen het aantal leerlingen daalt.
Openbaar Onderwijs Emmen is er voor alle kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar. Met voorscholen en passend onderwijs geven
wij ieder kind wat het nodig heeft. Dat doen we op 30 basisscholen verspreid in de gemeente Emmen;
 28 openbare basisscholen met regulier, onderzoekend, ervaringsgericht, Dalton-, BAS- en Montessorionderwijs;
 1 school voor speciaal basisonderwijs;
 1 school voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs.
‘Oog voor de wereld’ is ons motto. Want de wereld houdt niet meer op bij je eigen stad of dorp en de samenleving verandert
snel. We kijken daarom samen met de kinderen over grenzen, stimuleren een open blik en gaan respectvol om met levensen geloofsovertuigingen. Ook geven we de kinderen de ruimte om hun eigen leren vorm en betekenis te geven. Zodat ze zich
kunnen ontwikkelen tot wereldburgers!
In een slagvaardige en toekomstbestendige onderwijsorganisatie staat het onderwijsproces centraal. We streven naar een zo
hoog mogelijke onderwijsopbrengst voor iedere leerling. Om dit te kunnen bereiken is in 2016 een verandering in
organisatiestructuur doorgevoerd.
Clusterindeling OOE
De scholen zijn geclusterd in 10 onderwijsteams, per onderwijsteam één clusterdirecteur en op elke school een
locatiedirecteur. De clusterdirecteur geeft integraal leiding aan een cluster van scholen en hun locatiedirecteuren m.b.t. de
bedrijfsvoering, het onderwijs en personeel. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie
op de school en is het aanspreekpunt voor ouders. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en
organisatorisch nauw met elkaar samen. Op deze manier wordt er kennis en expertise gedeeld en uitgewisseld.
Cluster 4
Cluster 4 is samengesteld uit 4 scholen namelijk: obs de Brink en obs de Barg (wijk Bargeres in Emmen) locatie
Hesselanden (reguliere basisschool dat staat op het terrein van de gezinslocatie van het Centraal Orgaan Asielzoekers

in Emmen) en obs de Esdoorn in Weerdinge. Hiernaast is in het gebouw van obs de Brink het Expertisecentrum voor
Anderstaligen gevestigd. Het ECA is een onderdeel van openbare basisschool de Brink en is een school voor kinderen
van groep 3 tot en met 8 (6 tot en met 13-jarigen) die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om onderwijs
te kunnen volgen op een basisschool. Het onderwijsteam van cluster 4 werkt volgens het adaptieve onderwijsmodel.
Naast het onderwijsmodel werken de scholen gezamenlijk aan de ontwikkelingen op het gebied van thematisch werken,
talentonderwijs, wetenschap en techniek, meertaligheid en de 21ste-eeuwse vaardigheden.
Obs de Brink
Obs de Brink is een openbare basisschool. Dat betekent voor ons dat wij actief vorm geven aan de kenmerken van openbaar
onderwijs, te weten: Algemene toegankelijkheid. Onze school is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht godsdienst of
levensbeschouwing. Op deze gronden weigeren wij principieel geen leerlingen.
Actieve pluriformiteit
In ons onderwijs schenken wij op respectvolle wijze aandacht aan de verscheidenheid levensbeschouwelijke en
maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving.
Non-discriminatie
Onze school eerbiedigt ieders godsdienst of levensbeschouwing. Iedere vorm van discriminatie op grond van godsdienst,
levensbeschouwing maar ook op grond van cultuur, sekse, etniciteit, persoonskenmerken, sociale status, seksuele
geaardheid huidskleur, seksuele geaardheid wijzen wij af en voeren daarin een actief beleid naar kinderen en ouders.
Obs de Brink wordt bezocht door kinderen van diverse nationaliteiten. Dat betekent, dat onze leerlingen al in een vroeg
stadium kennis maken met andere culturen. Dat gebeurt op een ongedwongen wijze in een veilig klimaat in de intimiteit van
de eigen groep. Dit betekent dat het anders denken en het anders zijn regelmatig onderwerp van gesprek is in
spreekbeurten en klassengesprekken. Dit helpt de kinderen om respect voor elkaar te hebben en verdraagzaamheid als
belangrijke norm te gaan zien.
Obs de Brink besteedt naast de basisvaardigheden taal en rekenen ook uitdrukkelijk aandacht aan creatieve vakken, techniek
& wetenschap, cultuureducatie, sportactiviteiten en de sociaalemotionele ontwikkeling.
We doen dit onder de noemer ‘Wereldtijd’. Wereldtijd staat voor het leren door vakken met elkaar te integreren waardoor de
vakken elkaar versterken en betekenisvol worden voor de kinderen.

Missie/Visie van de school
Moonshot
Wij werken vanuit de Moonshotgedachte ‘Niets is onmogelijk!’
Missie/Visie
Wereldtijd kinderen leren vanuit passie. Ze zijn nieuwsgierig, stellen vragen, zijn gemotiveerd om verder te komen in het
leven door te leren. Ze werken daarom samen aan leerprestaties en aan het presenteren daarvan. Ze hebben een
onderzoekende houding en geven ontwerpend en ondernemend betekenis aan de uitdagingen die ze zichzelf stellen. Digitale
middelen worden gebruikt, maar wel als hefboom of accelerator van het leren en werken door leerlingen. De school is een
plek waar leerlingen uitgedaagd worden en de ruimte hebben om leren vorm te geven. De leerkrachten begeleiden, sturen,
vertellen, provoceren en bewaken het leren.”
Gekoppeld aan onze Daltonprincipes (vertaald naar 5 kernwaarden) willen we dat de kinderen op deze manier met plezier
zoveel mogelijk leren!
De Brink is een Daltonschool en geeft haar onderwijs inhoud, vorm en richting vanuit onderstaande 5 kernwaarden:
1. Vrijheid in verantwoordelijkheid
2. Zelfstandigheid
3. Samenwerken
4. Effectiviteit/doelmatigheid
5. Reflectie
Een uitwerking hiervan is beschreven in ons Daltonbeleid en DOP (Dalton Ontwikkel Plan).
De ambities van de school gerelateerd aan de context en missie
De komende jaren willen we ervoor blijven zorgen dat onze leerlingen zich vanuit de Daltonkernwaarden binnen een veilig
klimaat op hun eigen hoogste niveau ontwikkelen waarbij onze Moonshotgedachte, missie en visie leidraad zijn om het
onderwijs vorm en inhoud te geven.

Schooljaarplan obs De Brink
Schooljaar: 20192020
Onderwerpen
Leerlingen

Onderwijs

Aanleiding:
waarom gaan
we het ontwikkelen/
verbeteren?
Verbinden en
integreren van
Wereldtijd binnen
Dalton

Te bereiken
doel: waar
willen we op uitkomen?

Welke activiteiten gaan we
daarvoor doen?

Wie is verantwoordelijk
voor uitvoering?

Wanneer
gereed?

Het leerstofaanbod is
opgebouwd vanuit passie,
persoonlijke interesse en
een SLO-basiscurriculum
waarbij een duidelijke
koppeling is met de 5
kernwaarden van DALTON







Juni 2020

De doorgaande lijn
wb het gebruik van
MSV kan beter
worden neergezet.

Er is een doorgaande lijn
binnen de school vwb het
gebruik van MSV en de
leerkrachten zijn geschoold
in het gebruik hiervan.

 Scholing (Daltoncursus 2e
jaar)
 Kaders vaststellen t.a.v. het
werken binnen Wereldtijd
(zie visietekst)
 Beleidsplan Wereldtijd
formuleren
 ICC-aanbod vorm geven
binnen het werken met
Wereldtijd
 Kernwaarden
Daltononderwijs uitdiepen
i.r.t. Techniek & Wetenschap,
Positief schoolklimaat en
‘Wereldtijd’
 Vergroten van de
zelfstandigheid en
eigenaarschap door een
meer ondernemende
houding van de leerling
(aanbeveling 3)
 Evalueren en reflecteren met
de leerling (aanbeveling 2)
 Scholing van leerkrachten
 Beleidsplan rekenen
formuleren

Leerkrachten
IB-directie
Werkgroep Dalton
Werkgroep Wereldtijd
ICC-er

 Leerkrachten
 IB-directie
 Rekencoördinator

Mei 2020

Schooljaar: 20192020
Onderwerpen

Medewerkers

Aanleiding:
waarom gaan
we het ontwikkelen/
verbeteren?
De afstemming op de
verschillen tussen
leerlingen verbeteren
door gebruik te
maken van het
digitaal
onderwijsplatform
Snappet.
Burgerschap

Te bereiken
doel: waar
willen we op uitkomen?

Welke activiteiten gaan we
daarvoor doen?

Wie is verantwoordelijk
voor uitvoering?

Wanneer
gereed?

90% van de leerlingen
behaalt de gestelde
streefdoelen op het IOP of
op het groepsplan.

 Leerkrachten volgen online
cursus
 Agenderen op inhoudelijke
teamvergaderingen

 Leerkracht groep 4, 5,
6/7
 IB-directie

Juni 2020

Formuleren van visie op
Burgerschap vertaald naar
een leerlijn (pilot i.s.m. RUG
en Cedin)

 IB-directie
 Team
 Werkgroep burgerschap

Juni 2020

Pabostudenten
worden kundig en
optimaal begeleid
door opgeleide
mentoren.
Leerlingen krijgen
onderwijs in de 21eeuwse vaardigheden
en digitale
geletterdheid.
Professionalisering
van leerkrachten
zodat zij nieuwe
ontwikkelingen en
werkwijzen in het
onderwijs kunnen
implementeren.

Dit schooljaar wordt 1
leerkracht geschoold.

 Teambijeenkomst plannen
voor visie-vorming
 Werkgroep formeren
 Bijeenkomsten werkgroep
plannen
 Leerlijn burgerschap
ontwikkelen
Cursus mentor basisschool.

Er is een doorgaande lijn en
aanbod in digitale
geletterdheid. Leerkrachten
worden geschoold d.m.v. de
cursus Basicly.
Leerkrachten zijn toegerust
om nieuwe werkwijzen te
implementeren in hun
dagelijks onderwijs.
Alle leerkrachten zijn in het
bezit van een Daltoncertificaat.

 Scholing van leerkrachten
 Ontwikkelen van
handelingswijzers t.a.v. de
21e eeuwse vaardigheden
 Beleid vastleggen
Leerkrachten volgen trainingen
met betrekking tot
Mentorenopleiding, Esis, BHV,
Snappettraining, MSV,
123Zing, volgen van
workshops, etc.

Betreffende leerkracht
en directie.

Juni 2020

 Leerkrachten
 IB-directie
 Coördinator Basicly
aanstellen

Juni 2020

Leerkrachten
IB-directie

Juni 2020

Schooljaar: 20192020
Onderwerpen
Ouders/partners

Aanleiding:
waarom gaan
we het ontwikkelen/
verbeteren?
Zie actiepunten in het
vergaderschema

Leiding

Voorwaarden

In het kader van
Wereldtijd moet het
kritisch denken van
de leerlingen
bevorderd worden.
De administratie
onderbrengen op één
plek om
overzichtelijker en
sneller te kunnen
werken.

In het kader
Wereldtijd moet het
onderwijsaanbod op
de Brink herschreven
Het monitoren van de
opbrengsten t.a.v.
Wereldtijd moet op
adequate wijze
gebeuren.

Te bereiken
doel: waar
willen we op uitkomen?

Kwalitatief sterke
medewerkers die goed
begeleid worden van
startbekwaam naar
vakbekwaam
Dat leerkrachten
taaldenkgesprekken voeren
om het
(taal)ontwikkelingsproces te
volgen volgens vastgesteld
format
De opbrengsten en ‘zorg en
begeleiding’ worden op één
plek in kaart gebracht en
worden daardoor beter
gemonitord.

Welke activiteiten gaan we
daarvoor doen?

Wie is verantwoordelijk
voor uitvoering?

Wanneer
gereed?

 Agenderen op inhoudelijke
personeelsvergaderingen
 Format taal-denk-kindgesprekken inhoudelijk
ontwikkelen en vaststellen

 Team
 IB-directie

Juni 2020

 Leerkrachten toerusten om
met Esis te kunnen werken
(inhoudelijke
personeelsvergadering)
 Analyseren op basis van
groeicurve/vaardigheden met
daaraan gekoppeld concrete
vervolgacties (ook bij Scol)
 Onderwijsplannen schrijven
 Agenderen op inhoudelijke
teamvergaderingen

Team
IB-directie

Juni 2021

 IB-directie
 Team

Juni 2020

 IB-directie
 Team
 Werkgroep Wereldtijd

Juni 2020

Ontwikkelen van
onderwijsplannen voor de
wereld oriënterende vakken
en de basisvaardigheden
Er is een leerlingvolgsysteem  Doelen voor de betreffende
t.a.v. Wereldtijd ontwikkeld
vakken selecteren en Excel
gericht op de SLO-doelen
document ontwikkelen
van de wereldoriënterende
 Afspraken maken over toetsen
vakken, 21e-eeuwse
en beoordeling en agenderen
vaardigheden en sociale
op inhoudelijke
vaardigheden.
teamvergaderingen

Schooljaar: 20192020

Te bereiken
doel: waar
willen we op uitkomen?

Welke activiteiten gaan we
daarvoor doen?

Wie is verantwoordelijk
voor uitvoering?

Wanneer
gereed?

Onderwerpen

Aanleiding:
waarom gaan
we het ontwikkelen/
verbeteren?

‘Oog voor de
Wereld’ Openbaar
onderwijs Emmen

‘Oog voor de Wereld’ is
een ontwikkelpunt voor
alle scholen van OOE

-“Wereldtijd” succes scan invullen
-beschrijving van onze school
waar we staan

-L.D. en team
-expertise groep
“Wereldtijd”

Juli 2020

‘Oog voor de
Wereld’ Openbaar
onderwijs Emmen

‘Oog voor de Wereld’ is
ontwikkelpunt voor alle
scholen van OOE

Start positie bepalen: Waar
staat de school inzake ‘Oog
voor de wereld’. Waar staan
we inzake de 21e eeuwse
vaardigheden
Vervolg op startpositie van de
school inzake ‘oog voor de
wereld’. In welke richting gaat
de school zich ontwikkelen

-beschrijven vanuit 0-meting
welke lijn er uitgezet wordt
inclusief (meerjaren)
tijdsplanning maken voor ‘oog
voor de wereld’
-teamvergaderingen

-L.D. en team
-interne kartrekkers indien
aanwezig

Juli 2020

Soort overleg

Notulen

Dag

Agenda

Week

Inhoudelijke jaar(vergader)planning obs De Brink

Vergaderpunten
Augustus

34
23-08 vr

10.00 uur: Team

Aanwezig: allen

Hilde

Start van het schooljaar

35 2908

do 14.45 uur: Team











Schoolafspraken/ Regels & Routines
Pleinzones / toezicht
Pauzeplanning/overblijf
Schoolorganisatie
Hilde
SJP
Onderwijsplan woordenschat
Wereldtijd (lesformatmodel/stappenmodel)
Kindgesprekken (format)
Herstelopdracht onderwijsinspectie
September

36 0309

di

8.30 uur: MT

0309

di

14.45 uur: Team






Infoavond
Ontruimingsoefening (afspraken)
Wereldtijd (leerlingvolgsysteem excel)
Didactisch handelen

Hilde

wo 13.00 Daltoncursus

37

13.00 -15.00

Notulen

Dag

Agenda

Week

0409

Soort overleg

Vergaderpunten
 Zelfstandigheid en eigenaarschap

DOP

Thema: Basicly
Door: Matthias Ronda

1109

wo 13.00 uur Bijeenkomst
rekencoördinatoren

Verslag

0-meting Wereldtijd
38 1709

di

8.30 uur: MT

1809

wo 13.00 uur Bijeenkomst
taalcoördinatoren

1909

do 14.45 uur: Team

39 2409

di

14.45 uur: Team

verslag











Kinderboekenweek
Wereldtijd (toetsing en beoordeling)
Kindgesprekken
Didactisch handelen
Ziekteverzuim
Terugkoppeling Rekencoördinator
Terugkoppeling Taalcoördinator
Didactisch handelen
Esis
Snappet
Oktober

Hilde

Hilde

0210

di

Notulen

Dag

Agenda

Week

40 0110

Soort overleg

Vergaderpunten

8.30 uur: MT

wo IB-netwerkbijeenkomst

Afname Kwintookaart oudercontacten
41 0810

di

14.45 uur: Team

0910

wo 13.00 uur ICT-middag

0910

wo 15.00 uur bijeenkomst
onderwijsassistenten

1510

di

8.30 uur: MT

1510

di

14.45: Team






Wereldtijd/taaldenk-kind-gesprekken
Onderwijsplan begrijpend lezen
Didactisch handelen
Onderwijsplan aanvankelijk lezen

Hilde

42

Wereldtijd (ICC-aanbod)
Didactisch handelen

Hilde

Vergaderpunten
Begeleiding studenten
Van vakbekwaam naar startbekwaam
Voorschool(pedagogisch
beleidsplan/ taalbeleidsplan )

1710
44 3110

do 9.00 uur MD-dag
locatiedirecteuren
Do 9.00 Brede School Brink

November
45 0511

di

8.30 uur: MT

0511

di

14.45 uur: Team

Hilde
 Esis
 Kwintookaart oudercontacten
 Voorbereiden
tevredenheidsonderzoek
ouders
 Terugkoppeling nascholing

Notulen

Dag

Agenda

Week

Soort overleg

Dag

wo 13.00 uur: ICCbijeenkomst

Notulen

Agenda

Week

0611

Soort overleg

Vergaderpunten

46
47 1911

di

8.30 uur: MT

2611

di

14.45 uur: Team

2711

wo 13.00-15.00
t/m8

48

lkr.

 Sinterklaas
 Kerst
 Voorschool (doorgaande lijn)
5 Thema: Basicly

Hilde

Door: Matthias Ronda
December

49 0312

di

8.30 uur: MT

50 1012

di

MD-dag
locatiedirecteuren

1212

do 14.45 uur: Team

 ICC
 Scrooge/Kerst

Hilde

di

Notulen

Dag

Agenda

Week

51 1712

Soort overleg

Vergaderpunten

8.30 uur: MT
Januari

2

0701

di

14.45 uur: Team






Oudergesprekken
Onderwijsplan taal/spelling
Didactisch handelen
Kwintookaart ‘Toetsing’

Hilde

 Toetsafspraken
(o.a.
afname
Cito
Begrijpend Luisteren en tijdens eindtoets
afname Wereldoriëntatie)
3

4

1401

di

8.30 uur: MT

1401

di

13.00 uur Bijeenkomst
rekencoördinatoren

1501

wo Custerdag 16XQ

1601

do 14.45 uur: Team

2101

di

13.00 uur Bijeenkomst
taalcoördinatoren

Hilde
 Terugkoppeling Rekencoördinator
 Wereldtijd/taaldenk-kind-gesprekken
 Wereldtijd (ontwikkelen handelingswijzers
t.a.v. 21e eeuwse vaardigheden)

7

wo 9.00 uur IBnetwerkbijeenkomst

2201

wo 13.00 uur ICT-middag

2801

di

8.30 uur: MT

2801

di

14.45 uur: Team

0602

do 14.45 uur: Team

1102

di

Vergaderpunten

Hilde
 Esis
 Analyseren
LVS
op
basis
van
groeicurve/vaardigheden: formuleren van
concrete acties v.w.b. het primaire proces
 Terugkoppeling Taalcoördinator
Februari
Opbrengstvergadering
Brink’s Got Talent!

8.30 uur: MT

Notulen

Dag

6

Agenda

Week
5

2201

Soort overleg

Hilde

1302

do 15.00 uur:
Bijeenkomst
onderwijsassistenten

2502

di

2602

wo 13.00 Daltoncursus

14.45 uur: Team

Notulen

Dag

Agenda

Week
9

Soort overleg

Vergaderpunten

 Esis
 Terugkoppeling nascholing
 Kwintookaart ‘Opbrengsten’

Hilde

 Evalueren en reflecteren met de leerling
Maart

10 0303

di

8.30 uur: MT

0303

di

14.45 uur: Team

0503

do MD-dag
locatiedirecteuren

12 1703

di

8.30 uur: MT

1703

di

14.45 uur: Team

Beleidsplan rekenen

Hilde

 Grote Rekendag
 Kernwaarden Dalton en Wereldtijd

Hilde

Dag

wo 9.00 uur IBnetwerkbijeenkomst

1803

wo 15.00 uur ICT-middag

Notulen

Agenda

Week

1803

Soort overleg

Vergaderpunten
 Didactisch handelen

13 2603

do 14.45 uur: Team

14 3103

di

 Kwintookaart opbrengsten

Hilde

13.00 uur ICCbijeenkomst

April
15 0704

di

14.45 uur: Team

16 1404

di

8.30 uur: MT

1504

wo 13.00-15.00
Lkr.Gr.5t/m8

14-04 t/m 16-04: Cito Eindtoets

 Koningsspelen
 Kernwaarden Dalton en Wereldtijd

Hilde

Thema: Basicly

Hilde

Door: Matthias Ronda

do 14.45 uur: Team

Notulen

Dag

Agenda

Week

1604

Soort overleg

Vergaderpunten
 Esis
 Taal/lezen
 Analyseren van opbrengsten

Hilde

Mei
20 1205

di

8.30 uur: MT

1405

do 14.45 uur: Team

1905

di

15.00 uur Bijeenkomst
onderwijsassistenten

1905

di

14.45 uur: Team

2005

wo 13.00 uur ICT-middag

2605

di

2805

do 13.00 uur Bijeenkomst
taalcoördinatoren






Oudergesprekken
Wereldtijd/taaldenkgesprekken
Onderwijsplan Wereldtijd
Toetsafspraken

Wereldtijd (Beleidsplan/onderwijsplan)
Didactisch handelen

22
8.30 uur: MT

Hilde

Hilde

Notulen

Dag

Agenda

Week

Soort overleg

Vergaderpunten
Juni

23 0406

do 13.00 uur Bijeenkomst
rekencoördinatoren

0406

do 9.00 Brede School KAS

0406

do 14.45 uur: Team

24 0906

di

9.00 uur MD-dag
locatiedirecteuren

1106

do 13.00 uur ICCbijeenkomst

1706

wo 9.00 uur IBnetwerkbijeenkomst

25

26 2306

di

8.30 uur: MT






Esis
Onderwijsplan rekenen
Evaluatie school(jaar)plan
Terugkoppeling nascholing

Hilde

2406

wo Clusterdag 16XQ

2506

wo 14.45 uur: Team

27 3006

di

14.45 uur: Team

Notulen

Dag

Agenda

Week

Soort overleg

Vergaderpunten

 Schooljaarplan
 Plan van inzet / schoolorganisatie 20202021
 Afsluiting schooljaar

Hilde

Hilde

Bijlage: Formulier Instemming Schoolplan
Naam school: obs de Brink
Adres: Rolderbrink 128 - 130
Plaats: Emmen
Brinnummer: 16XQ00
De medezeggenschapsraad verklaart hiermee haar instemming met het schoolplan 2019 – 2023 zoals dat door het bevoegd aan
haar is voorgelegd, overeenkomstig artikel 10b van de Wet Medezeggenschap Op Scholen (WMS)
Namens de medezeggenschapsraad,
_____________________________________________________(datum)
_____________________________________________________(naam)
_____________________________________________________(functie)

_____________________________________________________(handtekening)

