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1. Inleiding 
De inhoud van dit schoolplan vormt het fundament voor onze schoolplannen voor de komende vier 
jaar. Deze plannen zullen concreet richting geven aan de ontwikkeling van onze school. We 
beschrijven onze missie, onze visie,  de wijze waarop wij kwaliteit tot stand brengen en waar wij voor 
staan. 
 
De Epemaskoalle is één van de scholen van  stichting Odyssee. De koers die de stichting heeft 
uitgezet in haar strategisch beleidsplan 2019 – 2023 heeft het kader voor dit schoolplan bepaald. 
Deze koers is universeel, maar biedt ook zeker ruimte en mogelijkheden om vanuit de visie van de 
school het onderwijs te ontwikkelen en aan te bieden.  
 
Dit schoolplan is door het team en de schoolleiding samengesteld. De teamleden hebben de ambities 
geformuleerd en uitgewerkt. Bij de totstandkoming van het schoolplan is tevens de 
medezeggenschapsraad van de school betrokken geweest.   
De definitieve versie wordt, na instemming van de medezeggenschapsraad, door de directeur-
bestuurder van stichting openbaar onderwijs Odyssee vastgesteld. Vervolgens wordt het aan de 
inspectie van het onderwijs gezonden.  
 
Stana de Wit 
Schoolleider ‘t Wad 
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1. Dit zijn wij  

 

Onze visie op onderwijs 
Onze visie op onderwijs maakt de Epemaskoalle wie we zijn. Hiervoor hebben wij de volgende pijlers 
uitgewerkt: 

• Missie en visie (Wie zijn we?) 

• Kernwaarden (Waar staan we voor?) 

• Onze belofte (Wat spreken we af?) 

• Ambities ( Waar gaan we naar op weg?) 

• Routeplan 
 

1.1 Missie 

 
Wij staan als school middenin het dorp en willen samen de wereld voor leerlingen groter maken. 
 

1.2 Visie  

 
Wij willen een school zijn waar ieder kind zichzelf mag zijn, veilig is en met plezier naar toegaat. 
Kinderen moeten zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en opgroeien tot zelfbewuste en 
zelfstandige mensen.  
Samen willen we de kinderen voorbereiden op een actieve en verantwoordelijke deelname aan de 
maatschappij, met oog en oor voor anderen en hun omgeving. 

 
1.3 Onze kernwaarden 

 

Samenwerken met leerlingen 
Wij zien het leerproces als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leerkracht en de leerling. 
Leerlingen zijn bij ons op school mede verantwoordelijk  voor het (eigen) leerproces, het 
groepsproces en de schoolomgeving. Als team en als leerkracht zijn wij daarin als begeleider 
coachend. Door van jongs af aan kinderen hierin mee te nemen groeit een leerling daarin vanuit een 
vanzelfsprekendheid hierin mee.  
 
Samenwerken met ouders/verzorgers 
Ouders/verzorgers zijn met ons partner in het leerproces. Kinderen leren op school, maar ook thuis 
en op andere plekken buiten de school. Daarom willen wij graag samen met ouders optrekken, 
verantwoordelijkheid delen en open met elkaar in gesprek zijn en blijven. 
 
Samenwerken als team 
Wij beseffen dat wij als team belangrijke cultuurdragers zijn in de school. Dat wij een voorbeeld zijn 
voor leerlingen en hun ouders. Die verantwoordelijkheid nemen wij stevig ter hand.  
Wij zien onszelf als professionals die zelf ook voortdurend in ontwikkeling zijn en blijven. Dit 
betekent dat wij als team en als individu voortdurend aandacht hebben en actie ondernemen in onze 
eigen ontwikkeling. Dit is in het belang van de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs op onze 
school.  
 
Basis leggen 
Om een leerling goed op de toekomst voor te bereiden, vinden wij het van belang om een basis te 
leggen op de verschillende terreinen. In ieder geval geldt dat voor de basisvakken als rekenen en 
taal. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat deze basis breder moet zijn dan alleen schoolse 
vaardigheden. Ook de sociaal emotionele ontwikkeling krijgt bij ons volop aandacht. 
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Plezier 
Wij geloven in de natuurlijke leergierigheid van een kind. Door hier oog voor te hebben en het plezier 
hoog in het vaandel te hebben, kan een kind vanuit intrinsieke motivatie tot leren en ontwikkelen 
komen. Wij willen dan ook een inhoudelijke leeromgeving bieden, zodat leerlingen plezier naar 
school komen. 
 

Talentontwikkeling 
Ieder leerling heeft eigen talenten. Deze talenten zijn soms duidelijk zichtbaar of bekend bij het kind, 
terwijl andere talenten dat juist niet zijn. Talenten zien van jezelf en van een ander draagt bij aan 
zelfvertrouwen van jezelf en van de ander. Daarom zien wij talent herkenning en talent ontwikkeling 
als een belangrijke investering voor de toekomst. In ons onderwijs hebben wij dan ook expliciet oog 
en aandacht voor talenten en de ontwikkeling daarvan. Wij geloven dat dit een belangrijke bijdrage 
kan leveren aan het onderwijsproces voor ieder kind.  
 

1.4 Onze belofte 

 

Wij beloven onze leerlingen (en hun ouders): 
 

• Dat je bij ons op school mede-eigenaar bent van jouw leerproces 

• Dat wij aandacht en oog hebben voor jouw talenten en deze inzetten voor jouw leerproces 

• Dat we jou met passie en plezier uitdagen tot ontwikkelen 

• Dat bij ons samenwerken hoog in het vaandel staat, met jou en je ouders 

• Dat we samen met jou een brede en stevige basis leggen voor jouw ontwikkeling 
 

1.5 Locatie 

 

De Epemaskoalle ligt in het dorp Ysbrechtum en richt zich vooral op kinderen uit Ysbrechtum en 
omgeving. De leerlingen komen uit de omliggende wijken Hemdijk, Schuttersveld en Stationsbuurt in 
Sneek. De Epema heeft ook ruimte voor Voorschoolse en naschoolse opvang. 
 

1.6 Schoolgrootte 

 

Het leerlingenaantal schommelt gedurende het schooljaar tussen de 100 en 110 leerlingen. We 

werken met 5 groepen. Er zijn 8 leerkrachten, 2 onderwijsassistenten, 1 intern begeleider en  1 

directeur aan de Epemaskoalle verbonden. 

1.7 Openbaar karakter 

 

De Epemaskoalle is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school open staat voor iedereen, 
met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Als school in een dorp 
willen we meer zijn dan een leerinstituut. Alle leerlingen kennen elkaar en werken met elkaar samen. 
Op onze school staat welbevinden voorop. Welbevinden is voor ons de voorwaarde om tot 
ontwikkeling te komen. Een kindvriendelijke school met een veilig pedagogisch klimaat. Kinderen en 
andere betrokkenen geven elkaar de ruimte, respecteren en accepteren elkaar waardoor iedereen 
zich op zijn plek voelt. 
 

De Epemaskoalle is ook een onderdeel van Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee. Odyssee 

staat voor goed, herkenbaar en avontuurlijk openbaar onderwijs in Sneek, Harlingen en omgeving. 

Odysseescholen zijn integraal verantwoordelijk. Dat betekent dat op alle domeinen schoolteams 
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verantwoordelijk zijn en invloed hebben op school. Vanuit het Servicebureau worden de scholen 

hierbij ondersteund. De ambities die Odyssee voorlopig heeft geformuleerd, staan verwoord op:  

https://www.odysseescholen.nl/dit-odyssee/ambities/  

Fusie 
In 2019 wordt een bestuurlijke fusie tussen Odyssee en Gearhing voorbereid. Een samensmelting 
heeft gevolgen voor een gezamenlijke nieuwe identiteit. Inmiddels zijn van beide organisaties een 
aantal collega’s aan het onderzoeken waar de overeenkomsten zitten en bereiden dit samen voor. 
Met de realisatie van onderstaande ‘praatplaat’ is het begin hiervoor gemaakt. De gezamenlijke 
identiteit, kernwaarden en ambities zullen in 2020 definitief worden gemaakt.   
 

 

Informatieverstrekking 
Om te laten zien wat wij op school doen, maken we onder andere gebruik van onze website 
www.epemaskoalle.nl  Naast de informatie die wij hierop plaatsen, is er een maandelijks 
nieuwsbulletin. Daarnaast verstrekken we informatie via Social Schools en hebben we een 
schoolgids/jaarkalender. De onderstaande beleidsdocumenten, plannen en protocollen  van de 
Epemaskoalle staan op onze website www.epemaskoalle.nl vinden: 
 

• Het schoolplan 

• De speerpunten uit het schooljaarplan 

• Een samenvatting van het schooljaarverslag 

• Het schoolondersteuningsprofiel 

• Het schoolveiligheidsplan 

• Het protocol schorsen en verwijderen 

• De klachtenprocedure 

• Het sponsoringbeleid 

• De privacydocumenten 

• Het social media reglement 

• De informatieverstrekking aan gescheiden ouders 

https://www.odysseescholen.nl/dit-odyssee/ambities/
https://www.odysseescholen.nl/dit-odyssee/ambities/
http://www.epemaskoalle.nl/
http://www.epemaskoalle.nl/
http://www.epemaskoalle.nl/
http://www.epemaskoalle.nl/
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1.8 Wat verbindt de school met het Next Level programma en wat zijn onze waardes waarmee we “Next 
Level” onderwijs gaan realiseren 

 

In schooljaar 2018-2019 zijn we aangesloten bij Next Level. Gepersonaliseerd leren, Samen goed 
onderwijs, Duurzaamheid en 21e Eeuwse vaardigheden. Samen ontwerpen deze pijlers de Next 
Level School. Samen, voor hun toekomst!  
 
Voor de komende jaren zijn dit ook de vier pijlers waarop we ons richten,  zodat de kinderen zich nog 
meer op een succesvolle manier kunnen ontwikkelen.  
 
Binnen deze vier pijlers ontwikkelen we ons op het gebied van; 

✓ Een doorgaande lijn gepersonaliseerd leren 

✓ De verbinding met de omgeving aangaan 

✓ De ontwikkeling van een  professionele cultuur en samenwerking 

✓ Samenwerking en communicatie met ouders 

Hoe we dit gaan doen en wat dit voor de Epemaskoalle betekent beschrijven we in het hoofdstuk 
onderwijsaanbod. 
 

1.9 Next Level missie 

 
De Next Level School is een plek waar kinderen worden begeleid om in de maatschappij van straks 
succesvol en gelukkig te kunnen zijn. 
 

1.10 De Next Level school staat voor 

 

1. Ieder kind is uniek en is eigenaar van zijn of haar eigen leerproces waarbij leerkrachten 

hen begeleiden in hun ontwikkeling 

2. Ieder kind kan zich ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden, op basis van zijn of 

haar talent 

3. Wij stimuleren de Intrinsieke motivatie en houden rekening met de zone van de naaste 

ontwikkeling zodat het kind zijn of haar next level bereikt 

4. Kinderen, leerkrachten en ouders dragen samen verantwoordelijkheid en zijn zich 

bewust van hun eigen handelen, en het effect daarvan, ook op langere termijn 

 

5. Het curriculum bestaat uit kennisvakken, persoonsvorming en goed burgerschap 

6. Gepersonaliseerd leren is uitgangspunt van het leerproces waarbinnen ruimte is voor 

experimenteren, ontdekken, inspireren en ondernemen 

7. Een inspirerende, uitdagende en duurzame leer- en werkomgeving voor kind en 

leerkracht 

8. Wij stimuleren een gezonde fysieke en mentale ontwikkeling in een veilige omgeving 

9. Wij delen gouden momenten, jaarfeesten en teleurstellingen met elkaar  

10. Een plek dichtbij, waar de gemeenschap trots op is en onderdeel van uitmaakt 
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1.11 Onze ambities  

 
Het team van de Epemaskoalle spreekt een duidelijke ambitie uit voor onderwijs met meer aandacht 
voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Dat komt tot uiting in zowel het domein 
curriculum als gepersonaliseerd leren. Voor de leerling op de Epemaskoalle betekent dit 
eigenaarschap over hun eigen leerproces en hun ontwikkeling.  In het kader van meer 
gepersonaliseerd leren geeft het team aan zich te willen ontplooien in coachingscompetenties.  
Het team wil de mienskip (omgeving) betrekken bij het onderwijs aan de leerlingen, zodat leerlingen 
niet alleen van de leerkracht leren, niet alleen van elkaar en niet alleen binnen de schoolmuren, 
maar ook van expertise van externen uit hun omgeving.  Het team wil werken aan het versterken van 
de professionele cultuur door meer samen te werken, elkaar van feedback te voorzien en heeft een 
actieve houding t.a.v. de schoolontwikkeling. (iedereen doet mee, denkt mee en praat mee)   
Last but not least zal er extra aandacht worden gevraagd voor het ontwikkelen van een meer 
herkenbare identiteit.  De Epemaskoalle staat voor….. 
 
 

Domein - Financiën  

KPI  De meeste teamleden hebben geen kennis van de financiering van de school en weten niet 
waar het geld aan wordt uitgegeven.   

2 Ambitie – financiën  

 Het team inzicht in de financiën geven. Waar willen we het geld van onze school aan uitgeven 
om goed onderwijs te kunnen bieden, passend bij de visie van de school en welke keuzes 
maken we hierin. We willen dit doen door de uitputting van de begroting en het beschikbare 
budget per kwartaal met alle teamleden te delen   

 

Domein – Personeel 

KPI  De Epemaskoalle zit midden in de omslag van een ‘ambtelijke’ cultuur naar een ‘professionele’ 

cultuur. Deze omslag is nog niet voltooid en zal de komende vier jaar volop onze aandacht 

hebben.  Elkaar aanspreken, elkaar helpen, elkaar corrigeren, aandacht voor evalueren en 

vernieuwen, niet te lief zijn voor elkaar, elkaar feedback geven (zowel gevraagd als 

ongevraagd), initiatieven tonen en het houden aan de gemaakte afspraken m.b.t. de 

doorgaande lijn zijn leerpunten voor het team. Er zijn al mooie processen in gang gezet, maar de 

volgende stap kan en moet worden gezet. Het elke dag een beetje beter willen worden en onze 

kernwaarden moet zichtbaar worden in het gedrag en handelen van zowel de leerkrachten als 

de leerlingen. 

6 Ambitie – professionele cultuur 

 Zie hoofdstuk: Professionele cultuur 

 

Domein - Kwaliteit 

KPI   

13 Ambitie – opbrengst-  en handelingsgericht werken 

 Het volgsysteem ‘Leeruniek’  wordt gebruikt om onze leerlingen systematisch en cyclisch te 
volgen om het didactisch en pedagogisch handelen beter op de leerling af te stemmen. 

 Door de inzet van Leeruniek willen we beter zicht krijgen en houden op de ontwikkeling van de 
leerlingen voor wat betreft  de leerwinst en de kwaliteit van het gegeven onderwijs. We laten 
hiermee Cito LOVS los. 
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Domein – Onderwijs 

KPI   

 Ambitie – didactisch handelen 

 Van leiden en begeleiden door leerkracht tot loslaten en zelf kiezen van de leerling 

• Meer keuzevrijheid voor leerlingen in tempo en leerstof 

• Leerlingen werken binnen hun basisgroep, maar ook daarbuiten in de grotere leergemeenschap 
van de school 

• Er is ruimte voor het zelf maken van keuzes 

• Naarmate leerlingen verder komen binnen de school, neemt de mate van keuze vrijheid toe. Wij 
begeleiden de leerlingen in het ontwikkelproces om steeds meer en beter zelf keuzes te kunnen 
maken.   

 Van convergent naar divergent naar eigen leerlijn 

• Er is oog en ruimte voor de verschillende behoeften van leerlingen 

• Talenten worden opgemerkt, gestimuleerd en benut in het onderwijsproces van iedere 
individuele leerling 

• Leerstof en leerproces bieden ruimte en mogelijkheden om eigen keuzes te maken in zowel 
inhoud als tempo. De leerling wordt begeleid gedurende de schoolcarrière om hier steeds meer 
zelfstandig keuzes in te maken. 

• Er zijn onderdelen in de leerstof die door de leerkracht bepaald worden. 

• Wij bieden uitdagend materiaal dat het onderwijsproces stimuleert, hierin is ruimte voor 
differentiatie afhankelijk van de behoefte 

 Van gesloten en methodevolgend tot open en interactief 

• De leerlijn van iedere leerling is leidend en niet de methode 

• Leerlingen kunnen kiezen voor momenten van instructie 

• We houden in ons aanbod rekening met verschillende leerstijlen van leerlingen 

• We beiden diverse werkvormen aan om zo mogelijkheid te bieden voor meersporig leren 

• Methoden worden flexibel ingezet en gebruikt. Ze zijn niet leidend, dat is de behoefte van de 
leerlingen. 

18 Ambitie – leerlingen voorbereiden op de toekomst 

 Implementatie van goed burgerschapsonderwijs 

 Het onderdeel wetenschap en techniek een plek geven in  ons onderwijsprogramma21ste 
eeuwse vaardigen 

 
 

Domein – Samenwerking 

KPI   

 Ambitie – ouderbetrokkenheid en leerstof rapportage 

 Van gestandaardiseerd naar zelfbepaald gepersonaliseerd 

• We willen toewerken naar het ontwikkelen van een rapportage in portfolio vorm. Gedurende 
het schooljaar zijn er coachgesprekken met de leerlingen en hun ouders/verzorgers. Hierin heeft 
de leerling een belangrijke rol als verstrekker van informatie en inzicht in het eigen leerproces. 
De leerkracht is hier coach en begeleider 

 • Ook binnen het onderwijsteam weet men waar de talenten van collega’s liggen, deze worden 
herkend en erkend. Hierdoor zijn deze in te zetten binnen de school ten behoeve van het 
onderwijsproces.  

 Ambitie - organisatievorm 

 Van klassikaal leerkracht gestuurd naar flexibel leerling gestuurd 

• Leerlingen worden gedurende hun schoolcarrière steeds meer eigenaar van het eigen leerproces 

• De basisgroep is de thuishaven voor de leerling, van daaruit kan hij/zij wel deelnemen aan het 
onderwijsproces van een andere groep of groepje leerlingen als dat beter past bij het 
ontwikkelproces. 

• De leerkracht is coach in het onderwijsproces van de leerling 
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Domein – Huisvesting, facilitair en ICt 

KPI   

 Ambitie – van papier naar gedigitaliseerd 

ICT • We werken met zowel papier als digitale methoden en instrumenten 

• In het onderwijs sluiten we aan bij de digitale wereld van deze tijd. 

• We vinden het nog steeds van belang dat een leerling leert schrijven 

• Onze leermiddelen sluiten aan bij de behoeften van onze leerlingen 

• We zorgen voor inspirerende materialen en lessen, deels digitaal en deels anders ingevuld. 
 

Domein – Huisvesting, facilitair en ICt 

KPI   

 Ambitie – aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving 

ICT • De lokalen zijn voorzien van Prowiseborden  

• Alle leerlingen hebben een ipad die kunnen worden opgeborgen in ipadkasten 
 

Domein – Huisvesting, facilitair en ICt 

KPI   

 Ambitie – aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving 

Facilitair • Alle lokalen zijn voorzien van eigentijds meubilair (kasten, instructietafels en 
leerlingenmeubilair) passend bij het onderwijsconcept van de school 
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2. Ons onderwijsaanbod 

 

2.1 Leerlingenpopulatie 
Door middel van de aanmeldingsformulieren is het opleidingsniveau van beide ouders ons bekend. 

Deze kengetallen laten zien dat meer dan 45% van onze ouders als hoogst genoten opleiding  Hoger 

Beroepsonderwijs heeft afgerond. 12% heeft een universitaire studie of wetenschappelijk onderwijs 

afgerond en 22% middelbaar beroepsonderwijs.  

Er zijn tegenwoordig meer ouders die scheiden. Dat zien we ook terug bij ons op school. 12,4% van 

de leerlingen van de Epemaskoalle heeft gescheiden ouders  

De Epemaskoalle heeft relatief weinig zogenaamde “gewichtenleerlingen.” Op het totale aantal  
leerlingen van 105 op de peildatum van 1 oktober 2018 bedraagt het aantal kinderen met een 
leerlingengewicht slechts 2 %. 
Ook kent de school een geen leerlingen van allochtone afkomst.  
 

Aantallen leerlingen 2018 

Op teldatum 1 oktober 105 

Gewichten 0,3 3 % 

Gewichten 1,2 0 

Totaal  aantal leerlingen 3 

Percentage 3 % 

 
 
De onderstaande gegevens van het schooljaar 2018/2019  zijn overgenomen uit het 
kwaliteitsinstrument, Parnassys ,  van de school. 
 

 Ll’n  % 

Geïndiceerde gedragsstoornis 4   4 % 

Geïndiceerd als moeilijk lerend 1  0,1% 

Geïndiceerd als beneden gemiddeld 5 5 % 

Ontwikkelingsperspectief ( OPP) 4   4 % 

Dyslectisch 1 0,1 % 

Totaal aantal leerlingen 15  

Percentage  13,2% 

 
Het spreekt voor zich dat deze gegevens jaarlijks worden geactualiseerd en dat de  uitwerking 
hiervan in ons schooljaarplan wordt weergegeven. 
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Naast bovengenoemde leerlingenpopulatiekenmerken heeft de school ook nog de volgende 
essentiële zaken opgemerkt: 
 
Aantal dyslectische leerlingen 
Het percentage dyslectische leerlingen op de school is 0,1 %. Dit is een beduidend lager percentage 
dan het landelijk gemiddelde van 3,6 %. 
 
2.2 Leerstofaanbod  
Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes 
worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren en daar waar nodig aangevuld met 
extra stof. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en 
methodegebonden toetsen.  
Ten aanzien van het leerstofaanbod hebben we de volgende ambities vastgesteld: 
 
- Onze methodes voldoen aan de kerndoelen (zie overzicht)  
- Wij gebruiken voor Taal en Rekenen methodegebonden toetsen (zie overzicht)  
- Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn  
- Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen  
- Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling  
- De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap  
- Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT  
- Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs  
- Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs 
 
 
2.3 De inhoud van ons onderwijs en de daarbij gebruikte methodes 
 

 
 

Vak-/vormingsgebied 
 

Aanbod/methode Groep 

Kerndoel
en 
& 

Referenti
e-

niveaus 

 

   1 2 3 4 5 6 7 8 Ja N  

1 Aanbod jonge kind  

    - Beg. geletterdheid Schatkist  x x          

    - Beg. gecijferdheid Schatkist, Wereld in getallen en 

Met Sprongen Vooruit 

x x          

    - Spel/soc.em.vorming Soemo kaarten x x          

    - Motorische ontw.             

2  Nederlands  

 

   - Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen   x         

   - Voortgezet techn. lezen Taal op Maat, Veilig Leren Lezen,    x x        

   - Begrijpend lezen Lekker Lezen, Nieuwsbegrip XL     x x x x    

   - Taal Taal op Maat   x x x x x x    

   - Schrijven Pennenstreken   x x x x x x    

   - Woordenschat Taal op Maat   x x x x x x    

   - Spelling Spelling op Maat   x x x x x X    

3  Engels Take it Easy x x x x x x x x    

4  Fries Studio F, Fryske Televyzje   x x x x x x    

5  Rekenen/wiskunde Wereld in getallen   x x x x x x    

6  Kennisgebieden  

    - Aardrijkskunde Blink; grenzenloos     x x x x x    
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   - Geschiedenis Binnenste buiten   x x x x x x    

   - Natuuronderwijs Natuniek   x x x x x x    

   - Verkeer Methodisch materiaal VVN   x x x x x x    

   - Maatsch. Verh. Bij de tijd            

   - Geest. stromingen HVO materiaal            

   - Techniek Natuniek   x x x x x x    

   - ICT             

 

7 Expressie activiteiten  

  Handvaardigheid Moet je doen x x x x x x x x    

 Tekenen Moet je doen x x x x x x x x    

 Muziek Meer met muziek x x x x x x x x    

 Dans/drama Moet je doen x x x x x x x x    

8  Bewegingsonderwijs  

 

    Basislessen Bewegingsonderwijs x x x x x x x x    

 Bewegen samen regelen   x x x x x x    

    Lesmappen van sportbonden   x x x x x x    

9  Soc. Emotionele ontw. KiVa, Leefstijl, Zien x x x x x x x x    

 

 
 
2.4 Referentieniveaus 
Door de groepsanalyses die we twee keer per jaar van de LOVS toetsen maken hebben we per groep 
in beeld hoeveel leerlingen 1S/2F haalt en hoeveel 1F. We onderzoeken hoeveel hoger dat 
percentage dan over bijvoorbeeld over een periode van 2 jaar moet zijn. We hebben als gevolg 
hiervan goed in beeld wie onze leerlingen zijn en hebben hoge, doch reële verwachtingen van onze 
leerlingen. We hebben dusdanig grip op het proces en de ontwikkeling van de leerling voordat de 
leerling in groep 8 zit. We analyseren de groei per leerling en koppelen dit aan de inhoud van de 
leerstof.  
Juist omdat we ons ervan bewust zijn dat het niet halen van 1F een risico op laaggeletterd- of 
gecijferheid betekent, houden we door middel van ons opbrengst en handelingsgericht werken de 
vinger aan de pols voor wat betreft het aanbod op leerling- groeps- en schoolniveau. Door onze 
cyclus streven we ernaar het maximale eruit te halen door vroegtijdig interventies te plegen.   
Doordat we jaarlijks de eindtoets analyseren weten we dat sinds de laatste analyse in 2019 onze 
leerlingen  
 

 < 1F 1F  2F 1S 

Taalverzorging -  49,9% 57,1%  

Leesvaardigheid - 14,3% 85,7%  

Rekenen - 50%  50% 
 
 

2.5 Onderwijstijd 
De leerlingen van de groepen 1 en 2 gaan 880 uur op jaar basis naar school.  De leerlingen van de 
groepen 3 en 4 gaan jaarlijks 941,50 uur naar school. De groepen 5 t/m 8 maken jaarlijks 1000 uur. 
Over 8 jaar tijd hebben de leerlingen van groep 1 t/m 8 maximaal 7643 lesuren genoten.  
 
De groepen 1 t/m 4 gaan maandag t/m donderdag van 8:30 tot 14:15 naar school. Vrijdag is de 
schooltijd voor deze groepen van 8:30 – 12:00 uur. De groepen 5 t/m 8 gaan maandag t/m vrijdag 
van 8:30 – 14:15 naar school. 
 

8:30 – 10:15 Onderwijstijd 105 minuten 
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10:15 – 10:30 Pauze 15 minuten 

10:15 – 12:00 Onderwijstijd 105 minuten 

12:00 – 12:20 Pauze 20 minuten 

12:20 – 14:15 Onderwijstijd 115 minuten 

 

8:30 – 10:15 Onderwijstijd 105 minuten 

10:15 – 10:30 Pauze 15 minuten 

10:15 – 12:00 Onderwijstijd 105 minuten 

12:00 – 12:20 Pauze 20 minuten 

12:20 – 14:15 Onderwijstijd 115 minuten 

 
 
 
Wij verantwoorden dit jaarlijks in onze schoolgids. We zorgen ervoor dat de leertijd op een dag 
effectief wordt benut en dat er geen tijd verloren gaat. We willen dan ook dat de lessen op tijd 
beginnen. Om dit te realiseren gaat de bel ’s ochtends vijf minuten voordat de lessen starten. We 
plannen ook voldoende leertijd, zodat de leerlingen zich het leerstofaanbod eigen kunnen maken. 
We werken vanuit een lessentabel, een weekoverzicht en een dagvoorbereiding. In principe streven 
we er naar dat alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs halen.  
 

2.6 Zicht op ontwikkeling 
De leraren verzamelen voortdurend systematische informatie over de ontwikkeling van hun 
leerlingen. Zij gaan regelmatig na in welke mate de leerlingen profiteren van het geboden onderwijs 
en hoe de ontwikkeling van leerlingen verloopt ten opzichte van henzelf en van leeftijdsgenoten. 
Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren van het onderwijs onderzoeken we waar de 
ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. De leraren gebruiken al deze 
informatie vervolgens om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel 
groepen leerlingen als individuele leerlingen. Ze gebruiken daarbij een cyclische aanpak. De wijze 
waarop wij dit organiseren staat beschreven in het document: leerlingenzorg. 
 
2.7 Taalachterstanden 
Als een trage taalontwikkeling geen neurologische basis heeft, spreken we van een taalachterstand. 
Oorzaken hiervan kunnen zijn: 
– verlegenheid, waardoor het kind zich niet goed durft te uiten 
– gehoorverlies, bijvoorbeeld door terugkerende oorontstekingen 
– een taalarme thuissituatie waarin weinig met het kind wordt gesproken 
– ouders met een migratieachtergrond die onvoldoende Nederlands spreken 
 

We hebben onze leerlingen met een  taalachterstand goed in beeld en pakken deze dan ook vanaf 
het allereerste begin  bij ons op school aan.   Hierover hebben we contact met onze Voorschoolse 
voorziening(en). Op basis van de verkregen informatie kunnen de leerkrachten direct aan de slag met 
kinderen met een taalachterstand. Eventueel in samenwerking met externe deskundigen maken we 
een plan op maat. Daar waar nodig (als de LOVS-gegevens daar aanleiding voor geven) zetten we 
extra taal(lees)onderwijs op het rooster en hanteren we onze handelingsgerichte werkwijze. 
Groepen, subgroepen of leerlingen die uitvallen bij taal(les)onderwijs krijgen te maken met een 
intensiever taalaanbod, meer instructie en meer oefening (automatiseren).   
 
 
2.8 Didactisch handelen  
We bieden nieuwe leerstof aan door middel van het directe instructie model. We gebruiken hiervoor 
kaarten voor de leerlingen waarop alle fasen staan aangegeven. Deze kaarten hangen op het bord. 
 

1. Wat weet ik er al van? De leerkracht begint eerst met het ophalen van voorkennis die van belang is 
voor de nieuwe lesstof. 
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2. Wat ga ik leren? Vervolgens formuleert de leerkracht het doel van de les; wat gaan de leerlingen 
deze les leren. 

3. Hoe ga ik het leren? Nadat de leerkracht dit gedaan heeft volgt de instructie. Deze bestaat veel uit 
stap voor stap voordoen en hierbij worden de leerlingen zoveel mogelijk betrokken. 

Na de instructie gaat het grootste deel van de groep zelfstandig aan het werk. Leerlingen die moeite 
hebben met de lesstof krijgen verlengde instructie aan de instructietafel. 

4. Wat heb ik geleerd en hoe ging het? Tot slot evalueert de leerkracht aan het einde van de les hoe 
het gegaan is. Hij bespreekt samen met de leerlingen enkele sommen en komt terug op het lesdoel. Is 
het doel gehaald? Hebben de leerlingen geleerd wat ze zouden gaan leren? 

5. Wat ga ik de volgende keer leren? De leerkracht kijkt vooruit naar de volgende les. 

 
2.9 Het pedagogisch klimaat/de pedagogische aanpak 
Het schoolklimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van de leerling, 
waardoor het zich verder kan ontwikkelen. Het gaat hierbij om factoren die al aanwezig zijn, dus ook 
om factoren die een leerkracht weloverwogen creëert. Een plezierig leer- en werkklimaat is een 
enorme belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs en de sociaal emotionele ontwikkeling van een 
leerling.  Zonder een positief klimaat wordt het onderwijs nooit passend.  Het belangrijkste is dat alle 
leerlingen worden gezien en dat er duidelijke regels zijn en de focus op leren ligt. De relatie tussen 
leerlingen en leerkrachten is de belangrijkste voorwaarde voor het welbevinden van beide groepen. 
En dat is weer sterk gekoppeld aan leerprestaties.  Humor, authenciteit en persoonlijke en échte 
belangstelling maken lesgeven tot onderwijs beleven.  
 
Alle regels die we hanteren kunnen onder 3 basisregels worden gehangen:  

• Respect 

• Veiligheid 

• Verantwoordelijkheid  
 

Het nut van de regels wordt ieder jaar met de leerlingen besproken. We hebben 5 regels positief 
geformuleerd. Ze hangen zichtbaar in de school. Ook  hebben we consequenties voor het 
overtreden van de regels opgesteld. Naast één correctie op het gedrag geven we altijd vier 
positieve reacties op de leerling.  

 
De belangrijkste spelregels op de Epemaskoalle, zijn: 
 

• Ik ga respectvol met anderen om 

• Ik kom op tijd 

• Ik los conflicten positief op 

• Ik houd de school netjes 

• Ik pas goed op spullen van mijzelf, school en een ander 
 
Consequenties van overtreden van de regels;  

• Als je je niet houdt aan de afspraken over het werken op de Ipad, wordt de Ipad ingenomen 
voor de rest van de dag 

• Werken op een andere werkplek als het in de groep niet lukt, tot de volgende instructie 

• Extra schrijfwerk om het ongewenste gedrag te benoemen en ook het daarbij horende 
gewenste gedrag 

• Als de veiligheid van de leerling of anderen in gevaar komt door het gedrag, worden de 
ouders gebeld en gevraagd om hun zoon/dochter op te halen 
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• Als het afgesproken werk niet af gemaakt is doordat er niet is gewerkt, wordt het na 
schooltijd of thuis afgemaakt. 

• Als het op het plein niet goed gaat: bij de picknick tafel gaan zitten. 10 minuten daarna weer 
proberen 

• Taakstraf: bv opruimen van de klas 

• Als er iets expres kapot wordt gemaakt, dan geld mee naar school laten nemen (eigen 
spaargeld), dit in overleg met de ouders 

• Excuus brief schrijven, bij vervelend gedrag naar leerlingen of leerkracht 
 
De reactieprocedure 
We werken met de reactieprocedure. Het doel hiervan is om leerlingen te leren:  

• Slimme afwegingen te maken, wijs te kiezen 

• Dat er schoolbreed duidelijke en eenduidige consequenties volgen op ongewenst gedrag 

• Dat leerlingen na het uitvoeren van de consequentie met een schone lei kunnen beginnen 
 

Als een leerling ongewenst gedrag laat zien, loop je naar deze leerling toe en zegt dat je dit gedrag 
niet accepteert en wat de consequentie is als hij/zij doorgaat. Je geeft aan welk gedrag je wel wilt 
zien en loopt bij deze leerling weg om hem/haar de gelegenheid te geven om het gedrag aan te 
passen. Doet de leerling dit niet dan volgt de consequentie. Een leerling kan het niet terug verdienen. 
Handel zelf ook consequent.  
 
Concreet ziet dit er als volgt uit:  
 
Stap 1 
Vraag naar/ herinner de leerling aan de gedragsverwachting. 
‘Wesley, wat is ook alweer de regel over praten op de gang? Precies, de regel op de gang is dat we 
zacht praten. Praat nu op een zachte toon, alsjeblieft.’  
 
Stap 2 
Benoem het ongewenste gedrag en geef de leerling een keuze. 
‘Wesley, je schreeuwt. Blijf in de pauze binnen of praat nu op zachte toon. Wat is je keuze? Ik weet 
dat je slim kunt kiezen’.  
 
Stap 3 
Benoem de consequentie. 
“Oké, dan blijf je in de pauze binnen”.  
 
Stap 4 
Loop weg. Hiermee voorkom je discussie.  

Aandachtspunten:  

• De leraar wacht na elke stap 5-10 seconden  
• De leraar bekrachtigt elk stapje in de gewenste richting.  
• De leraar blijft rustig en praat op een neutrale toon.  

Bron: PBS- Goed gedrag kun je leren  

Eigen aspecten van kwaliteit 
Om de veiligheid van de school en zijn omgeving voor alle leerlingen en het personeel te kunnen 

waarborgen hebben wij afspraken gemaakt. Deze staan vastgelegd in ons schoolveiligheidsplan. 

Leerlingen, leraren, schoolleiding en overig personeel gaan respectvol en betrokken met elkaar om. 

De leraren leren leerlingen sociale competenties aan en tonen voorbeeldgedrag. Schoolleiding en 

leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op. 
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Het schoolveiligheidsplan is gericht op het voorkomen, registreren, afhandelen en evalueren van 

incidenten. Het voorziet ook in een regelmatige meting van de veiligheidsbeleving van de leerlingen 

en het personeel. De school heeft een vertrouwenspersoon.  

 
 
 
 
 
3. Ons kwaliteitsbeleid 

 

3.1 Kwaliteitsbeleid 
Het schoolplan is één van de hoofdonderdelen van de totale kwaliteitscyclus van de scholen van 
Odyssee. Met het Strategisch beleidsplan als kader vanuit de stichting, maakt school iedere vier jaar 
een schoolplan. Onder dit schoolplan volgen de schooljaarplannen, waarin per jaar een aantal 
speerpunten worden gekozen, waarmee de doelen uit het schoolplan kunnen worden bereikt.  
Naast de speerpunten, staan in het schooljaarplan ook prestatie-indicatoren. De prestatie-
indicatoren zijn een verzameling meetinstrumenten, een soort cockpit, waarmee school goed 
overzicht heeft over de voortgang van de school.  
De indicatoren zijn verdeeld over de domeinen Financiën, Personeel, Kwaliteit, Onderwijs, 
Samenwerking en Facilitair/ICT. Op de indicatoren formuleert school een ambitie.  
Gedurende het jaar wordt tijdens 4 momenten in een voortgangsrapportage (Vorap) naar de 
voortgang op de speerpunten en ambities 
gemonitord op zowel proces als inhoud. De 
bestuurder heeft met de input vanuit de Vorap 
gesprekken met (een delegatie van) de school en 
ook domeinvoorzitters van het Servicebureau 
kijken mee. In het tweede kwartaal wordt de 
balans opgemaakt over het schooljaar en verwoord 
in het hoofdstuk schooljaarverslag van het nieuwe 
schooljaarplan voor het volgende schooljaar. 
 
In beeld gebracht ziet de cyclus er als volgt uit:  
 
Om de kwaliteit structureel te meten zijn diverse kwaliteitsinstrumenten beschikbaar voor de 
scholen. Zo wordt het instrument ‘Werken met Kwaliteitskaarten’ beschikbaar gesteld, waarmee 
zowel op de voortgang van speerpunten gemeten kan worden, als ook tevredenheidsonderzoeken 
gedaan kunnen worden.  
Binnen Odyssee is ook de interne collegiale auditcommissie beschikbaar, waarmee met behulp van 
een onderzoeksvraag een audit binnen de school georganiseerd kan worden. Soms zijn audits door 
externe specialisten een betere optie en ook worden collega-directeuren gevraagd mee te kijken met 
lesbezoeken. Binnen het IB+ overleg wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering en gedeelde waarden 
omtrent de zorgroute, schoolondersteuningsprofiel en monitoring van leerlingen en duiden van 
opbrengsten.  
 
Kwaliteitsinstrumenten 
 
• Leeropbrengsten • School ondersteuningsplannen • WMK-PO cyclus   
• Inspectieverslagen • Functioneringsgesprekken • Tevredenheidsonderzoeken   
• Dialoog / feedback / zelfreflectie • Input ouders/leerlingen/personeel • Trendanalyses   
• Klassenbezoeken • Collegiale consultatie • Kwaliteitskaarten  
• Voortgangsrapportages per kwartaal 
• Visitatiecommissie • Audits    
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3.2 Kwaliteitsagenda  
 

Nr   Domein 
NR 

sept okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli 

A.  Vaststellen schoolgids             

B.  Vaststellen jaarplan             

C.  Vaststellen jaarverslag             

D.  Vaststellen taakbeleid             

E.  M toetsen Cito  LVS             

F.  E toetsen Cito LVS             

G.  Eindtoets          
 
 

   

H.  ZIEN             

I.  KIVA monitoring             

J.  ANALYES EN PLANNING 
LESSTOFAANBOD 

            

K.  Groepsbespreking             

L.  Leerling bespreking             

M.  Groepsoverdracht             

N.  INTERN zorgoverleg             

O.  Evaluatie uitstroom groep 8             

P.  Schoolkeuze cyclus VO             

Q.  Spreekuren (facultatief en 
verplicht) 

            

R.  Portfolio/rapport             

S.  Rapportgesprekken             

 Omgekeerde tien-
minutengesprekken 

            

T.  VORAP gesprekken             

U.  Groepsbezoeken             

V.  Gesprekken cyclus 
leerkracht/directeur 

            

W.  Zakelijke ouderavond             

X.  MR vergadering             

Y.  AC vergadering             

Z.  Evalueren van incidenten/ KIVA 
team 

            

AA.  Teamoverleg             

BB.  Ontwikkelgroep overleg             

CC.  Veiligheidsagenda             
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4. Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling 

 

4.1 Onze medewerkers 
Het personeelsbeleid van de Epemaskoalle wordt afgeleid van het integraal personeelsbeleid dat 
stichting Odyssee heeft ontwikkeld. Zie bijlage: onze medewerkers.  
Het richt zich op professionaliteit, vitaliteit en kwaliteit van de medewerkers. Voor de kwaliteit van 
onze school vinden we het essentieel dat werknemers niet alleen beschikken over goede didactische 
en pedagogische vaardigheden, maar ook dat de leerkrachten intrinsiek gemotiveerd zijn om zich 
vanuit een professionele houding verder te ontwikkelen. Onze overtuiging is dat de kwaliteit van het 
onderwijs valt en staat met de persoon voor de groep. Daarom zijn we kritisch op kwaliteit en voeren 
we de professionele dialoog om elkaar te helpen bij onze ontwikkeling. 
 
Leerkrachten kunnen hun leerlingen alleen prettig laten leren als zij zelf prettig kunnen lesgeven. Om 

plezier in hun werk te houden, het vertrouwen in eigen kunnen te versterken en de wil om de eigen 

competenties te vergroten, ontwikkelen wij een professionele cultuur waarin leerkrachten op hun 

kwaliteiten worden aangesproken en worden aangemoedigd om deze in te zetten en te ontwikkelen. 

Er wordt leidinggegeven in verbinding. Hiervoor hebben wij 6 hoofduitgangspunten met elkaar 

geformuleerd:  

Leerkrachten op de Epemaskoalle 
 

• Handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school; 

• Kunnen en willen met anderen samenwerken; 

• Durven en willen werk gerelateerde problemen met elkaar delen; 

• Bereiden zich gedegen voor op vergaderingen en bijeenkomsten; 

• Voeren genomen besluiten loyaal uit; 

• Stellen het klaslokaal open voor anderen, maar ook zichzelf 

• Werken planmatig; 

• Beschikken over reflectieve vaardigheden; 
 

 
We richten ons planmatig d.m.v. de gesprekkencyclus, de groepsbezoeken, de flitsbezoeken 
en de  leerlingbespreking  op kwaliteitsbepalende factoren. Als instrument hanteren wij 
hierbij de pyramide van van Gelder.  Onze werkwijze staat beschreven in het document: 
'Bekwaamheden leerkracht.’ We richten ons op het gedrag van de leerkracht ten aanzien 
van:  

 
A. Pedagogisch handelen:  

• Respectvolle omgang van leerlingen met elkaar en anderen 

• Positieve persoonlijke aandacht 

• Respect voor alle leerlingen in gedrag en taalgebruik 

• Bevordert zelfvertrouwen 

• Complimenten en correcties 
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B.  Vakinhoudelijk en didactisch handelen:  

• Uitleg 

• Taakgerichtheid 

• Actieve betrokkenheid 

• Leer – en denkstrategieën 

• Differentiatie 
 
 

C.  Groepsorganisatie:  

• Structuur in onderwijsactiviteiten 

• Interactie 

• Afstemming 
 
De medewerkers binnen Odyssee bepalen voor een groot deel het succes van de school. Of het nu 
gaat om kwaliteit, professionaliteit en vitaliteit, het zijn de medewerkers die met hun kennis en 
vaardigheden en energie, veranderingen doorvoeren. Het personeelsbeleid  fungeert daarbij als 
kompas en focus voor Stichting Odyssee en de scholen. Binnen Odyssee hebben we vitale, 
zelfbewuste en talentvolle medewerkers die durven te pionieren. Ze creëren en werken in een 
professionele cultuur- en leerwerkklimaat, waarin iedereen plezier heeft en optimaal uit de verf 
komt. Dit, om toekomstbestendig, avontuurlijk en passend onderwijs te kunnen bieden. Het gaat er 
binnen Odyssee dat je je committeert aan deze visie, dat je de kwaliteit bezit om deze visie te borgen 
en beantwoordt aan de stijl die wij met z’n allen omarmen 
 
Samenwerking, gebruik maken van elkaars talent en werken vanuit je kracht en drijfveren zorgt voor 
vitaliteit, kwaliteit en verbondenheid in het team zodat je visie en doelen kunt bereiken.  
 
Iedere medewerker is uniek, iedereen heeft iets anders nodig om in zijn of haar kracht te komen. 
Door met maatwerk, of je nu starter bent of meer ervaring hebt, zorgen wij via persoonlijke 
begeleiding en ondersteuning, door  bijvoorbeeld opleiding, onderlinge feedback en  coaching voor 
de kwaliteitsverhoging van de medewerkers binnen Odyssee. Passend bij wat je als persoon nodig 
hebt. Werken binnen het onderwijs zien wij als een expertise. Vanuit welke rol je ook werkt , het 
omgaan met kinderen doe je vanuit een pedagogische meesterschap. Bij Odyssee gaat bekwaamheid 
verder dan alleen de “formele bevoegdheid” maar ook om houding en gedrag passend bij onze 
kernwaarden. We zijn kritisch op kwaliteit en voeren een professionele cultuur. We zien elkaar, 
leerlingen en collega’s, iedere dag opnieuw!  
 
Evenredigheid vrouwen schoolleiding 
Bij Odyssee kijken we niet of je man, vrouw of starter bent, het gaat erom of je past bij onze 
kernwaarden en of je in je kracht zit. Pas dan lukt het je om ook alles uit medewerkers en leerlingen 
te halen. Bij Odyssee is op dit meer dan 70% van de schoolleiding vrouw. 
 
4.2 Energiek Odyssee 
Energiek is één van de kernwaarden van Odyssee. Hiermee geven we aan dat wij vitaliteit, positief en 
proactief zijn belangrijk vinden. Zowel in de organisatie, als in onze medewerkers. We zijn 
inspirerend voor zowel de leerlingen, de mensen die bij ons (willen) werken, als de organisaties waar 
we samen mee willen werken. We zijn ons constant bewust van de dingen die we doen en de 
effecten daarvan op de omgeving. Het betekent ook focus aanbrengen en verantwoordelijkheid 
nemen.   
 
De medewerkers maken het verschil. Om goed, avontuurlijk Passend Onderwijs te kunnen verzorgen 
heeft Odyssee heel goed personeel nodig. Personeel dat vitaal, energiek, eigenwijs, kritisch is op de 
kwaliteit en in staat is gezamenlijk deze kwaliteit te verhogen. Binnen het project kijken we zowel 
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naar kwaliteit van medewerkers en dan vooral welke tools je kunt inzetten om die kwaliteit te 
verhogen, als de vitaliteit binnen de organisatie.  
 
Het project maakt tijd en ruimte vrij om met elkaar te ontwikkelen: hoe pakken we begeleiding van 
starters beter op, er is nog meer aandacht voor preventief verzuim, we onderzoeken de 
mogelijkheden voor een Odyssee Academie – zowel voor starters, onderwijsinhoudelijke versterking, 
maar ook op gebied van tools voor vitaliteit. Er is aandacht voor de professionele cultuur in onze 
organisatie en als laatste benoemen we pedagogisch meesterschap.  
 
 
 
 
Pedagogisch meesterschap 
Goed, avontuurlijk Passend Onderwijs vraagt speciale kwaliteiten van onze medewerkers. Waar in de 
opleiding vooral de nadruk op didactiek ligt, wordt pedagogiek soms wel onderbelicht. Daar willen 
we verandering in aanbrengen met een bestuurlijk project Pedagogisch Meesterschap.  

 
4.3 Ontwikkelen professionele cultuur op de Epemaskoalle 
De na testreven waarde op de Epemaskoalle is gezamenlijk vorm geven aan goed onderwijs. 
Teamvorming is daarbij een sleutelbegrip en teamcoaching het middel om dat te bereiken. 
Teamcoaching beoogt de ontwikkeling van het gezamenlijke eigenaarschap dat nodig is voor het 
bereiken van het doel en de bijpassende teamontwikkeling. Als leerkrachten het hokjes denken en 
hun individuele belangen opzij kunnen zetten en eigenaarschap zich vertaalt in verantwoordelijkheid 
nemen voor elkaars en het gezamenlijke resultaat, dan wordt het mogelijk om meer uit het denken 
en doen van het team te halen.  
 
Vanuit deze visie worden de volgende teamambities benoemd: 
 

1. Gedrag van medewerkers: 

• blijven openstaan voor verbeteringen; 

• hanteren helikopterview; 

• werken groepsoverstijgend; 

• zijn in staat afscheid te nemen en nieuwe leden toe te laten; 

• ondersteunen elkaar. 
 

2. Gedrag leidinggevende: 

• volgt vragen van het team; 

• komt ongevraagd met nieuwe kaders om patronen te prikkelen 

• zorgt van wisseling van rollen door personen; 

• richt zich op teamdoelen; 

• Richt zich op visie afspraken. 

• Stuurt aan 
 

3. Te leren voor de groep:  

• reflectie; 

• visie ontwikkeling; 

• bezinning  
 

Het personeelsbeleid richt zich voornamelijk op: 
 

• Vormgeven aan eigenaarschap van medewerkers, zodat ze kritisch en actief denken en handelen; 

• Persoonlijke vaardigheden en teamvaardigheden te ontwikkelen; 
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• Medewerkers bewust te maken van hun eigen gedrag naar elkaar en te bevorderen dat zij daar 
verantwoordelijkheid voor nemen; 

• Handelings- en analysemogelijkheden rond het werk te vergroten en uit te breiden: wat kunnen, 
willen, moeten teamleden zelf doen?  

• Een goede verdeling van taken waarbij het talent van de medewerker het vertrekpunt is. Dit staat 
uitgebreid beschreven in het werkverdelingsplan van ’t Wad.  

• Jaarlijks worden de medewerkers in de gelegenheid gesteld scholing te volgen die passend is bij:  
 
 
 
 
 

- De persoonlijke ontwikkeling van de medewerker n.a.v. functioneren/ontwikkeling 
- De ontwikkeling van de school 
- De ontwikkeling van de stichting 
- Eventuele andere redenen 

 
De geïnventariseerde scholing wordt in een scholingsplan opgenomen en met alle 
medewerkers gedeeld.  
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5. Passend Onderwijs 

 
5.1  Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft Passend Onderwijs in algemene zin. Tevens worden de schooloverstijgende  
keuzes van Odyssee beschreven en de specifieke keuzes voor de Epemaskoalle. Deze zijn gerelateerd 
aan het schoolondersteuningsprofiel.  
 
5.2 Zorgplicht  
Passend onderwijs is bedoeld om ervoor te zorgen dat er geen leerlingen tussen wal en schip vallen. 
Als de leerling op onze school wordt aangemeld, is de school verantwoordelijk voor de noodzakelijke 
ondersteuning van de leerling; de school heeft zorgplicht. 
Met de invoering van Passend Onderwijs hoeven ouders het niet meer alleen uit te zoeken. De 
school die ze hebben uitgekozen zorgt er samen met hen voor dat de leerling op de beste plek 
terechtkomt. Dit moet binnen 10 weken geregeld zijn. 
Het uitgangspunt bij het zoeken van een passende plek is: “Regulier onderwijs waar het kan en 
speciaal onderwijs waar het moet.” 
 
5.3 De ondersteuning  en het vraagprofielinstrument (VPI) 
Alle scholen in het samenwerkingsverband bieden minimaal de basisondersteuning. De meeste 
leerlingen hebben hier voor het verloop van een succesvolle schoolloopbaan voldoende aan. 
Sommige leerlingen hebben meer hulp nodig; we spreken dan van extra ondersteuning. Dit staat 
beschreven in het schoolondersteuningsprofiel van de Epemaskoalle. 
Leerlingen uit groep 4 t/m 7 die op cognitief gebied meer aan kunnen, gediagnosticeerd zijn met een 
hoog iq en bovengemiddeld presteren volgens de toetsscores op begrijpend lezen en 
rekenen/wiskunde (I+) worden in de interne plusgroep geplaatst.  
Leerlingen uit groep 8 die voldoen aan bovenstaande criteria worden  één dag in de week in de 
bovenschoolse plusgroep  geplaatst.  Hierin zitten ook leerlingen van de andere Odysseescholen. 
 
Met behulp van het VPI (vraagprofielinstrument) brengt de school op systematische wijze de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart. Dit instrument sluit aan bij de handelingsgerichte 
werkwijze. Uit de analyse komen de aandachtsgebieden waarvoor specifieke extra ondersteuning 
nodig is naar voren. 
Als de school die extra ondersteuning niet kan bieden wordt samen met de ouders naar een 
oplossing gezocht. Dat kan op drie manieren: 
 

• Binnen de school met expertise van buiten de school. 

• Op een andere basisschool, die meer mogelijkheden heeft om tegemoet te komen 
aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. 

• In het speciaal (basis-)onderwijs  
 
5.4 Het zorgadviesteam 
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Als de gevraagde ondersteuningsbehoefte van de leerling niet helemaal duidelijk is, kan daarop door 
school niet goed worden geanticipeerd. Het ZAT wordt dan, met instemming van de ouders, voor een 
nadere ondersteuningsbepaling ingeschakeld.  
De werkwijze van het ZAT staat uitgebreid omschreven in een stappenplan. Deze ouderinformatie is 
op school aanwezig. Hierin staat de weg naar het ZAT en verder beschreven. Wanneer het van 
toepassing is,  krijgen ouders dit stappenplan aangereikt. 
 
Het ZAT  bestaat uit de volgende vaste leden: 

• De zorgcoördinator  

• De schoolpsycholoog 

• De schoolarts 

• Op afroep aangevuld met een jeugdprofessional uit het gebiedsteam. 
 
 

5.5 Het ontwikkelingsperspectief (O.P.P) 
Met betrekking tot het werken met een O.P.P is, in het kader van Passend Onderwijs, een aantal 
wijzigingen in de Wet op het primair onderwijs opgenomen. Het maken van een 
ontwikkelingsperspectief is verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het 
samenwerkingsverband krijgen. Binnen 6 weken na inschrijving van een leerling die extra 
ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband krijgt, moet de school het OPP vaststellen. 
 
De verplichte onderdelen van het ontwikkelingsperspectief zijn: 

• De verwachte uitstroombestemming van de leerling (type voortgezet onderwijs of 
voortgezet speciaal onderwijs). 

• Een onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming. Deze dient te worden 
ondersteund door het advies van een psycholoog/orthopedagoog aan de hand van 
een capaciteitsonderzoek. Het bevat in elk geval een weergave van de 
belemmerende en bevorderende factoren  die van invloed zijn op het onderwijs aan 
de leerling. 

• Een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding ( het handelingsdeel) 
en, indien aan de orde, de afwijkingen van het ( reguliere) onderwijsprogramma. 

 
De werkwijze 
De school werkt doelgericht naar een bepaalde uitstroombestemming. De uitstroombestemming is 
een gewogen besluit op basis van de uitstroomniveaus voor: technisch lezen, begrijpend lezen, 
spelling, rekenen en op basis van bevorderende en belemmerende factoren in het leren van de 
leerling. Meestal komen deze factoren al terug in de schoolprestaties. Toch kunnen bijvoorbeeld 
doorzettingsvermogen en een goede motivatie, maar ook ouders die hun kind veel 
onderwijsondersteuning bieden, juist de doorslag geven om voor een hogere onderwijsbestemming 
te kiezen. Er wordt minimaal 1 keer per jaar geëvalueerd. 
 
De rol van de ouders. 
De ouders hebben instemmingsrecht v.w.b. het handelingsdeel ( de geplande ondersteuning) van het 
OPP.  
 
5.6 De commissie van toelating (C.V.T) en de commissie van advies (C.V.T) 
Verreweg de meeste leerlingen starten hun onderwijsloopbaan op de reguliere basisschool. 
Gedurende die periode ontwikkelt een aantal van de leerlingen specifieke onderwijsbehoeften. De 
basisondersteuning voldoet niet meer voor deze leerlingen. In dat geval zijn er varianten in 
ondersteuningsmogelijkheden, die vallen onder de extra ondersteuning. De verschillende varianten 
zijn in het, op school aanwezige,  ondersteuningsplan uitgebreid omschreven. Ook hier is het 
uitgangspunt dat er voor de school een zorgadviesteam  beschikbaar is. 
 
De mogelijkheden: 
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• Het ZAT wordt bij de ondersteuning betrokken. 

• Interne ondersteuning op de eigen school. 

• De leerling wordt geplaatst op een andere basisschool. 

• De C.v.T. van Sbao geeft een toelaatbaarheidsverklaring af. 
 
 
5.7 Het onderwijs-Expertisecentrum 
Er is een duidelijke visie op Passend Onderwijs:  

Passend onderwijs is onze groeimindset. Ons doel is onderwijs passend maken voor elke leerling. 

Met als droom volledig inclusie onderwijs. 

 
“Ieder kind krijgt bij ons passend onderwijs. Van zeer moeilijk lerend tot hoogbegaafd, van heel 
bewegelijk tot erg rustig. Het is niet alleen een beleidsmaatregel, maar vooral onze mindset.” 
 
Welke begeleiding heeft een leerling nodig en welke leerstijl past bij hem of haar? Dit zijn veelal 
complexe begeleidingsvragen. Het Expertisecentrum wil niet alleen leerlingen, maar ook 
leerkrachten en ouders ondersteuning bieden. Het Expertisecentrum gelooft in het versterken van de 
eigen kracht. Het Expertisecentrum wil door kortdurende ondersteuning leerkrachten, ouders en 
leerlingen, leren het zelf te kunnen.  
Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden heeft het Expertisecentrum specifieke kennis en 
expertise verzameld. Het Expertisecentrum streeft ernaar om op basis van de 
ondersteuningsbehoeften vanuit de school, het juiste ondersteuningsaanbod te kunnen vinden.  
 
Via het Expertisecentrum kunnen de scholen snel inspelen op speciale onderwijsbehoeften van 
leerlingen binnen de muren van de eigen school. Het brede aanbod van Expertise draagt bij aan het 
mogelijk maken van Passend Onderwijs. De Experts werken vanuit onze eigen scholen, met 
uitzondering wordt externe hulp ingevlogen. De Experts zijn creatief, enthousiast, gemotiveerd en 
werken handelingsgericht. Niet denken in problemen, maar in oplossingen!  
 
Doelstelling van het Expertisecentrum  
Het Expertisecentrum is opgericht met het doel: een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen te 
kunnen realiseren binnen en tussen (basis)scholen, in samenwerking met speciale scholen voor 
basisonderwijs, zodat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken leerproces kunnen doormaken. 
Door het verzamelen van specifieke kennis en expertise wil het Expertisecentrum, leerlingen, 
leerkrachten en ouders de juiste ondersteuning bieden. In hoofdlijnen biedt het Expertisecentrum: 
advies, zorgcoördinatie / koppeling vraag en aanbod van de zorg- ondersteuning, begeleiding, 
coaching en training van kinderen, leerkrachten en ouders.  
 

De uitgangspunten van het EC: 
• We werken zo preventief mogelijk; 

• We maken resultaten van interventies/begeleidings-trajecten inzichtelijk; 

• We geloven in het versterken van eigen kracht van leerlingen, leerkrachten of ouders;  

• We onderhouden en monitoren de kwaliteit van interventies/begeleidings-trajecten; 

• We onderzoeken de waardering en ervaring met het EC van IB’ers, leerkrachten, leerling en 
ouders; 

• We waarborgen de professionaliteit van het EC door kennis en ervaringen met elkaar te 
delen; 

• We zorgen voor duidelijke communicatie tussen zorgcoördinator, experts en IB’ers; 

• We voeren vaste gesprekken met de Experts (start/eindgesprekken); 

• We zijn kritisch op elkaars functioneren binnen het EC; 

• We bevorderen deskundigheid, om scholen van goed advies te kunnen voorzien; 

• We zijn helder in onze werkwijze en wat wij kunnen bieden 



Schoolplan Epemaskoalle 2019 - 2023     27 

 

 
 
5.8 Onderwijsinhoudelijk vormgeven aan “Passend Onderwijs” 
Voor wat betreft de inhoudelijke vormgeving gaat het om de volgende drie items: 
 

• Van curatief naar preventief; dit betekent vroeg signaleren en daar direct planmatig op 
inspelen. 

• Van indiceren naar arrangeren. De indicatie op basis van de slagboomsystematiek maakt 
plaats voor een handelingsgerichte diagnostiek; wat heeft de leerling in deze situatie nodig 
en hoe arrangeren we dat? 

• Van sectoraal naar integraal. Preventieve basisondersteuning beperkt zich niet alleen tot de 
basisschool. Opvoed- en opgroeisituaties moeten integraal onderdeel zijn van het totale 
zorg- en begeleidingssysteem rond school en gezin. 
 

Een aanbodgerichte gedachte maakt plaats voor de vraaggestuurde gedachte ; dit houdt in dat het 
uitgangspunt  “uitgaan van mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden “ veel meer praktijk gaat worden. 
 
 
 
Dit betekent voor de Epemaskaolle dat: 
 

• We de samenwerking tussen het ZAT en het samenwerkingsverband willen versterken.  

• We de zorg willen stroomlijnen tussen de bovengenoemde betrokkenen. 

• We beter gebruik willen maken van de Verwijsindex Friesland. 

• Het school ondersteuningsprofiel geactualiseerd dient te worden. 

• We acties van zorg en begeleiding digitaal registreren in Parnassys. 

• Leerkrachten  vaardig zijn in het invullen van het VPI ( vraagprofielinstrument) 

• Leerkrachten zelf handelingsplannen maken en werken met groepsplannen 

• Leerkrachten elke methode gebonden toets analyseren en werken aan reparatiedoelen door 
middel van de zorgzuil. 

• Leerkrachten zelf twee keer per jaar een analyse maken van de resultaten op de LOVS 
toetsen en deze met de intern begeleider en het team bespreken  

• Er met een toetskalender wordt gewerkt 

• Er minimaal 4 keer per jaar een  leerlingenbesprekingen wordt georganiseerd. 
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Bijlage 

 
1. Instemming medezeggenschap en vaststelling bevoegd gezag  

 

 
 
De medezeggenschapsraad van de Epemaskoalle heeft haar instemming verleend aan het 
schoolplan 2019 – 2023.  
 
 
 
 
Voorzitter: M. Bootsma 
 
 
 
 
Secretaris: E. Koevoet 
 
 
 
 
Harlingen, 31 – 07 – 2019 
 
 

 
 
 

 
 
Het bevoegd gezag van de school heeft het schoolplan 2019 – 2023 vastgesteld. Namens stichting 
openbaar onderwijs Odyssee 
 
 
 
 
Roel Krijnen 
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Harlingen, 31 – 07 – 2019  
 
 

 
 
 

 
 

 

 


