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Voorwoord 

 
De Brummelbos is een school met een goede naam waar goed onderwijs wordt gegeven door een 
enthousiast team. Wij willen dat niveau niet alleen handhaven, maar ook verbeteren. We willen in de 
toekomst nog steeds kwalitatief goed onderwijs verzorgen. 
Wij houden om de paar jaar  tevredenheidspeilingen onder kinderen, ouders en leerkrachten. Op die 
manier weten we of we de goede dingen doen en of we die goede dingen ook goed doen. 
Aan de hand van deze peilingen, tezamen met onderwijsinhoudelijke en maatschappelijke 
ontwikkelingen,  maken wij de balans op voor de komende jaren. Op een planmatige wijze zetten we 
doelen en activiteiten voor vier jaar uit. Dit vormt ons ondernemingsplan dat voor u ligt. 
 
De Brummelbos is een goede school en blijft dit. Dat neemt niet weg dat we druk aan het 
ontwikkelen zijn. We willen in de planperiode nadrukkelijk werken aan het invoeren van 
gepersonaliseerd leren, werken vanuit leerlijnen en het eigenaarschap van de leerlingen. We werken 
met werkgroepen die voorstellen ontwikkelen voor een doorstart in de schoolorganisatie en we 
vernieuwen de manier waarop de schoolleiding vanuit gedeeld leiderschap wordt aangestuurd. 
 
 
Piet Stuivenvolt 
Interim-directeur 
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Inleiding 

1.1  Waarom een ondernemingsplan? 
 

De Brummelbos is een school met een goede naam waar goed onderwijs wordt gegeven. Onze 
school is een eigentijdse school en wil dat blijven.  
De school van nu heeft steeds meer raakvlakken met een onderneming; er wordt van de school 
gevraagd dat zij klantvriendelijk is, kindgericht, maar ook opbrengstgericht. Te lang en te vaak 
immers heeft de basisschool in Nederland het nieuws gehaald met te lage opbrengsten. Dit is echter 
niet het enige facet. De school is steeds zelfbewuster aan het worden, wil inspringen op datgene wat 
de omgeving van haar vraagt. Kortom: zij wil midden in de samenleving staan. 
Dit geldt ook voor De Brummelbos. 
 
Dit schoolondernemingsplan is op deze leest geschoeid. Het geeft een duidelijk beeld hoe de school 
in de maatschappij staat, hoe zij aankijkt tegen het kind, het onderwijs en haar omgeving. Het plan 
beschrijft hoe De Brummelbos “eigentijds” blijft, op welke manier zij een passend antwoord geeft op 
haar dynamische omgeving en hoe zij de kwaliteit van onderwijs waarborgt en steeds verbetert. 
 
Het samenspel blijkt al uit het feit hoe dit plan tot stand is gekomen. Van meet af aan, vanaf het 
eerste concept, zijn het team en diverse oudergeledingen in de gelegenheid gesteld mee te denken 
en mee te bepalen. 
 
Het zal onze richting de komende jaren bepalen. De Brummelbos is een goede school en blijft dit. 

 
1.2  Voor wie is dit plan? 

 
Onze school staat midden in de maatschappij. Dit betekent dat wij met veel partijen te maken 
hebben. Wij willen graag transparant in ons beleid zijn.  Derhalve is dit plan is voor al onze partners. 
 
1.3  Procedure totstandkoming ondernemingsplan 

 
Voordat het definitieve plan is opgesteld, is een doordachte route gevolgd: er ligt een intensieve tijd 
van voorbereiding aan ten grondslag. 
 
Bij de voorbereiding van dit ondernemingsplan zijn enquêtes uitgezet. De resultaten van deze 
enquêtes, genaamd Scholen met Succes en Arbo Meester, zijn meegenomen met de totstandkoming 
van dit plan. Daarmee hebben we een nieuwe RI&E kunnen maken. Ook hebben we een SWOT-
analyse gemaakt.  
Verder hebben we gekeken naar internationale en nationale ontwikkelingen op het gebied van  
primair onderwijs.   

 
In het najaar van 2014 zijn de scholen van het SKOD, en zo ook De Brummelbos, gestart met het 
samenstellen van het plan. Van meet af aan zijn team en de oudergeledingen MR en SAC gekend in 
de groeiende concepten. 
 
In 2015 verscheen het Stichtingsondernemingsplan 2015-2019 van het SKOD. Het geeft aan hoe ons 
bestuur, de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe, vorm wenst te geven aan kwalitatief goed 
onderwijs en de kaders stelt voor de scholen. 
 
De Brummelbos heeft hierbinnen haar eigen, schoolspecifieke plan opgesteld.  
 
Op …..(datum) is het gepresenteerd aan de collega’s. De SKOD heeft het vastgesteld op ………(datum). 
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Vanaf 1 augustus 2015 is het van kracht conform de norm van de inspectie. 
 
Via de Planning en ontrolcyclus (PDCA) wordt de voortgang ervan geborgd. Via het 
managementcontract is het bestuur in staat het proces te monitoren. Middels dit instrument wordt 
tevens verantwoording afgelegd. 
 
Het moge duidelijk zijn uit de bovengenoemde routing dat de SKOD en De Brummelbos staan voor 
doordacht onderwijs. 
 
1.4  Karakteristiek van onze school 
 
Het team van de Brummelbos werkt met veel plezier, vol inspiratie en ambitie aan de school, gericht 
op de toekomst. Dat is  zoals wij de school willen: een open, transparante en vooral hechte 
gemeenschap met een groot saamhorigheidsgevoel van alle partijen. De school kenmerkt zich door 
één kernwoord: betrokkenheid. 
Het is de grootste school in Erica (op Erica) en toch zijn aandacht voor het individu, gemoedelijkheid, 
tijd en respect hebben voor elkaar voor ons zeker zo belangrijk als de resultaten. Men ként elkaar bij 
ons op school. De drempels zijn laag en de communicatie verloopt vlot en vriendelijk. Een goede 
samenwerking tussen alle betrokken partijen staat hoog in het vaandel. 
 
Het team dat zichzelf in een lerende organisatie steeds verder ontwikkelt heeft het enthousiasme én 
de benodigde tools om de kinderen naar nog betere resultaten te leiden in een gezellige én 
effectieve leeromgeving. De school werkt vanuit het principe: de kinderen leiden waar het moet en 
begeleiden waar het kan. Dáár gaan we dan ook voor. Het werken in niveaus vind je in veel 
vakgebieden, naast taal en rekenen, terug. Ieder kind krijgt bij ons de nodige aandacht. Kinderen die 
een extra steuntje in de rug nodig hebben bijvoorbeeld, maar ook hoogbegaafdheid en meervoudige 
intelligentie vinden een passend antwoord op de Brummelbos.  
 
De school heeft een duidelijk karakter. Vanuit een glasheldere visie is samen gebouwd aan een even 
glashelder beeld dat iedereen van de Brummelbos heeft. “Zo doen we dat hier” komt voort uit een 
samen gedragen school. Niet star, want zo doen we dat hier niét. 
 
Vanaf het moment dat je de school binnenstapt, voel, zie, hoor en proef je de gemoedelijke sfeer op 
de Brummelbos waarin hard gewerkt wordt. Daar wil je echt deel van uit maken! 
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Strategisch deel 
 

2.1 Wat vraagt de toekomst van school en onderwijs 

2.1.1 Missie 
 

Het voorzien van kwalitatief goed basisonderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar in het dorp 
Erica met een katholieke grondslag. 
 
2.1.2 Visie 
 
 
Onze visie is gebaseerd op het begrip  betrokkenheid.  
 
 
Betrokkenheid bij alle partijen binnen en rondom de school. Betrokkenheid kun je vertalen met: wij 
vinden het belangrijk wat je bezighoudt, wat je belangrijk vindt en wat je nodig hebt. Je wordt serieus 
genomen, met respect behandeld en er wordt goed naar je geluisterd. Vanuit deze betrokkenheid 
komen onnoemelijk veel aspecten vanzelfsprekend naar voren. Kijken naar de behoeften van de 
ander is daarbij wel de belangrijkste en meest omvattende. Elke mens heeft zijn eigen behoeften. 
Behoefte aan zelfstandigheid (autonomie) en aan een goede verstandhouding, samenwerking, aan 
waardering en veiligheid(relatie). Verder wil elke mens het gevoel hebben dat hij of zij goed is op 
bepaalde gebieden (competentie).  
Vanuit deze behoeften wil iedereen op een bepaalde manier benaderd worden. Een voorbeeld: het is 
bewezen dat kinderen een sterkere wens hebben om te leren als zij inspraak in het programma 
hebben of in het werk. Middels dagtaken en weektaken is dit te bereiken. De Brummelbos gaat dan 
ook werken met dag- en weektaken. Ook het werken met leerlijnen in plaats van methoden kan dit 
bewerkstelligen. Daar focussen we ons de komende jaren dan ook op. 
Eigenlijk zijn al onze hieronder genoemde kernwaarden terug te leiden naar betrokkenheid. 
 
 
 
Wij staan voor kwaliteit van onderwijs 
 

 Kwaliteit van onderwijs is onze kernactiviteit. We willen zo hoog mogelijke resultaten met de 
kinderen bereiken. We leggen de lat hoog. We respecteren hierbij wel de verschillen die er 
tussen kinderen zijn. We willen uitgaan van kansen en succeservaringen binnen ieders 
mogelijkheden. We hebben hierbij niet alleen aandacht voor het cognitieve. Het creatieve en 
het sociaal-emotionele aspect krijgen mede de aandacht die zij verdienen. 

 
 De Brummelbos werkt met professionals. Wij zijn een lerende organisatie, d.w.z. iederéén 

blijft zich met elkaar ontwikkelen. Wij zorgen ervoor dat we ook de dag van morgen nog 
eigentijds en duurzaam onderwijs kunnen geven aan de kinderen 
 

 Het passend onderwijs vindt bij ons op school een passend antwoord. Er wordt gekeken naar 
de capaciteiten van de kinderen en daar wordt zo veel mogelijk rekening mee gehouden. 
Uiteraard worden de capaciteiten van de school hierbij niet uit het oog verloren. 
 

 We vinden het belangrijk dat de kinderen een goede plek in onze maatschappij vinden. 
Hiervoor is alleen onderwijs niet voldoende. We streven ernaar om kinderen zelfstandig, 
weerbaar en verantwoordelijk voor eigen handelen te maken. Culturele vorming en 
maatschappelijk bewustzijn behoren dan ook tot ons onderwijsprogramma. 
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Wij hebben sterke waarden en normen 
 

 Wij zijn een katholieke school en dragen dat uit zoals dat past binnen onze omgeving in de 
ruime zin van het woord. Onze normen en waarden zijn gebaseerd en geïnspireerd op de 
verhalen uit de bijbel. Gezamenlijk leven, beleven en vieren vinden we belangrijk. 

 
 Wij gaan zorgvuldig met elkaar om. Ieder mens is uniek, heeft zijn eigen talenten en zijn 

tekortkomingen. We spreken liever van verbeterpunten. Ieder mag zijn wie hij of zij is. We 
hebben wederzijds respect voor elkaar 
 

 Wij gaan uit van een duidelijke structuur. Dit vind je terug in de schoolregels. Verder bieden 
wij rust, regelmaat en reinheid, de drie jarenoude, maar nog steeds geldende regels. 
Structuur zie je in de klassen aan de dagritmekaarten en andere tekenen van voorspelbaar 
leerkrachtengedrag. 

 
Wij zijn gastvrij en er is een gemoedelijke werksfeer 
 

 Wij zijn een gastvrije school. Iedereen voelt zich vóór de deuropening al welkom. Wij zijn 
laagdrempelig. Je stapt dan ook makkelijk de school in. Uiteraard ervaren de kinderen deze 
gastvrijheid minstens net zo sterk. Deze gastvrijheid stopt niet na schooltijd: de BSO vindt in 
onze school een welkome plek. 

 
 In de school heerst een gemoedelijke en prettige werksfeer. Dit proef je in de klassen, in de 

gangen, tussen de leerkrachten onderling, tussen de ouders onderling en tussen alle partijen. 
 

 We willen een school zijn waar kinderen zich thuis en veilig voelen, waar ze vertrouwen 
kunnen hebben en zichzelf kunnen zijn. Met plezier naar school gaan staat bij ons hoog in het 
vaandel. 

 
Wij zijn open in communicatie met en staan open voor feedback van alle partners 

 
 De Brummelbos wil open en transparant zijn. Het is duidelijk wat wij voor ogen hebben, het 

is duidelijk welke kant wij opgaan. Open en transparant wil ook zeggen, dat iedereen weet 
dat we eerlijk zijn; alle partijen weten wat ze aan ons hebben. 

 
 Een goede communicatie staat bij ons op een hoog plan. Niets zo moeilijk als een volmaakte 

communicatie. Toch is ons streven om zo hoog mogelijk te eindigen op deze ladder. 
 

 De openheid, transparantie en goede communicatie die de Brummelbos nastreeft, maakt 
een feedback van alle partijen, maar ook onderling, tot een vanzelfsprekend fenomeen. Je 
mag en kunt elkaar aanspreken op onvolkomenheden. Deze zijn gericht op het gedrag en 
nooit op de persoon. Complimenten horen daar uiteraard zeker bij! Zelfreflectie op ons eigen 
handelen is daarnaast even natuurlijk. 

 
Wij werken samen met onze partners 
 

 School en ouders zijn partners in de opvoeding van de kinderen. Dit educatieve partnerschap 
en de daaruit voortvloeiende nauwe samenwerking met alle betrokkenen is voor ons 
onontbeerlijk.  
 

 Samenwerking en partnerschap met de omgeving is voor De Brummelbos belangrijk. Daar 
waar wij belangrijke contacten kunnen leggen, zullen we dat doen. De Brede School Erica, 
waar we deel van uitmaken, vindt steeds meer vorm. 
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2.1.3. Sterkte / zwakte analyse 
 

Sterk Zwak 

betrokken, gedreven leerkrachten 
contact leerkracht-ouder 
contact leerkracht-kind 
duidelijke structuur/regels 
aandacht voor taal en rekenen 
innovatie draagkracht vanuit het bestuur 
BSO in school  
mooi schoolgebouw, enorme speelplaats 

professionele cultuur 
werkdrukbeleving 
innovatief vermogen 
de weerstand tegen topdown 
vastleggen en borgen afspraken 
begeleiding lln met problemen/ extra 
mogelijkheden goede lln 
inrichting, hygiene en sfeer 
groepsgrootte 
weinig creativiteit in zaakvakken 
oordeel kinderen over zelfstandig werken 

Kansen  Bedreigingen 

ontwikkelen van excellente leerkrachten 
digitaal onderwijs 
versterken communicatie over beleid school / 
over ontwikkelingen kind 
verbeteren uitstraling school 
aandacht voor inrichting, hygiëne en sfeer 
functioneren MR 
meer inzetten op meerbegaafdheid/zorglln 
onderscheiden door goed antipestprogramma 
inzetten op goed techniekonderwijs 

krimp (leerlingaanbod) 
kans op ruis door onvoldoende communicatie 
bezuinigingen overheid 
 
 
 
 

 
 
5. SWOT-analyse 
 
Tijdens twee teamvergaderingen is zowel de interne stand van zaken (sterke en zwakke punten) als 
de externe (kansen en bedreigingen) geïnventariseerd. Hierna zijn in werkgroepen actiepunten voor 
de komende jaren besproken. Deze punten zijn opgenomen in het ondernemingsplan. 
 
 Het personeel 
 
Het team van De Brummelbos is betrokken, gedreven en er wordt hard gewerkt. De collega’s zijn 
warm en gastvrij. Men staat klaar voor elkaar. 
De cultuur in het team op De Brummelbos laat zich betitelen als een familiecultuur. De 
saamhorigheid is groot evenals de hulpvaardigheid en de sterke samenwerking in tijden van nood. 
Momenten van “samen” (samen koffie drinken en lunchen), het gevoel van één team vasthouden en 
versterken, verdient echter aandacht.  
 
Er is een goede bereidheid om samen de schouders eronder te zetten. 
De werkdruk wordt echter als groot ervaren en dit kan zorgen voor onvrede/onrust.  
Als er vanuit het bestuur/directieberaad, politiek of inspectie veranderingen op tafel worden gelegd, 
wordt dit sterk als topdown ervaren, in de wandelgangen “het komt van boven” genoemd. De 
weerstand hiertegen kan groot zijn.  
 
De professionele cultuur is een punt van aandacht: sommige collega’s spreken zelf over “eilanden”, 
afspraken worden niet genoeg nagekomen, niet iedereen laat zijn stem voldoende horen (er zijn 
enkele hoofdwoordvoerders), men legt datgene wat dwars zit niet altijd bij de juiste persoon, zaken 
worden nog opgekropt. 
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Het vasthouden aan tradities en het bekende vertraagt het invoeren van vernieuwingen. Op dit 
terrein gaan we een inhaalslag maken. 
 
 Het onderwijs 
 
Er wordt sterk gewerkt aan draagvlak door sámen de school te maken en onderwijskundig neer te 
zetten. Het schoolondernemingsplan wordt dan ook samen gemaakt. 
Alle partijen worden in de gelegenheid gesteld om mee te denken tijdens de ontwikkeling van het 
plan en om input te leveren. 
 
We maken gebruik van actuele methoden. De inzet van leerlijnen echter, waarbij een veel meer 
digitale wijze van werken zijn plaats zal krijgen, wordt op De Brummelbos de komende jaren een 
belangrijk aandachtspunt. 
 
Het zelfstandig werken heeft al een goede plek gekregen in ons onderwijs. In de bovenbouw wordt 
gewerkt met weektaken. Dagtaken worden de komende jaren ook ingevoerd. Het werken in niveaus 
zal worden uitgebreid. De focus blijft op het directe instructiemodel. 
 
Afspraken zijn nog niet overal duidelijk vastgelegd, de borging loopt achter.  
Het onderwijs zit wel in een klim. Er wordt gewerkt aan een duidelijke lijn door de school heen. Ook 
wordt er in deze vernieuwing aan uniforme modellen gewerkt. De (digitale) structuur van 
documenten wordt duidelijk en eenduidig. 
 
De zorgstructuur staat op De Brummelbos stevig op poten. De interne begeleiding richt zich steeds 
meer op het begeleiden en coachen om leerkrachten nog meer handelingsbekwaam te maken.  
 
 De schoolomgeving 
 
De school heeft een goede naamsbekendheid en er is een actieve ouderparticipatie. 
De Brede School krijgt steeds meer vorm en er is een prettige samenwerking met de andere scholen. 
De school heeft verkeersbrigadiers en dit wordt erg op prijs gesteld. Een bedreiging in deze is de 
continuïteit; er zijn niet altijd nieuwe verkeersbrigadiers onder de ouders te vinden. De scholing en 
het verzorgen van de materialen (zoals jassen) ligt sinds een aantal jaren niet meer bij de politie. Dat 
dit nog loopt (en valt of staat), hangt samen met de vrijwillige inzet van een enkele agent.  
De vergrijzing zal de komende jaren van invloed zijn op de leerlingenaanwas. 
De continue bezuinigingen in het onderwijs hebben naast een financiële ook een mentale impact. We 
zullen ermee moeten leren leven en erboven moeten gaan staan. Dit neemt niet weg dat we op de 
juiste momenten onze stem laten horen. 
 
 Huisvesting: 
 
We hebben een enorme speelplaats waardoor kinderen de ruimte hebben en elkaar de ruimte ook 
kunnen geven. Dit is van wezenlijke invloed op het omgaan met elkaar en de communicatie tussen de 
kinderen; de grootte van de speelplaats is van positieve invloed hierop. 
In het late najaar van 2014 zijn er een aantal nieuwe speeltoestellen geplaatst op het “hoge” plein. 
De rest van de speelplaats verdient aandacht. 
Er is de laatste jaren groot onderhoud gepleegd. De school is voorzien van dubbel glas, een nieuwe 
dakisolatie en een groot deel van de houten kozijnen is vervangen door kunststof kozijnen. We zitten 
er hierdoor mooi en warmpjes bij. 
In de school is een BSO aanwezig. 
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2.2 Strategische doelen en ambities 
 
De Brummelbos wil een eigentijdse en kwalitatieve school blijven. Hiervoor hebben we ons een 

aantal ambitieuze doelen gesteld voor de komende jaren. Deze doelen zijn in lijn met de doelen 
van onze stichting. 

 
2.2.1 Strategische doelstellingen 
 

1. Alle leerlingen op onze school krijgen eigentijds, passend onderwijs met behulp van 
leerlijnen, ondersteund door moderne devices. 

 
2. Ieder kind is eigenaar van zijn eigen ontwikkel- en leerproces. 

 
3. We werken continu aan een professionele cultuur en aan de vakbekwaamheid van het team. 

 
4. We werken aan verbetering van de in- en externe communicatie, waarbij de ouders als 

ambassadeur van de school nadrukkelijk worden betrokken. 
 

5. Onze school staat goed aangeschreven in het dorp en iedere leerling, ouder en medewerker 
gaat met plezier naar school. 

 
6. Onze school ziet er aantrekkelijk uit en voldoet aan de eisen van de tijd.  

 
2.3 Onze positionering 
 
2.3.1 Ons onderscheidend onderwijsconcept 
 
Wij gaan uit van het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat onze leerlingen in principe 
klassikaal onderwijs krijgen. 
Wij zullen ons de komende jaren focussen op leerlijnen. Leerlijnen zullen de leidraad voor ons 
pedagogisch didactisch handelen worden en in de plaats komen van de traditionele methoden. Zij 
bieden meer mogelijkheden om het eigenaarschap van het leren bij de leerlingen te leggen. 
 
Binnen ons onderwijs leggen wij de volgende accenten: 
-Toespitsen van het onderwijs / zorg voor elk kind op niveau  
-Digitalisering van de onderwijsmethoden (werken met iPad/tablet). 
-Sociale vaardigheden (o.a. het omgaan met de social media). 
-21 century skills 
-Techniek (aansluiting bij Bètapunt Noord).  
 
2.3.2 Onze positionering 
 
De Brummelbos is de grootste school in Erica (op Erica) en toch zijn aandacht voor het individu, 
gemoedelijkheid, tijd en respect hebben voor elkaar voor ons zeker zo belangrijk als de resultaten. 
Men ként elkaar bij ons op school. De drempels zijn laag en de communicatie verloopt vlot en 
vriendelijk. Een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen staat hoog in het vaandel. 
 
Het uitgangspunt in de wijze van het omgaan met elkaar op De Brummelbos is respect. Ieder mens 
mag zijn wie hij of zij is. Dit betekent dat niet iedereen hetzelfde is. Wij gaan hier begripvol en 
zorgvuldig mee om. Dit respect is naar elkaar toe, maar ook naar anderen. Het heeft ook gevolgen 
voor de manier waarop wij ons opstellen in de school – met een gepaste rust -  en ook hoe (netjes) 
wij omgaan met de spullen van onszelf en van anderen. 
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De drie basisregels hangen op diverse plaatsen in de school. 
 
Het team van de Brummelbos werkt met veel plezier, vol inspiratie en ambitie aan de school zoals wij 
de school willen: een open, transparante en vooral hechte gemeenschap met een groot 
saamhorigheidsgevoel van alle partijen. De school kenmerkt zich door één kernwoord: 
betrokkenheid. 
 
De school heeft een duidelijk karakter. Vanuit een glasheldere visie is samen gebouwd aan een even 
glashelder beeld dat iedereen van de Brummelbos heeft. “Zo doen we dat hier” komt voort uit een 
samen gedragen school. Niet star, want zo doen we dat hier niét. 
 
Vanaf het moment dat je de school binnenstapt, voel, zie, hoor en proef je de gemoedelijke sfeer op 
de Brummelbos waarin hard gewerkt wordt. Daar wil je echt deel van uit maken! 
 
De Brummelbos: 

o gaat ervan uit dat ieder kind uniek is; 
o werkt aan de brede vorming van kinderen; 
o maakt werk van het leren van kinderen en leraren; 
o zorgt voor een schoolklimaat waar opvoeding en onderwijs samengaan; 
o werkt volgens een eigen schoolconcept met eigen doelen en criteria, echter binnen de kaders 

die centraal zijn vastgesteld; 
o beschouwt ouders/verzorgers als partners; 
o zorgt voor eigentijds katholiek onderwijs, op zoek naar eigen identiteit met ruimte voor 

persoonlijke en schoolspecifieke invulling; 
o investeert in de nieuwe media en middelen om het didactisch handelen en het leerproces 

van kinderen te ondersteunen. 
 
2.3.3 Stichting 
 
Fidarda-SKOD is een onderwijsorganisatie die statutair gevestigd is te Hoogezand en kantoorhoudend 
te Oude Pekela.  
De Stichting bestaat momenteel uit tweeëndertig scholen voor primair onderwijs, gevestigd in de 
provincies Groningen en Drenthe. Zij werken samen aan eigentijds, innovatief en dynamisch 
onderwijs. Iedere school heeft zijn eigen culturele achtergrond en onderwijsconcept. De vertrouwde 
beginselen, subsidiariteit, solidariteit en spiritualiteit blijven referentiepunten voor goed bestuurlijk 
handelen. Daarom vormt iedere afzonderlijke school een belangrijke eenheid in de organisatie met 
een eigen plaats en gezicht naar buiten en binnen haar omgeving. 
 
Onze scholen zijn met de invoering van de wet Passend Onderwijs verdeeld over meerdere  
samenwerkingsverbanden. De school is verbanden aan SWV PO 22.02.  
 
Binnen de Stichting Fidarda draait alles om de ± 2.700 kinderen en bij de Stichting SKOD om 1.941 
kinderen en de kwaliteit van hun leven op school. Om die kwaliteit te realiseren, is voor de 
personeelsleden een goed personeelsbeleid van wezenlijk belang en dit heeft dan ook een hoge 
prioriteit binnen De Stichting. 
 
Het mission statement van onze stichting:  
 
“Fidarda-SKOD staat voor hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding, sterk 
gericht op de katholieke identiteit’’. 
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2.3.4 Identiteit 
Wij zijn een katholieke school en dragen dat uit zoals dat past binnen onze omgeving in de ruime zin 
van het woord. Onze normen en waarden zijn gebaseerd en geïnspireerd op de verhalen uit de bijbel. 
Gezamenlijk leven, beleven en vieren vinden we belangrijk. 
 
2.3.5 Imago 
 
Wij staan bekend om  
-het geven van goed onderwijs 
-onze betrokkenheid 
-de gemoedelijke sfeer in de school 
-de rustige werksfeer in de school 
 
Vanaf het moment dat je de school binnenstapt, voel, zie, hoor en proef je de gemoedelijke sfeer op 
de Brummelbos waarin hard gewerkt wordt. Daar wil je echt deel van uit maken! 
 
 
2.3.6 Conclusie 
 
De Brummelbos heeft een betrokken en hardwerkend team; dat is één van de belangrijkste 
voorwaarden voor het geven van goed onderwijs. 
We steken de komende jaren in op het professionaliseren van de cultuur. De familiecultuur zal meer 
richting professionele cultuur gaan. De eilandcultuur wordt omgebogen naar een wij-landcultuur. De 
goede sfeer blijft hierbij van wezenlijk belang. In een professionele cultuur zijn klassenbezoeken, 
collegiale consultaties en het elkaar aanspreken op zaken heel natuurlijk. Een ieder ziet de noodzaak 
in van en staat open voor vernieuwingen met de bijbehorende scholing en tijdsinvestering. Afspraken 
worden duidelijk vastgelegd (borging) en nagekomen. Je durft je kwetsbaar op te stellen en kunt 
elkaar aanspreken. 
In ons lesgeven is het directe instructiemodel is dagelijkse praktijk. 
Het zelfstandig werken krijgt een “boost” en zelfstandig leren wordt de komende jaren uitgewerkt. Er 
wordt doorontwikkeld richting dagtaken en weektaken, waarbij de inbreng én het eigenaarschap van 
leerlingen wordt vergroot. Doordat leerlingen steeds zelfstandiger worden, krijgt de leerkracht 
letterlijk maar ook figuurlijk meer ruimte om leerlingen op hun eigen niveau te begeleiden. 
Hoogbegaafdheid en meervoudige intelligentie vinden dan ook een passend antwoord op De 
Brummelbos. 
Het leren volgens leerlijnen in plaats van middels methoden gaat de komende jaren zijn uitvoering 
vinden op De Brummelbos. Hierbij zal de digitalisering in uitgebreidere vorm zijn plek veroveren. 
 
De Brummelbos is klaar voor de uitdagingen van de toekomst en gaat deze met veel enthousiasme 
en plezier aan! 
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Tactisch deel 

 
 
 Onderwijs 
 
3.1 Onderwijsconcept 

 
Wij gaan uit van het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat onze leerlingen in principe 
klassikaal onderwijs krijgen. leder kind is uniek. Daarom bieden wij de kinderen, binnen het klassikale 
systeem, zoveel mogelijk onderwijs op maat. Indien nodig doorbreken wij het klassikale systeem, 
zodat een kind de mogelijkheid krijgt op zijn/haar niveau onderwijs in een bepaald vak te krijgen. 
 
3.2 Onderwijskundige vormgeving 
 
3.2.1 Kerndoelen 
Op onze school bieden wij alle vakken aan die beschreven staan in de door het ministerie van OCW 
beschreven “kerndoelen”.  
De school gebruikt voor het bereiken van de kerndoelen de methoden zoals opgenomen in bijlage 2. 
 
Toevoegen: gepersonaliseerd leren, leerlijnen en eigenaarschap van het kind. Zie plan Anja van 
Manen. 
 
3.2.2 onderwijskundige vormgeving 
 
De basishouding in de omgang met elkaar op De Brummelbos, t.w. respect biedt voedingsbodem 
voor een groot aantal aspecten voor het kind als deelgenoot van onze maatschappij. Respectvol en 
zorgvuldig met elkaar omgaan, maar ook met de natuur, elkaars spullen, enz. 
Middels onze manier van werken, gestructureerdheid in aanbod en zelfstandigheid in uitvoering, 
proberen we de kinderen resp. een stevige basis en een eigen verantwoordelijkheid mee te geven. 
We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. 
De leerkracht werkt met drie niveaus per groep: een basisniveau, een niveau lager voor kinderen die 
meer instructie / aandacht behoeven en een niveau met compacten en verrijken voor kinderen die 
wat meer aankunnen. Uitgangspunt is het werken met het directie instructiemodel, welke deze drie 
niveaus duidelijk omschrijft. Naast deze niveaus is het mogelijk dat een enkele leerling, naar boven of 
naar beneden toe, een andere weg bewandelt; een eigen leerlijn. De directie en IB-er gaan 
regelmatig de groepen in om via een kijkwijzer van dit model te kijken of we nog op één lijn zitten. 
Door een duidelijke structuur en voorspelbaar gedrag van de leerkracht is het voor de kinderen 
duidelijk waar ze aan toe zijn. Het dagrooster hangt in de klas (kleuters) of staat op het bord. Dit 
wordt met de kinderen aan het begin van de dag besproken. 
Na de instructie kunnen de kinderen zelfstandig aan het werk. De materialen,  die zij hiervoor nodig 
hebben, worden uitgereikt of kunnen zij zelf pakken. De inrichting van de klas is hierop afgestemd. 
Het zelfstandig werken begint bij groep 1. Tijdens het zelfstandig werken kan de leerkracht extra hulp 
bieden. Tussendoor loopt de leerkracht vaste hulpronden om de kinderen te helpen. De kinderen 
kunnen elkaar ook tot hulp zijn. Via het “Basblokje” kunnen zij dit aangeven. Regelmatig wordt het 
zelfstandig werken besproken: wat gaat er goed en wat kan nog beter. 
Er wordt een beroep gedaan op de zelfsturing van kinderen: zelfstandig werken, uitgestelde 
aandacht, het zelf nakijken van gemaakt werk. Ook wordt gebruik gemaakt van tutoren; kinderen die 
kinderen uit lagere groepen helpen bij het lezen en leren. Tijdens het blokuur zijn de kinderen op een 
andere manier zelfstandig aan het werk, waarbij meer sprake is van eigen keuze en een eigen 
tijdsindeling. 
Bij het eigenaarschap van kinderen hoort ook het vormen van de eigen mening: Vanaf schooljaar 
2014-2015 wordt er ook gewerkt met de Klasse!box. Hiermee hebben kinderen en leerkrachten de 
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mogelijkheid om tijdens de klassenvergadering voorstellen en plannen, klachten en opmerkingen, 
complimenten en felicitaties op allerlei terreinen aan de orde te stellen. 
 
3.2.3 Zorgstructuur 
 
We maken deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, SWV PO 22.02 (Emmen en 
Borger-Odoorn) . In dit verband zijn afspraken  gemaakt over wat ouders mogen verwachten van het 
onderwijs van de school.   
Goede kwaliteit van onderwijs is voor ons vanzelfsprekend. Kinderen hebben recht op het beste 
onderwijs.  
In het handboek Onderwijsondersteuning kunt u lezen over onze mogelijkheden om leerlingen te 
ondersteunen en ook waar onze grenzen liggen.  
 

 
3.3 Doelstellingen beleidsterrein Onderwijs 
 
We gaan in de komende jaren werken aan de volgende onderwerpen: 
 

 In 2019 hebben we voor minstens twee basisvakken leerlijnen op inhoud (1) 
 In 2017 geeft 50 % van de ouders aan tevreden te zijn over begeleiding kinderen met 

problemen (nu 35) en over extra aandacht voor begaafde kinderen (nu 41%) (1) 
 In de LTP van 2017 geeft 65% van de leerlingen aan tevreden te zijn met (de inhoud van) 

zelfstandig werken in de brede zin des woords. (1) 
 Eind 2017 is 80% van de leerlingen in staat om de eigen leerdoelen aan te geven (2) 
 In 2019 worden er in alle groepen vier maal per jaar leergesprekken gehouden . (2) 
 In de OTP van 2017 geeft 60% van de ouders aan tevreden te zijn over de aandacht voor 

pestgedrag (nu 49%)   (5) 
 
 
4. Personeel 
 
Visie: 
We willen op De Brummelbos werken vanuit een professionele houding. Waarbij het plezier en 
eenheid een belangrijke rol speelt. 
 
 
4.1 Algemene doelstellingen van ons personeelsbeleid 
 
In de strategische doelen staat onze wens om een professionele school te zijn en dat wij het werken 
op kindniveau in de praktijk willen brengen. In onze visie staat dat wij werken met professionals aan 
onze kernactiviteit: het geven van kwalitatief goed onderwijs. In een constant veranderende 
maatschappij met bijbehorende veranderende wensen betekent dit dat wij onszelf constant zullen 
monitoren op de eigentijdsheid en de duurzaamheid van ons onderwijs en op de toerusting van 
onszelf om dat te kunnen blijven geven.  
Dit houdt een aantal zaken in voor het domein Personeel:  
-We willen steeds weer en meer gebruik maken van de kwaliteiten binnen ons team. Daarvoor is het 
nodig dat die duidelijk in kaart komen. 
-Er wordt uitvoering gegeven aan de wet BIO. 
-De leerkrachten leggen (het werken aan) hun kwaliteiten vast in een POP. 
-We zullen op zoek gaan naar die kwaliteiten die wij als team erbij willen, vooral in een periode van 
werving en selectie. Dit is niet de enige mogelijkheid om die kwaliteiten in huis te halen: scholing is 
een andere. 
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-We zullen onszelf constant bijscholen. Dit zal in eerste instantie gericht zijn op de school(organisatie) 
als geheel. Deze scholing kan zowel een teamscholing als een scholing op individueel niveau 
inhouden. 
-Van het personeel wordt verwacht dat zij de visie van de school onderschrijven, dat zij zich ten volle 
zullen inzetten om deze gestalte te geven en dat zij bereid zijn nascholing, indien gewenst door de 
organisatie, te volgen. Aan persoonlijke wensen kan, mits passend bij de organisatie en binnen de 
financiële middelen, ook gehoor worden gegeven. 
 
 4.2 Uitgangspunten formatie 
 
Het eerste uitgangspunt bij het opstellen van de formatie is de haalbaarheid: kunnen wij als 
schoolteam goed uit de voeten met deze formatie. Financieel uitgangspunt is per definitie de 
bekostiging middels het schoolbudget uit de lumpsumgelden en andere middelen verstrekt van 
overheidswege, zoals de LGF middelen en de onderwijsachterstandenfinanciering.  
Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden. Mocht dit met de hierboven genoemde middelen niet 
haalbaar zijn, zullen wij naar andere bronnen op zoek gaan, zoals onze stichting en / of beschikbare 
subsidies. 
Bij een extra impuls aan de formatie valt te denken aan (extra) inzet van klassenassistenten, 
taakverlichting van collegae of de inzet van externe expertise. 
Bij het opstellen van de formatie wordt gekeken of er rekening kan worden gehouden met 
persoonlijke voorkeuren. De organisatie staat echter voorop. 
 
4.3 Uitgangspunten voor het  taakbeleid 
 
De uitgangspunten voor het taakbeleid zijn opgenomen in het beleidsstuk Taakbeleid 1.5.1. van de 
SKOD. 
 
4.4 Nascholing 
 
In nascholing kan een onderscheid worden gemaakt in teamscholing en individuele scholing.  
Teamscholing vindt plaats als de scholing schoolbreed dient vorm te vinden; individuele scholing 
vindt plaats als op kleine schaal behoefte aan expertise binnen de organisatie is.  
 
4.5 Doelstellingen beleidsterrein Personeel 
 
We gaan in de komende jaren werken aan de volgende onderwerpen: 
 

 In schooljaar 2019 zijn alle leerkrachten competent in het werken vanuit leerlijnen en het 
inzetten van moderne devices ter ondersteuning. (1) 

 In 2016-2017 kan 80% van de leerkrachten een inhoudelijk goed leergesprek voeren.  (2) 
 In 2015-2016 heeft elke leerkracht scholing in het voeren van leergesprekken gevolgd. (2)  
 Vanaf 2015 levert elk teamlid continu en actief bijdrage aan de ontwikkeling van de 

professionele cultuur.  (3) 
 Vanaf 2015 is elke teamlid actief eigenaar van de eigen ontwikkeling en vakbekwaamheid en 

handelt hiernaar  (3) 
 Vanaf 2015 houden alle teamleden hun eigen ontwikkeling bij volgens de klok in COO7. (3) 
 In de PTP van 2017 geeft 60% van de leerkrachten aan vaak met plezier naar het werk te 

gaan (nu 47%)   (5) 
 
5. Marketing 
 

  5.1  Onze klanten 
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Onze klanten zijn katholieke en niet-katholieke kinderen / ouders in en rond Erica. 
De kinderen en ouders zijn onze “klanten”. Bij bedrijven blijven 68% van de klanten weg omdat zij 
klantonvriendelijk worden behandeld. Dit leert ons de impact van een vriendelijke benadering. De 
Brummelbos wil laagdrempelig, gemoedelijk, maar toch duidelijk zijn. Vriendelijk maar consequent. 
Onze school wil haar goede naam behouden en daar waar mogelijk verbeteren. 

 
5.2 Onze Unique buying reasons 
 
De eerste twee punten, bij de UBR hieronder genoemd, zijn voor de ouders, naast nabijheid, de 
belangrijkste redenen om voor De Brummelbos te kiezen. De Brummelbos stelt alles in het werk om 
het marktaandeel te handhaven en om haar identiteit zichtbaar te laten zijn. 
 

 Wij zijn de grootste school 
 Wij zijn een katholieke school met sterke normen en waarden. 
 Wij werken aan adaptief onderwijs (BAS-gerelateerd) 
 Wij werken met beredeneerd aanbod 
 Wij hebben ongekend veel ruimte rond de school (grote speelplaats). 
 Wij hebben een duidelijk en doordacht aannameprotocol. 
 Wij hebben een BSO in onze school. 

  
Onze slogan: De Brummelbos geeft iedereen de ruimte! 

 
5.2 Onze concurrenten 
 
In Erica zijn nog twee basisscholen. CBS De Anbrenge telt 130 leerlingen, OBS De Willem 
Alexanderschool is een school met 55 leerlingen.  
De Willem Alexander heeft – door het kleine aantal leerlingen – drie combinatiegroepen 
De Anbrenge hanteert het continurooster. 
De website van de twee scholen zijn aantrekkelijk. De website van De Brummelbos wordt herzien. 
Er zijn weinig geluiden van “ambassadeurs” (wat zeggen ouders over deze school). 
 
5.2.1 Ons onderscheidend vermogen 
 
De brummelbos heeft is de enige school voor katholiek onderwijs in het dorp en heeft een goede 
naam onder anderen op het gebied van normen en waarden en de sfeer in de school. We zijn 
verreweg de grootste school. Sinds mei 2014 is de BSO, die alleen in onze school gevestigd is, onder 
beheer van de stichting. 
 
5.3 Onze marktpositie 
 
5.3.1 Leerlingprognose 
 
De verwachting is dat de `krimp` (het afgenomen aantal geboorten) nog een aantal jaren zal 
aanhouden. Dit betekent voor onze school dat het aantal groepen verder zal afnemen. 
 
5.3.2 Marktonderzoek 
 
5.4 Doelstellingen beleidsterrein Marketing 
 
We gaan in de komende jaren werken aan de volgende onderwerpen: 
 

 In de OTP* van 2017 is 80 % van de ouders tevreden over de informatievoorziening over de 
school en hun kind.*OTP = oudertevredenheidspeiling (4) 
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 In de OTP van 2017 geeft 75 % van de ouders aan tevreden te zijn over de gelegenheid om 
met de directie te praten   (4) 

 In 2019 is er een in- en extern communicatieplan dat wordt nageleefd door betrokkenen.   (4) 
 In de PTP* van 2017 geeft 70% van de medewerkers aan tevreden te zijn over de interne 

informatiestromen (nu 53%).   (4) 
 In de PTP van 2017 geeft 70% van de medewerkers aan tevreden te zijn over de 

communicatieve vaardigheden van de directie ( nu 47%)  (4) 
 
6 Communicatie 
 
6.1 Uitgangspunten voor communicatie 
 
De Brummelbos wil open en transparant met haar partners communiceren. We vinden het belangrijk 
dat ouders weten wat ze aan ons hebben, vinden dat zij voldoende geïnformeerd worden en dat de 
school laagdrempelig is. Je kunt er zo binnen lopen en je verhaal kwijt. Op De Brummelbos zijn ze 
betrokken en luisteren ze naar je. 
 
6.2 Algemene communicatiedoelen 
 
Alle actoren in de school zijn gemakkelijk toegankelijk. 
We willen een open en transparante communicatie met al onze partners. 
We willen onze partners goed informeren. 
Communicatie is op basis van gelijkwaardigheid, wederzijds respect en openheid. 
De school is uitnodigend naar de partners als het gaat om communicatie. 
 
6.3 Communicatiemiddelen in relatie tot communicatiedoelen 
 
We maken veel gebruik van internet als communicatiemiddel:  we hebben een website en wekelijks 
verschijnt ons weekbericht hierop. De ouders krijgen het weekbericht eveneens per email. 
We gaan ons verdiepen in mogelijkheden via social media. Dit om ons scala communicatiemiddelen 
uit te breiden. 
 
6.4 Doelstellingen beleidsterrein Communicatie 
 
We gaan in de komende jaren werken aan de volgende onderwerpen: 
 

 In de OTP van 2017 is het algemene tevredenheidscijfer minimaal 7,7   (5) 
 In 2019 heeft De Brummelbos een marktaandeel van 60 % van de scholen in Erica   (5) 
 In de OTP van 2017 geeft 90% van de ouders aan tevreden te zijn over de sfeer en inrichting 

van het schoolgebouw (nu 81%)   (6) 
 In de OTP van 2017 geeft 70% van de ouders aan tevreden te zijn over hygiëne en netheid 

binnen de school.   (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht tactische doelen  
Zie bijlage 1 
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Act  
(4)

Plan 
(1)

Do    
(2)

Check 
(3)

pdca-cirkel

Operationeel deel 
 

7.3 Kwaliteitszorg 
 
7.3.1 De ordening van de kwaliteitscyclus 
 

Het planmatig werken in school aan schoolverbetering en –ontwikkeling is gevat in een cyclus van 
plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen (de Demingcyclus).  
Die cyclus ziet er al volgt uit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Figuur 1: Demingcyclus 

 
Bij elk onderdeel van de cyclus gaat het om een adequaat antwoord op de vraag: 
 

Fase Omschrijving Vragen 

 
1. Plan 
 

 
Zeggen wat je doet 

 
Hebben we goed vastgelegd/beschreven wat we doen? 

 
2. Do 
 

 
Doen wat je zegt 

 
Handelen we conform de eisen die we aan onszelf hebben 
gesteld? 

 
3. Check 

 
Evalueren 

 
Doen we de dingen goed? Doen we de goede dingen? Hoe 
weten we dat? Vinden anderen dat ook? 

 
4. Act 
 

 
Bijstellen 

 
Wat gaan we verbeteren/bijstellen en hoe doen we dat? 

  
Binnen de kwaliteitscyclus neemt het schoolondernemingsplan een centrale positie in. Het is bij 
uitstek het kwaliteitsdocument dat het kwaliteitsbeleid van de school zichtbaar maakt. 
- intern: team, directie, bestuur, MR 
- extern: ouders, onderwijstoezicht, overheid, samenleving 
Het schoolplan is hét kompas voor de schoolontwikkeling en de kwaliteitsverbetering. Het geeft de 
richting aan voor de keuzes die de school maakt en het geeft sturing aan de uitwerking in concrete 
activiteiten die per schooljaar jaar beschreven en uitgewerkt worden in het schooljaarplan en 
verantwoord in het schooljaarverslag en (deels) in de schoolgids voor de ouders. 
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7.3.2 Het instrumentarium 
 

Instrumenten. 
 
Om onze kwaliteit constant te toetsen, maken we o.a. gebruik van de volgende instrumenten: 
 

 Leerlingvolgsysteem 
 ParnasSys 
 Methodetoetsen 
 Cito-toetsen 
 Eindtoets  
 Scholen met Succes Tevredenheidspeilingen 
 Overlegstructuren zoals teamvergaderingen 
 Vergaderingen met ouders (MR / SAC / OV) 

 
De kwaliteit van het onderwijs en de vorderingen van de kinderen worden continue gemonitored 
middels de methodetoetsen. Twee keer per jaar zijn er de methodeonafhankelijke Cito-toetsen. De 
resultaten worden doorgesproken met de leerkracht en de IB-er. Aan de hand hiervan wordt een 
plan van aanpak gemaakt. 
 
 

7.4. Uitwerking doelen PDCA/cyclus (zie bijlage 2)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bijlage 1: overzicht tactische doelen 

 

Doelen                                     de cijfers tussen haakjes verwijzen naar het strategisch doel 
2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

2018- 
2019 

 

Onderwijs 
    

In 2019 hebben we voor minstens twee basisvakken leerlijnen op inhoud (1) 

 
    

In 2017 geeft 50 % van de ouders aan tevreden te zijn over begeleiding kinderen met problemen (nu 35) en 
over extra aandacht voor begaafde kinderen (nu 41%) (1) 

 

    

In de LTP van 2017 geeft 65% van de leerlingen aan tevreden te zijn met (de inhoud van) zelfstandig werken in 
de brede zin des woords. (1) 

 

    

Eind 2017 is 80% van de leerlingen in staat om de eigen leerdoelen aan te geven (2) 

 
    

In 2019 worden er in alle groepen vier maal per jaar leergesprekken gehouden . (2) 

 
    

In de OTP van 2017 geeft 60% van de ouders aan tevreden te zijn over de aandacht voor pestgedrag (nu 49%)   
(5) 

    

 

Personeel 
    

In schooljaar 2019 zijn alle leerkrachten competent in het werken vanuit leerlijnen en het inzetten van 
moderne devices ter ondersteuning. (1) 

 

    

In 2016-2017 kan 80% van de leerkrachten een inhoudelijk goed leergesprek voeren.  (2) 

 
    

In 2015-2016 heeft elke leerkracht scholing in het voeren van leergesprekken gevolgd. (2)  

 
    

Vanaf 2015 levert elk teamlid continu en actief bijdrage aan de ontwikkeling van de professionele cultuur.  (3) 

 
    

Vanaf 2015 is elke teamlid actief eigenaar van de eigen ontwikkeling en vakbekwaamheid en handelt hiernaar  
(3) 

    



 

Vanaf 2015 houden alle teamleden hun eigen ontwikkeling bij volgens de klok in COO7. (3) 

 
    

In de PTP van 2017 geeft 60% van de leerkrachten aan vaak met plezier naar het werk te gaan (nu 47%)   (5) 

 
    

 

Marketing 

    

In de OTP van 2017 is het algemene tevredenheidscijfer minimaal 7,7   (5) 

 
    

In 2019 heeft De Brummelbos een marktaandeel van 60 % van de scholen in Erica   (5) 
 

    

In de OTP van 2017 geeft 90% van de ouders aan tevreden te zijn over de sfeer en inrichting van het 
schoolgebouw (nu 81%)   (6) 

 

    

In de OTP van 2017 geeft 70% van de ouders aan tevreden te zijn over hygiëne en netheid binnen de school.   
(6) 

    

 

Communicatie 

    

In de OTP* van 2017 is 80 % van de ouders tevreden over de informatievoorziening over de school en hun kind. 

(4) 
 

    

In de OTP van 2017 geeft 75 % van de ouders aan tevreden te zijn over de gelegenheid om met de directie te 
praten   (4) 
 

    

In 2019 is er een in- en extern communicatieplan dat wordt nageleefd door betrokkenen.   (4) 
 

    

In de PTP* van 2017 geeft 70% van de medewerkers aan tevreden te zijn over de interne informatiestromen 
(nu 53%).   (4)  
 

    

In de PTP van 2017 geeft 70% van de medewerkers aan tevreden te zijn over de communicatieve vaardigheden 
van de directie ( nu 47%)  (4)  
 

    

 
 
Voor een aantal doelen staan alleen de eerste jaren aangegeven. Dit zijn de jaren om er extra aandacht aan te besteden. Daarna dient dit gecontinueerd te worden. 
 
 
 



 

Bijlage 2: uitwerking doelen PDCA-cyclus 

 
 

1. Onderwijs 
 

1. In 2019 hebben we voor minstens twee basisvakken leerlijnen op inhoud (1). 
 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

vakgebieden inzicht 
leerlijnen op 
inhoud bij 
minstens één 
vakgebied 

oriënteren op 
methoden die 
werken volgens 
leerlijnen 

aug 
2015- juli 
2016 

vertegen-
woordigers 
uitgeve-
rijen 
 
Leerlijnen 
SLO 
 

coordi-
nator / 
werk-
groep 

 verslag 
evaluatie 
werkgroep 

jan 2016 

         

 

 

2. In 2017 geeft 50 % van de ouders aan tevreden te zijn over begeleiding kinderen met problemen (nu 35) en over extra aandacht voor 
begaafde kinderen (nu 41%) (1) 

 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

ouders met 
zorgkinderen 

tevreden 
 

 

evaluatieformulier 
maken. 
regelmatig navragen 
bij / bespreken met 
ouders 
vast punt in overleg 

aug 2015  evaluatie-
formulier 

team/ib  evaluatie-
formulier 
agenda 
overleg 

jan 2016 



 

MIB/dir 

lijst met 
leerlingen 
groep 1 tm 8 

in elke groep 
zijn de 
kinderen 
zorgvuldig 
gescreend 

beperkte screening 
van alle kinderen / 
uitgebreide 
screening van 
potentiele HB-
kinderen 

aug 
2015- juli 
2016 

Sidi-3 werk-
groep 

 Parnassys 
Sidi-3 
Lijst met 
HB-kn. 

jan 2016 

 
 

3. In de LTP van 2017 geeft 65% van de leerlingen aan tevreden te zijn met (de inhoud van) zelfstandig werken in de brede zin des woords. 
(1) 

 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

zelfstandig 
werken in de 
klassen 

opbouwend 
in leerjaren 
tot 4x per 
week  

voortgang / borging 
bespreken en 
vastleggen 

4x per 
jaar 

notulen  team  teamverga
dering 
SMT-
overleg 

okt 2015 

idem evenredige 
verdeling 
inhoud 

afspraken maken en 
vastleggen over 
verhouding 
mag/moet-deel  en 
over aandeel eigen 
keuze kinderen 

aug 
2015- juli 
2016 

afspraken 
en 
besluitenlij
st 

team  teamverga
dering 

 

idem, 
registratie 

er is een 
doorgaande 
lijn en een 
opbouw in 
registratie  

afspraken (maken 
en) vastleggen over 
wijze registratie 

aug 
2015- juli 
2016 

afspraken 
en 
besluitenlij
st 

team  teamverga
dering 

jan 2016 

leerlingadviesc
ommissie 
(LAC) 

leerlingen 
tevreden 

bespreken in LAC 4x per 
jaar 

verslag 
LAC 

voorzitter 
LAC 

 verslag 
LAC 

jan 2016 

         
 



 

 
 

4. Eind 2017 is 80% van de leerlingen in staat om de eigen leerdoelen aan te geven (2) 
 

 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

         

Leerlingen 
groep 5 t/m 8  
 
 
 

Leerlingen 
maken zelf 
keuzes in 
leerdoel  
 

Per (dag of) week 
zelf een leerdoel 
bepalen 
Leerdoel wegzetten 
op taakbord en/of 
taakbrief 
(Later: zelf een 
keuze maken in 
uitvoer / 
verantwoording 
afleggen in 
leergesprek) 

aug 
2015- juli 
2016 

overzicht 
leerdoelen 

team  teamverga
dering 

okt 2015 

         
 
 

5. In 2019 worden er in alle groepen vier maal per jaar leergesprekken gehouden . (2) 
 

 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

leer-
gesprekken 

2 keer dit jaar (voorafgaand: 
scholing 
leergesprekken) 
oefenen met 

jan 2016- 
juli 2016 

evaluatie-
formulier 

team  teamverga
dering 

mei 2016 



 

leergesprekken 
evalueren 
ervaringen met 
leergesprekken 

         
 
 

6. In de OTP van 2017 geeft 60% van de ouders aan tevreden te zijn over de aandacht voor pestgedrag (nu 49%)   (5) 
 

 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

omgangs-
protocol 

klaar pestprotocol 
ombouwen tot 
(positief 
geformuleerd) 
omgangsprotocol 

aug 
2015- juli 
2016 

pest-
protocol 

werk-
groep 

 omgangs-
protocol 

mei 2016 

methode 
pesten 

klaar voor 
implemen-
tatie 

oriënteren op 
methode pesten 
voorlichting door 
aanbieders 
keuze maken 
 

aug 
2015- juli 
2016 

aanbieders 
pest-
programm
a’s 

werk-
groep 

  januari 2016 
 
implementatie 2016-
2017 

 
 
 

2. Personeel 
 

1. In schooljaar 2019 zijn alle leerkrachten competent in het werken vanuit leerlijnen en het inzetten van moderne devices ter ondersteuning. 
(1) 
 

 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 



 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financië
n 

Instrument Evaluatie 

Werken met 
leerlijnen 
 
 
 
 
 

Alle 
leerkrachten  
zijn in staat  
onderwijs te 
geven  
via (digitale)  
leerlijnen en 
weten welke 
consequentie
s dat voor 
hun 
leerkrachtged
rag heeft. 

Inventariseren 
scholingsmogelijkhe
den 
 
Volgen scholing 
 
Kijken bij  
collega’s die al  
werken met  
leerlijnen 
 
Zoeken geschikte  
methode/ 
programma 
en middelen (o.a.  
moderne devices) 
 

aug 
2015- juli 
2016 

Leerlijnen 
SLO 
 
coaching 
Exova 
 
talenten-
linkacade
mie 
 
 

Team, 
directie, 
MIB 

Inhuren 
des-
kundige 
 
€1500 

 Juni 2016 
Vervolg 16/17:  
planning  
implementatie   

huidige wijze 
van werken 

afspraken 
vorige sop 
gehandhaafd  

afspraken borgen 
tot leerlijnen 
geïmplementeerd 
zijn: 
DIM model / 
zelfstandig werken / 
enz. handhaven 

tot 
implemen
tatie 
nieuwe 
leerlijnen 

oude SOP 
afspraken 
en 
besluitenlij
st 

team  afspraken 
en 
besluiten-
lijst 

 

         
 

 

2. In 2016-2017 kan 80% van de leerkrachten een inhoudelijk goed leergesprek voeren.  (2) 
 

 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  



 

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

Scholing leer-
gesprekken 

elke 
leerkracht 

Scholing volgen start aug 
2015 

scholing 
door 
externen 

Directie, 
MIB 

Euro 
1500,-- 

Certificaat 
opleiding 

juni 2016 

         
 
 

3. In 2015-2016 heeft elke leerkracht scholing in het voeren van leergesprekken gevolgd. (2)  
 

 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

Scholing leer-
gesprekken 
 
 
 
 
 

elke 
leerkracht 

Scholing volgen start aug 
2015 

scholing 
door 
externen 

Directie, 
MIB 

Euro 
1500,-- 

Certificaat 
opleiding 

juni 2016 

         
 
 
 

4. Vanaf 2015 levert elk teamlid continu en actief bijdrage aan de ontwikkeling van de professionele cultuur.  (3) 
 

 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

afspraken en 
besluitenlijst 

klaar bestaande 
afspraken bundelen 
in één document 
idem voor besluiten 

start aug 
2015 

afspraken 
en 
besluiten-
lijst 

team 
(bouwen) 

 afspraken 
en 
besluitenlij
st 

nov 2015 



 

coördinatoren 
en 
werkgroepen 
voor de kern 
en zaakvakken  

elke 
leerkracht lid 
van een 
werkgroep 

inventariseren 
benodigde 
werkgroepen 
leerkrachten nemen 
plaats in werkgroep 
werkgroepen 
verantwoordelijk 
voor inplannen 
activiteiten / 
verslaglegging naar 
team 

start aug 
2015 

team-
vergaderin
g 

team  overzicht 
werkgroep
en 

nov 2015 

vergaderingen  70% team 
tevreden over 
effectiviteit 

inventariseren 
verbeterpunten 
opstellen plan van 
aanpak 
uitvoeren punten 

aug 
2015-juli 
2016 

teamverga
dering 

team  teamverga
dering 
evaluatiefo
rmulier 

okt 2015 

groeps- en 
hulpplannen  

elke 
leerkracht 
heeft de 
plannen op 
orde 

elke leerkracht zorgt 
zelf dat de plannen 
op orde zijn 
de MIB-er monitort 

jaarlijks Parnassys 
toetsmateri
alen 

team  Parnassys 
Groeps-
plan-
bespreking 

tijdens 
groepsplanbesprekin
gen 

bieden 
eigentijds 
onderwijs 

nog 
uitwerken: 
techniek! 

       

 
 

5. Vanaf 2015 is elke teamlid actief eigenaar van de eigen ontwikkeling en vakbekwaamheid en handelt hiernaar  (3) 
 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

COO7-
planning 

alle 
leerkrachten 
volgen 
planning 

afspraken maken 
tussen teamleden 
en directie volgens 
COO7klok 

start 
januari 
2015 

COO7 team  COO7 aug 2015 
 



 

         
 
 

6. Vanaf 2015 houden alle teamleden hun eigen ontwikkeling bij volgens de klok in COO7. (3) 
 

 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

COO7-
planning 

alle 
leerkrachten 
volgen 
planning 

afspraken maken 
tussen teamleden 
en directie volgens 
COO7klok 

start 
januari 
2015 

COO7 team  COO7 aug 2015 
 

         
 
 

7. In de PTP van 2017 geeft 60% van de leerkrachten aan vaak met plezier naar het werk te gaan (nu 47%)   (5) 
 

 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

         

Arbo Plan van  
Aanpak 
(aandachts-
punten vanuit 
team) 
 

Eind 
schooljaar  
belangrijkste  
aandachts-
punten 
uitgevoerd 

Uitvoeren acties uit  
PvA 
 
Overleg/toetsen met  
team 

2015-
2016 

PvA n.a.v.  
RI&E 

Directie.  
Arbocom-
missie 
 

Euro 
500,-- 

PvA; 
Arbo-
meester 

Juni 2016. 

Taakbeleid 
 
 
 
 

75% van 
leerkrachten 
tevreden 

Takenlijst  
herzien/aanpassen 
 
Taken 
(her)verdelen. 

jan 2015- 
juli 2016 

Takenlijst 
 
Uren 
overzicht 
 

directie  Enquête  
PTP 
 
Functio-
nerings- 

juni 2016 
 
Peiling in 2017 
 
 



 

  
Per persoon  
berekening 
uitwerken. 

 
 

gesprek-
ken 
 

 

 
 

3. Marketing 
 

 

1. In de OTP van 2017 is het algemene tevredenheidscijfer minimaal 7,7   (5) 
 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

enquête 
groepen-
verdeling 

80% ouders 
tevreden 

enquête opstellen 
waarin mening 
gevraagd van 
ouders over 
groepenverdeling 

jaarlijks 
rond april 

enquête dir  enquête jaarlijks mei 

         

         

         
 
 

2. In 2019 heeft De Brummelbos een marktaandeel van 60 % van de scholen in Erica   (5) 
 

 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

aantal 
aanmeldingen 

60% van 
totale aanbod 
op Erica 

potentieel aanbod 
inventariseren bij 
gemeente 
inventariseren 

jaarlijks 
rond 
teldatum  

informatie 
gemeente 
website 
andere 

dir  teldatum-
cijfers 

okt  



 

leerlingenaantal 
andere scholen 
middels 
website/directeuren 

scholen 

         
 
 
 
 

3. In de OTP van 2017 geeft 90% van de ouders aan tevreden te zijn over de sfeer en inrichting van het schoolgebouw (nu 81%)   (6) 
 

 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

         

Peiling onder 
ouders over 
school  
en  
schoolomge- 
ving  
 
 
 
 
 

80% van de 
ouders  
is 
tevreden/zeer  
tevreden. 
 

Halfjaarlijks als 
agendapunt 
opnemen op 
agenda geledingen 
Rode 
onderhoudsmap  
volgen. 
Speeltoestellen  
regelmatig  
controleren. 
Onderhoud  
speeltoestellen  
uitvoeren. 
Controle 
schoonmaak. 
 

Loopt het  
gehele  
schooljaa
r  
door. 

Onder-
houds- 
map 
Keurings-
rap- 
port  
speeltoes-
tellen 
Planning  
speel-
plaats  
schoon-
ma- 
ken 

directie Zie rode  
onder-
houds-
map 

enquête 
formulier 
In 2017: 
OTP van  
Scholen 
met  
Succes 

December en juni 

 
 

4. In de OTP van 2017 geeft 70% van de ouders aan tevreden te zijn over hygiëne en netheid binnen de school.   (6) 



 

 
 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

Peiling onder 
ouders over 
hygiëne en 
netheid 

70% tevreden Halfjaarlijks als 
agendapunt 
opnemen op 
agenda geledingen 
Samenstellen 
enquête 

 Vergaderin
g 
geledingen 
enquête  

dir  enquête 
formulier 
in 2017: 
OTP van  
Scholen 
met  
Succes 

halfjaarlijks 

         
 
 

4. Communicatie 
 

1. In de OTP* van 2017 is 80 % van de ouders tevreden over de informatievoorziening over de school en hun kind. (4) 
 

 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

Informatie- 
voorziening  
via website,  
nieuwsbrieven  
rapporten  
leerlingen. 
 
 
 
 
 

80% ouders 
is  
tevreden/zeer  
tevreden 

Inventarisatie 
wensen ouders 
middels enquête 
 
Verwerken 
uitkomsten in 
informatie-
voorziening 

Gedurende  
schooljaar 

Enquête 
Website 
nieuws-
brief 

Directie, 
MIB, 
Team 

geen Enquête 
OTP van  
Scholen 
met  
Succes 
2017 

Evaluatievergadering
met geledingen,  
team 



 

Weekbericht 
met  
onderwijsin- 
houdelijke  
informatie. 

Tweemaande
lijks  
3x per jaar 
een thema-
nummer 

Themanummers  
schrijven 

tweemaan
delijks 
vanaf aug 
2015 

Weekberic
ht 

Directie, 
MIB 

 Weekberic
ht 

Januari 2015 

klankbord-
groep ouders 

80% tevreden samenstellen 
klankbordgroep 
 
opstellen 
verwachtingen 
klankbordgroep 
 
regelmatige 
evaluatie 
klankbordgroep 

start aug 
2015 

vergade-
ring 
geledingen 

dir  overleg 
klankbord-
groep 

jan 2016 

notulen 
geledingen 

80% tevreden geledingen 
voorstellen punt 
“communicatie” 
elke vergadering 
op de agenda te 
zetten 
 
na elke 
vergadering 
notulen 
doornemen met 
voorzitter 
 
plan van 
verbetering 
opstellen 
 

start 2015 vergade-
ring 
geledingen 

dir  notulen 
verga-
dering 

nov 2015 

 

 

2. In de OTP van 2017 geeft 75 % van de ouders aan tevreden te zijn over de gelegenheid om met de directie te praten   (4) 
 

 



 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

enquête onder 
ouders 

75% tevreden opstellen enquête aug 2015 enquête dir  enquête sept 2015 

         
 
 

3. In 2019 is er een in- en extern communicatieplan dat wordt nageleefd door betrokkenen.   (4) 
 

 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

         

Interne en  
externe  
communicatie 
 
 
 
 
 

Er is een up 
to date  
communicatie
plan 

Beoordelen of 
huidig  
communicatieplan  
nog klopt. 
Ev. knelpunten,  
kansen, wensen,  
behoeftes  
verwerken. 
Voorleggen aan 
team, MR, SAC. 
Opnieuw 
vaststellen. 

Lopende  
het  
school-
jaar. 

Bestaand  
commu-
nicatieplan
. 

werk-
groep 
communi
catie 
 

geen Communic
atie- 
plan 

Evaluatievergade- 
ring met geledingen,  
team 

         

 
 
 

4. In de PTP* van 2017 geeft 70% van de medewerkers aan tevreden te zijn over de interne informatiestromen (nu 53%).   (4)  
 

 



 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

notulen 
teamvergaderi
ng over 
agendapunt 
“communicatie
”/ interne 
informatiestro
men 

80% team 
tevreden 

communicatie/ 
interne 
informatiestromen 
als agendapunt 
opnemen op 
agenda 
 
na elke vergadering 
dit punt doornemen 
(voorzitter/ directie) 

start aug 
2015 

notulen dir  notulen na elke vergadering 

enquête 
directe 
communicatie 
tussen alle 
teamleden 

80% 
teamleden 
tevreden 

 enquête uitzetten 
  
verbeterpunten 
inventariseren 
 
plan van aanpak 
maken 
 
nieuwe enquête 
opstellen en 
uitvoeren 

start aug 
2015 

enquête dir /team  enquête jan 2016 

 
 

5. In de PTP van 2017 geeft 70% van de medewerkers aan tevreden te zijn over de communicatieve vaardigheden van de directie ( nu 47%)  
(4)  
 

 

Uitvoeringsjaar 2015 - 2016 
 

Plan  Do      Check  

Indicator Norm Activiteiten Planning Middelen Verantw. Financiën Instrument Evaluatie 

enquête onder 70% tevreden enquête uitzetten start aug enquête dir /team  enquête jan 2016 



 

team    
verbeterpunten 
inventariseren 
 
plan van aanpak 
maken 
 
nieuwe enquête 
opstellen en 
uitvoeren 

2015 

         
 
 


