
1. Schoolplan

1.1. Voorwoord
Dagelijks gaan de kinderen naar school waar ze verzekerd moeten zijn van kwalitatief goed onderwijs. Ouders kiezen bewust voor een school
die aansluit bij de gezinssituatie.Vanuit het vertrouwen dat de school kinderen voorbereidt op de snel veranderende (digitale) wereld van de
toekomst.

Onderwijsgroep Fier is echt een plattelandsorganisatie. Dit betekent dat gekeken wordt naar de regio waarin de scholen staan. Maar ook naar
wat de kansen zijn om ook voor de toekomst onderwijs aan te kunnen bieden dat aansluit bij de thuissituatie van kinderen. Dit vraagt om
een eigen benadering van elk dorp, maar ook om vooruit te kijken.

Voortdurend wordt gesproken en nagedacht over de wijze waarop het onderwijs verbeterd kan worden . We zien de maatschappij om ons
heen veranderen. Goed onderwijs vraagt veel meer dan alleen goede cijfers. Steeds vaker wordt gewerkt aan uitdagingen die verder gaan dan
alleen de school. Passend Onderwijs voor elk kind is de uitdaging want kinderen willen een omgeving waarin zij zich veilig en vertrouwd
voelen. Daarin speelt de meester of juf een grote rol. Onze Leerkrachten binnen Onderwijsgroep Fier werken keihard om iedere dag het beste
voor het kind te bieden. Dit betekent niet dat de leerkracht alles overziet. Kinderen die een van de scholen van Onderwijsgroep Fier hebben
bezocht vertrouwen op zichzelf, hebben  geleerd om zichzelf te ontwikkelen, te houden van verschillen tussen mensen en kunnen hiermee
omgaan. Zij zijn in staat om hun plek in te nemen in de maatschappij van de toekomst . De scholen van onderwijsgroep Fier inhoud en vorm
geven in de omgeving waarin de scholen staan.

Daarom is  actieve maatschappelijke participatie  een kenmerk van de scholen van Onderwijsgroep Fier. Op deze manier worden de kinderen
gestimuleerd in hun ontwikkeling. Daar werken alle medewerkers hard aan mee.

Onderwijs groep Fier staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
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1.2. Inleiding
Het strategisch beleidsplan van Onderwijsgroep Fier 2015-2019 is het resultaat van een proces waarbij het bestuur, de algemene directie,
stafbureau, directeuren en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad betrokken zijn geweest. In dit document worden de keuzes
toegelicht die als kader voor de komende periode dienen .

Dit strategisch beleidsplan gee  de koers aan voor de organisatie als geheel. De ontwikkeling voor de komende periode wordt hiermee
vastgelegd, waarbij de geformuleerde doelstellingen als uitgangspunt dienen voor de scholen binnen Onderwijsgroep Fier.

Keuzes die worden gemaakt worden gekoppeld aan de begroting. In de jaarplannen worden de beleidsvoornemens verder uitgewerkt en
geconcretiseerd.

Ontwikkelingen tot 2019
Belangrijke doelstellingen voor de komende periode liggen op het gebied van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, Passend Onderwijs en de
toepassing ICT in het onderwijs. Alle medewerkers van Onderwijsgroep Fier zetten zich in om de geformuleerde doelstellingen te realiseren.

Welkom voor ouders
Iedere dag wordt in de klas en daaromheen hard gewerkt om het beste uit de kinderen te halen. Daarbij gaat het niet alleen om de cijfers die
een kind haalt, maar wordt ook veel aandacht besteed om het welzijn en welbevinden van het kind te bevorderen. Ouders zijn met hun kind
welkom op de scholen van Onderwijsgroep Fier waarin deze speerpunten voor de komende tijd centraal zullen staan. Elke school hee  hierin
haar eigen concept om dit in de praktijk ten uitvoer te brengen.

1.3. Herkenbare trends
De samenleving is in een steeds hoger tempo aan verandering onderhevig.

Herkenbare trends zijn:

Individualisering van de maatschappij zorgt voor nieuwe sociale contexten en netwerken.
Ouders/verzorgers zijn, alhoewel hoofdverantwoordelijk voor de opvoeding, niet langer de enige opvoeders. Van scholen en
instanties wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen in een omgeving waar verdichting van maatschappelijke
problematiek speelt.
Informatie komt in een steeds hoger tempo op diverse manieren beschikbaar.
Wereldproblematiek zorgen voor veranderende culturele, religieuze en etnische diversiteit.
We zien dat bij problemen die thuis spelen steeds vaker de school een rol krijgt.
Een samenleving die op zoek is naar een nieuwe  ‘wij’, de balans tussen sociale cohesie en individuele oriëntatie.

 

In de omgeving waar de kinderen opgroeien komt in deze tijd veel op hun af. Het is onze taak om ze hierop zo goed mogelijk voor te bereiden.
Dan kan omdat de school bij uitstek een plek van dialoog is. Want kinderen leren van en door elkaar. Vooral als kinderen worden uitgenodigd
in een leerbare ruimte en erkend worden in hun eigen unieke ontwikkeling van hun identiteit.

De toepassing van sociale media vormen een belangrijke basis voor de mogelijkheden die we hebben en ons onderwijs vernieuwend vorm te
geven. Want kinderen groeien vandaag de dag op in een wereld van interactieve zingeving. Zij construeren hun identiteit op basis van de vele
impulsen die zij op hun weg tegenkomen.  Zo construeren zij hun geïndividualiseerde jeugdbiografie.

Dit veel vergt van de leerkrachten in het onderwijs. Problemen die in de wereld spelen, komen zo de school in, waarbij de kinderen goed
weten wat er speelt. Dit betekent dat de maatschappij waarin we leven, dichtbij of verder weg, een belangrijke basis vormt voor de
ontwikkeling van de kinderen in de scholen. Dit proces van globalisering herschikt opvattingen en leefgewoonten en roept uitdagingen en
spanningen op in de samenleving.

Want de grootste verandering is dat kinderen en medewerkers door de digitalisering in staat zijn zichzelf kennis eigen te maken, informatie te
verwerken en te analyseren over en voor zichzelf en organisaties zonder tussenkomst van een leidinggevende of een leerkracht. Inzet van
deze kennis en vaardigheden van kinderen om de ontwikkeling in het onderwijs naar leergemeenschappen waar informatie verzameld en
gedeeld kan worden.

 



2. Onze organisatie

2.1. Onderwijsgroep Fier en haar scholen
Onderwijsgroep Fier is een plattelandsorganisatie die onderwijs verzorgt in vier gemeenten verdeeld over 17 scholen. De scholen zijn gelegen
in een krimpgebied in noordwest Friesland. Onderwijsgroep Fier is een stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs waarbij
ruim 1500 leerlingen dagelijks onderwijs volgen.

Tot 2019 zal Onderwijsgroep Fier kijken naar de verdere samenwerking met strategische partners in de regio, hierbij rekening houdend met
de specifieke uitdagingen die op de scholen spelen. De komende jaren zullen meer informele samenwerkingsscholen worden gesticht,
waarbij het doel is om in de kleinere kernen minimaal één school te behouden voor het dorp.

De samenwerking met andere besturen wordt gezocht als dit een aantoonbare meerwaarde hee  voor de kinderen en de organisatie.

 

2.2. Ideologie
Wij geloven dat een mens niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van zijn omgeving. Ieder individu hee  ook een verantwoordelijkheid
voor die omgeving. Die omgeving is meer dan alleen de geografische regio waar je woont. Het is ook de maatschappij waar je deel van
uitmaakt en de tijdgeest die in die maatschappij heerst.

Wij geloven ook dat iedereen nodig is: juist als je iets anders geloo  of vindt als je iets anders bent. Het mooiste dat mensen kunnen
inbrengen in de samenleving is die eigenheid.

Wij geloven in mensen die zichzelf willen ontdekken, in relatie tot de omgeving waarbinnen ze leven. Niet alleen als het resultaat van die
omgeving, maar ook als de eigenaar daarvan.

Wij geloven dat hechting een belangrijke voorwaarde is voor ontwikkeling. Niet alleen de vroege hechting voor jonge kinderen, maar ook
hechting aan jezelf, aan je omgeving, aan de gedragingen van jezelf en je omgeving en het e ect dat dat op jou hee .

2.3. Onze belo e
Wij beloven dat jij jezelf ontdekt en laat ontdekken. Dat doen wij namelijk ook; wij ontdekken steeds meer wie we zijn en wat ons gedrag is.
Dat is groei.

Wij beloven dat jij je laat raken door je omgeving; door hoe mensen zich gedragen maar ook door je eigen wens om te ontdekken wie ze zijn.
Wij laten ons ook raken door jou, zoals we het ook niet uit de weg zullen gaan om jou te raken.

Wij beloven dat jij het onderscheid kunt maken tussen je omstandigheden en wie je bent. Je zet je actief in om die omstandigheden te
beïnvloeden waar mogelijk en ze te accepteren waar nodig. Zonder dat het je uit het veld slaat. Zonder dat het je onberoerd laat. Zodat jij
groeit.

Dus beloven wij dat we aan jou gehecht zijn, zoals jij gehecht bent aan jezelf, je omgeving en jouw groei.

Daarom: Onderwijsgroep Fier: Gehecht aan Groei
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2.4. Onze Merkwaarden
Natuurlijk wordt op alle scholen binnen Onderwijsgroep Fier hard gewerkt om goede kwaliteit te bieden. Ook vinden we het belangrijk dat
een kind zich veilig voelt in een omgeving waarin het zichzelf kan zijn en gehecht is aan groei.

Wat onze organisatie echt Merkwaardig maakt is dat we Zelfbewust, Verwonderd en Onderscheidend zijn.

Zelfbewust
We zijn een organisatie waarin we heel goed weten waar we goed in zijn en waar we nog in kunnen groeien. We vinden het van groot belang
om onze kinderen dit ook te leren. Op deze manier kun je voortdurend op zoek gaan om het beste uit jezelf te halen zodat je ook anderen dit
kan leren die jij in je omgeving tegenkomt.

Verwonderd
Wanneer jij jezelf steeds beter leert kennen, zul je steeds meer verwonderd raken door de dingen die je ontdekt. Jij leert steeds beter wat het
is om te komen tot groei, waardoor je hier aan gehecht zult raken.

Onderscheidend
Elke school binnen Onderwijsgroep Fier hee  een eigen onderwijskundig concept waarbinnen het onderwijs wordt gegeven. We zijn niet
bang om dingen uit te proberen die soms tegen de stroom in lijken te gaan. Dit maakt dat we soms anders doen dan anderen, hierdoor leren
we van en met elkaar en komen we tot groei.

Daarom: Onderwijsgroep Fier, Gehecht aan groei 
Zelfbewust, Verwonderd, Onderscheidend



3. Onze school

3.1. Onze school
Het Ontstaan.
In september 2011 kreeg de stuurgroep van het college van B en W van de gemeente ‘t Bildt, het bestuur van Onderwijsgroep Fier en het
bestuur van VCBO ‘t Bildt  de opdracht om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van een scholenfusie tussen de openbare
basisschool de Hanwizer en de Christelijke basisschool de Barte tot een informele samenwerkingsschool in Vrouwenparochie. Als een
Openbare en een Christelijke school het voornemen hebben te fuseren, dan maakt dat veel emoties los. Vele jaren is men immers veelal
gescheiden opgetrokken. Ieder met de eigen sociaal-maatschappelijke, culturele en godsdienstige achtergrond. Daarom hee  vanaf het
begin het zwaartepunt van het onderzoek tot draagvlak voor de SWS gelegen bij de teams en de ouders van beide scholen. Er is veel tijd en
aandacht besteed aan het uiten van de overeenkomsten in ervaring en beleving, zowel persoonlijk als in groepen. Gaandeweg groeide het
vertrouwen in elkaar en in het proces. Het saamhorigheidsgevoel nam toe en daarmee het besef dat een fusie van beide scholen een goede
zaak zou zijn voor het ontwikkelingsperspectief voor het onderwijs in Vrouwenparochie.
De school is van start gegaan op 3 september 2012 in het gebouw van de voormalige CBS De Barte omdat het   gebouw van de voormalige
OBS De Hanwizer verbouwd moest worden voor de definitieve huisvesting van de school inclusief de peuterspeelzaal.
Alle beleidsvoorstellen vanuit de eindrapportage “Eenheid in verscheidenheid” tot vorming van de samenwerkingsschool zijn tot uitvoering
gebracht.

Het Gebouw
Ons schoolgebouw staat aan de Matthijs Beckstraat 65 en is een modern schoolgebouw met huisvesting van de PSZ, peuterspeelzaal. Op de
pleinen aan weerszijden van de school, staan diverse speeltoestellen. Het gebouw hee  4 groepslokalen, een peuterlokaal, een
kleutergymzaal in de gemeenschappelijke multifunctionele ruimte, in de groepslokalen werkhoeken voor het computernetwerk, een
leesdocumentatiehoek op de gang, een extra ruimte bij/in het kleuterlokaal en een personeels- en directiekamer.

De Fierljepper
De Samenwerkingsschool (SWS) heet per 21 februari 2014 “De Fierljepper”.  Vrouwenparochie/Froubuurt is een dorp waar in het verleden aan
fierljeppen werd gedaan. Er hebben springschansen in het dorp gestaan.  De springsloot is nog een begrip in Froubuurt. Ook zit er het woord
fier in. Het betekent: “trots op”, daarnaast is het een verwijzing naar de onderwijsgroep Fier, waar de samenwerkingsschool  onder valt.

 

 

3.2. Missie
"De Fierljepper helpt je groeien."

SWS de Fierljepper is een moderne school voor de bevolking van Vrouwenparochie en omgeving.
Wil een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen.
Wil een school zijn waar de kinderen op eigentijdse manier worden gevormd, men leert rekening met elkaar te houden en respectvol om te
gaan met verschillen. 
Personeelsleden dragen dit door hun voorbeeldgedrag over op de kinderen.

Onze Kernwaarden zijn:
respect, vertrouwen, openheid en gelijkwaardigheid
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3.3. Visie
De Fierljepper zorgt voor modern onderwijs, met oog voor de ontwikkelingen in de maatschappij, zodat de kinderen in hun ontwikkeling
kunnen groeien, hun talenten leren ontdekken om zich verder te kunnen ontwikkelen tot volwaardig deelnemen aan de samenleving. 
- De school gaat uit van het unieke van elk kind en houdt daarom rekening met de verschillen en mogelijkheden van de  kinderen; dit komt
tot uitdrukking in adaptief onderwijs waarin aandacht is voor afstemming, vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking.  .
In het onderwijsaanbod wordt rekening gehouden met de verschillende achtergronden qua godsdienst en levensbeschouwing. De school
leert de leerlingen deze verschillen te waarderen.
Daarnaast zorgen we voor het bijbrengen van noodzakelijke kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van een kritische zin.
Verder streven we er naar: 
- het kind te leren de maatschappij en de medemens open tegemoet te treden, zonder last van vooroordelen.
- het kind voor te bereiden op een plek in de maatschappij. Het kind te leren zichzelf te zien in relatie tot de ander, dichtbij en veraf.
- het kind te leren respect voor de aarde te hebben en dat we die moeten bewaren voor latere generaties; duurzaamheid.
- We streven naar een harmonische en evenwichtige ontwikkeling van “hoofd, hart en handen”, vanuit de pedagogische basisbehoe e aan
relatie, competentie en autonomie.
- We willen het kind een veilige en liefdevolle omgeving bieden waarin het gestimuleerd wordt zichzelf te ontplooien en waarin het
onbekommerd zijn of haar plaats te midden van andere kinderen kan innemen en zichzelf kan zijn om een positief zelfbeeld te kunnen
ontwikkelen.
- We zorgen voor een gestructureerde leefomgeving met rust, waardering, respect en regelmaat.
- We leren kinderen  waardering voor en rekening met elkaar te houden,  samen te werken, respect te hebben voor elkaar met oog voor
verschillen. 

We zijn ons ervan bewust dat opvoeden  plaatsvindt in een wisselwerking tussen school en ouders, daarom worden ouders actief betrokken
bij de school; partnerschap tussen leerlingen, ouders en school.
Ouders en leerkrachten vervullen hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie voor de leerlingen.
Vieringen zijn hoogtepunten in een schoolleven en hebben een grote vormende waarde; de gehele schoolgemeenschap wordt hier zoveel
mogelijk bij betrokken.

 
  
 

3.4. Ambities school

Ambities school

ONDERWERP HUIDIGE SITUATIE EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD

Communicatie via
mailverkeer

Versturen van
groepmails via de
eigen leerkracht.
Nieuwsbrief een
keer per maand.
Mailverkeer door
ouders richting
leerkracht.

Mailverkeer
stroomlijnen via de
Nieuwsbrief.
Duidelijkheid over
wanneer wel en
wanneer niet via de
mail
communiceren.

Via de nieuwsbrief
communiceren en
in persoonlijke
gesprekken.

Duidelijkheid
richting ouders en
leerkrachten.

2015 - 2016



Begrijpend
Lezen/Luisteren

Niet alle groepen
hebben voldoende
opbrengsten voor
Begrijpend Lezen.

Opbrengsten in alle
groepen van
voldoende niveau.
Doorgaande lijn van
groep 1-8
Veel aandacht ook
voor begrijpend
luisteren in alle
groepen.

Aparte
teambijeenkomsten
voor OB en BB en
gezamenlijke
waarbij aandacht is
voor de
kwaliteitskaarten
van School aan Zet.
Deze uitvoeren en
implementeren in
het dagelijkse
woordenschat,
begrijpend lezen en
begrijpend luisteren
aanbod. Nadruk op
dagelijkse
toepassing bij de
transfer van andere
vakken. 
CPS map
Begrijpend
Luisteren
aangescha  voor de
groepen 1,2,3 om
een goede basis te
leggen en te zorgen
voor een
doorgaande lijn.

Heldere
aanwijzingen,
betrokken
leerlingen, goede
analyses, leerlingen
eigenaar eigen
leerproces.

2015 - 2017

Onze school



Open Pedagogische
Aanpak

School werkt nog
veel
leerkrachtgestuurd,
waardoor kinderen
al snel komen
vragen hoe iets
moet nog voordat
ze zelf nagedacht
hebben.
Leerkrachten
helpen vaak
oplossingen te
vinden ipv het om
te keren en te
vragen aan de
kinderen hoe ze het
kunnen oplossen.
Dat  vraagt ahw een
omkering van de rol
van de leerkacht.
Op deze manier leer
je kinderen na te
denken.

Leerlingen zijn zich
bewust van hun
kunnen en talenten;
zijn zelfredzaam in
het bedenken van
oplossingen,
waardoor
het probleemoplosse
nd vermogen is
toegenomen: ze
kunnen zelfstandig
functioneren in de
omgang met andere
kinderen en weten
wanneer ze hulp
kunnen vragen bij
de leerkracht.

Andere rol van de
leerkracht;
bewustwording van
het leren denken
van de leerlingen.
Schoolbreed de rol
omkeren: "Wat denk
je waar het over
gaat", of "Hoe zou je
dit kunnen
oplossen?"
Bij coöperatief leren
de rollen verdelen,
zodat alle leerlingen
ervaringen opdoen
met verschillende
rollen.
Kinderen creatief
mee laten denken
over hun eigen
ontwikkeling, door
het beste uit de
leerling te halen en
hoge verwachtingen
te koesteren.
Stellen van vragen
aan de kinderen
over hun
verwachtingen, bijv.
"Wat verwacht je
hiervan te leren?"

Commitment van
leerlingen, ouders
en leerkrachten.
Bewustworden van
eigen gedrag

2015 - 2017

3.5. Ouders en omgeving
Ouders zijn voor de scholen een onmisbare partner in de zorg die wordt geboden aan de kinderen op de scholen. De school staat in de
omgeving waar het kind opgroeit. Dit is de plek waar het kind wordt gestimuleerd om zich te ontwikkelen. De school doet er alles aan om
de doelstelling te realiseren.

Als school willen wij een partner voor de ouders zijn met een laagdrempelig goed contact over en weer. Dit is een belangrijk uitgangspunt van
de Fierljepper. Een goede samenwerking tussen school en thuis, bevordert het welbevinden van het kind. Ouders zijn voor ons de bron van
informatie over het kind. Daarom organiseren we een aantal keren per jaar momenten om met ouders in gesprek te gaan. Dit kan uitgaan van
de leerkracht of vanuit de ouders. Daarnaast doen we als school een beroep op de ouders om deel te nemen aan allerlei activiteiten en mee
te helpen en te denken binnen de schoolorganisatie.

Onze school is een dorpsschool, door de krimp ontstaan uit een fusie tussen de voormallige openbare en christelijke school. Dat komt tot
uitdrukking in de naam SWS hetgeen samenwerkingsschool betekent. 
We vinden het belangrijk dat de school zijn plaats in het dorp inneemt. Zo is er samenwerking met de Kerk en Plaatselijk Belang. De
Peuterspeelzaal en de tussenschoolse opvang (TSO) hebben bij ons onderdak gevonden. De samenwerking verloopt prima.

 

 



4. Onderwijs en ondersteuning

4.1. Talentontwikkeling
Onderwijsgroep Fier ontwikkelt Talent

Ieder kind hee  zijn/haar eigen talent of begaafdheid. Eigenschappen die in relatie tot intelligentie ontwikkeld moeten worden. Het gaat
hierbij niet enkel om kennis, maar ook om vaardigheden, creatieve uitingen, sociale interactie.

Onderwijsgroep Fier biedt zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs aan alle kinderen. Dat betekent dat kinderen niet naar de dichtstbijzijnde
school gaan maar naar de meest nabije school die biedt dat wat het kind nodig hee .

Onderwijsgroep Fier ontwikkelt zich naar thuisnabij onderwijs voor ieder kind. Scholen ontwikkelen ‘handelingsgericht werken’ en richten
hun onderwijs in mede op grond van de onderwijsbehoe e van kinderen. Het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van
prestaties en van daaruit bepalen wat werkt en wat niet, moet herkenbaar in het dagelijks onderwijs worden ontwikkeld.

Communicatie met ouders vindt proactief plaats vanuit de optiek dat zowel ouders als medewerkers deskundig zijn rondom de ontwikkeling
van het kind.

Kinderen worden vanuit hun talenten uitgedaagd zich te ontwikkelen. Scholen ontwikkelen binnen het eigen onderwijsconcept didactieken
die aansluiten bij het talent van kinderen op grond van ontwikkelingslijnen.

Onderwijsgroep Fier wil talenten ontwikkelen van alle medewerkers in de scholen. Ook wil zij individuele ontplooiing en het
leren/ontwikkelen in kennisgroepen/communities stimuleren.  Er is ruimte voor innovatie en initiatieven van medewerkers.

Veranderende samenleving
De scholen spelen in op de veranderingen binnen de samenleving door ruimte te creëren voor ideeën en initiatieven. Hierin wordt samen met
andere scholen opgetrokken. Good practice wordt gedeeld.

4.2. Ambities organisatie
Ambities van de organisatie zijn:

Passend Onderwijs
Passend onderwijs voor alle kinderen. Passend Onderwijs is geen andere vorm van onderwijs, het is het geven van op maat gesneden en goed
onderwijs. We streven om Passend Onderwijs een integraal onderdeel te laten zijn van het onderwijs dat we geven op de scholen.
Concreet betekent dit dat de basisondersteuning en de lichte ondersteuning op alle scholen als minimum niveau aanwezig is.

Specifieke Onderwijsbehoe en
Voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoe e (ten aanzien van hoogbegaafdheid, dyslexie en dyscalculie) worden aparte programma’s
verder ontwikkeld.

Begrijpend Luisteren en Begrijpend Lezen
In het seizoen 2015-2016 en 2016-2017 wordt op alle scholen binnen Onderwijsgroep Fier gewerkt aan de ontwikkeling van Begrijpend Lezen.
Samen met de NHL/ECNO zal vanuit een nulmeting ontwikkeldoelen per school worden gesteld, waarbij verschillende onderdelen
(techniek/begrip, mondeling/schrijven, om van te leren, om van te genieten) van Begrijpend Lezen worden ontwikkeld. 
De tussen- en eindopbrengsten voor Begrijpend Lezen zijn op alle scholen op 1 augustus 2017 op minimaal voldoende niveau. Ook willen we
dan dat alle scholen een doorlopende leerlijn Begrijpend Luisteren/Lezen hebben voor groep 1 - 8.

Innovatief Onderwijs
Alle scholen hebben een leerlijn programmeren voor groep 1 - 8 en voeren die volgens de beschreven richtlijnen uit.Dit willen we realiseren
door gerichte ondersteuning te geven aan de scholen en de kinderen in het Community Learning Center (CLC) en door goede ervaringen uit
de praktijk met elkaar te delen.

Kinderen ontwikkelen vaardigheden op het gebied van mediawijsheid, samenwerken, presenteren, ICT geletterdheid, probleem oplossend
vermogen, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, creativiteit, communiceren en data analyse.

Schoolplan_2015-2019_-....docx

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/000/623/original/Schoolplan_2015-2019_-_doelen___tijdspad.docx


4.3. Ambities school

Ambities school

ONDERWERP HUIDIGE SITUATIE EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD

Ouderbetrokkenheid Ouders komen op
uitnodiging of als er
iets aan de hand is.
Tijdens de Gouden
Weken zijn er de
omgekeerde
oudergesprekken
waarbij ouders over
hun kind kunnen
vertellen.

Betrokkenheid van
ouders ontwikkelt
zich naar
partnerschap. Door
informatie-
uitwisseling en
communicatie
wordt aansluiting
bij de
onderwijsbehoe e
van het ‘eigen’ kind
gerealiseerd.

De expertise van de
ouders vragen en
gebruiken om aan
te sluiten bij de
onderwijsbehoe e
van het eigen kind.
Dit kan tijdens de
reguliere
gespreksmomenten
of op aanvraag.

Gedeelde
verantwoordelijkhei
d, samenspraak,
open houding,
luisteren naar
elkaar.

 

2015 - 2017

Passend Onderwijs De minimale
basisondersteuning
is aanwezig.In
incidentele gevallen
wordt een
handelingsplan mbt
gedrag en
werkhouding
gemaakt. Dit is nog
niet schoolbreed
ingevoerd.

De school is in staat
om minimaal
basisondersteuning
te bieden aan de
leerlingen.
Maken van groeps
en
handelingsplannen
mbt gedrag en
werkhouding.

Goede analyses,
kennis van
leerlijnen en
reflecteren op eigen
handelen zijn nodig.

Duidelijke analyse,
heldere doelen en
kort tijdpad om te
werken aan de
verbetering.

2016 - 2018

Talentontwikkeling Door de druk op het
halen van
voldoende
opbrengsten is de
aandacht voor de
talentontwikkeling
minimaal.

Kinderen worden
vanuit hun eigen
talent uitgedaagd
zich te ontwikkelen.

Scholen
ontwikkelen binnen
het eigen
onderwijsconcept
didactieken die
aansluiten bij het
talent van kinderen
op grond van
ontwikkelingslijnen.

Leerling eigenaar
van het eigen
leerproces,
ontwikkelingsgerich
t denken door de
leerkrachten.
Meer focus op de
creatieve
ontwikkeling van de
leerlingen.

Zich bewust zijn van
eigen kunnen en
talenten van de
leerlingen. 
Oog hebben voor de
talenten van
anderen en daarvan
kunnen leren.

2015 - 2019



Innovatief
Onderwijs

Samenwerken en
coöperatieve
werkvormen maken
onderdeel uit van
het huidige
onderwijs. Doordat
de leeropbrengsten
onder druk staan
ligt de focus niet
expliciet op de
nieuwe
vaardigheden.

 

Focus op 21st
Century Skills met
aandacht voor 
Creativiteit
Kritisch denken
Communiceren
Probleemoplossend
vermogen
Samenwerken
ICT geletterdheid
Sociale en culturele
vaardigheden 

 

Coöperatief leren:
rollen verdelen
zodat lln zich alle
rollen eigen maken.
Kinderen leren
denken/nadenken.
Schoolbreed rol
omkeren: wat denk
je waar het over
gaat?
Probleemoplossend
vermogen: hoe denk
je dit op te lossen?

 

Zelfstandige
leerlingen, die eerst
zelf nadenken
alvorens hulp te
vragen.
Leerlingen eigenaar
van hun leerproces.

 

2015 - 2019

Cultuureducatie:
leerlijn kunstzinnige
oriëntatie opzetten

Kunstzinnige
vorming wordt
gegeven, maar er is
nog geen echte
doorgaande lijn in
met aandacht voor
de verschillende
onderdelen.
Wel bezoeken alle
leerlingen
kunstzinnige
projecten van
Keunstwurk,
Muzarthe, het
Sprookje van de
gemeente het
Bildt en of het NNO
(Noord Nederlands
Orkest).
 De groepen 7 en 8
 voeren een musical
op.

 

We hebben dan een
cultuurcoördinator,
die een beleidsplan
kan schrijven, wat
wordt uitgevoerd in
alle groepen.

 

Scholing van
leerkracht tot
cultuurcoördinator.
 

 

Ontwikkeling van
talenten van de
leerlingen; elk kind
leert waar hij/zij
goed in is, buiten de
andere vakken om,
ook op creatief
gebied.

 

2016 - 2019

Kindgesprekken Kindgesprekken
worden gehouden.

 

Vast onderdeel van
de jaarplanning en
het wordt
gefaciliteerd.

 

Fouten maken
moet;hier kun je
van leren. Leren is
een proces.
Leerkrachten
middag vrij
roosteren voor de
gesprekken als er
ruimte in de uren is.

 

Gebruikmaken van
een Kindplan
waarin afspraken
zijn vastgelegd en
worden
geëvalueerd.

2015 - 2016

21st_Century_Skills_fi....docx
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Rekenen Niet alle groepen
hebben voldoende
opbrengsten voor
rekenen

Voldoende
opbrengsten in alle
groepen,
Richten op
leerlijnen en doelen
door de
leerkrachten.

Werken met de
kwaliteitskaarten
van School aan Zet.
Tijdens
teamvergaderingen
bespreken en
afspreken wat en
hoe we het gaan
aanpakken.
Twee leerkrachten
volgen de cursus
met Sprongen
Vooruit en vooral in
gr 1-4 focus op
werken met
concreet materiaal

Leerlingen vinden
rekenen leuk
Werken met
concreet materiaal

2015 - 2017

ICT We werken met
computers en op
tablets van
Snappet.
Alle leerkrachten
van gr. 3-8 kunnen
er mee werken.
De leerlingen
werken vanaf groep
4 op de tablets van
Snappet voor
verschillende
vakken.

Excellente
leerkrachten in het
digitaal werken.
Leerlingen die
zelfstandig
werkstukken en
presentaties
kunnen maken mbv
ict.

We werken volgens
de uitgezette lijnen
van OWG Fier.
Ondersteuning door
de bovenschoolse
ICT-ers.

Goede
infrastructuur aan
voorzieningen op
ICT gebied.
Leerlingen die er
met plezier mee
werken en
zelfstandig
presentaties
kunnen houden.

2015 - 2019

Kennis van andere
culturen in
combinatie met
burgerschapskunde

De
leerlingpopulatie is
vrij homogeen,
dat betekent dat er
geen of weinig
kinderen uit andere
culturen op
school zitten.

Kinderen hebben
kennis van andere
culturen en
respectere en
accepteren dat er
verschillen zijn.
Kinderen hebben
kennisgemaakt met
democratische
processen.

Bij dit proces
ook werkelijk
mensen uit andere
culturen op
school uitnodigen
om er over aan de
kinderen te 
vertellen.

Leerlingen met
een open houding
naar de wereld om
hen heen.
Respect voor anders
denkenden.
Wie wil je zijn,
hoe sta je in de
wereld.

2016 - 2019

Engels ook in groep
1 tot 6

Er wordt nu
geen Engels
gegeven in groep 1-
6

Schoolbreed wordt
Engels gegeven in
alle groepen.

Eventueel
met behulp van
Native Speakers.
De methode die
we gebruiken
voor Engels, Take it
Easy, voorziet
in Engels aan
alle groepen.

Open
leerhouding van het
team en
de leerlingen.
Betrokken leerlingen
die er plezier aan
beleven een
buitenlandse taal te
spreken.

2016 - 2019



5. Kwalitatief en Hoogwaardig Onderwijs

5.1. Inleiding
Onderwijsgroep Fier realiseert kwalitatief en hoogwaardig onderwijs

Het onderwijs bestaat uit meer dan rekenen en taal. We richten ons op uitdagend onderwijs op cognitief, sociaal emotioneel, creatief en
motorisch gebied. Ook leren we de kinderen omgaan met levensvragen waardoor de levenshouding verrijkt wordt. Een veelzijdige
ontwikkeling van elk individueel kind is het doel.

Hoogwaardig onderwijs wordt alleen gerealiseerd in samenspraak en samenwerking met kinderen, ouders en betrokken instanties. De
leerresultaten vormen een essentieel onderdeel van hoogwaardig onderwijs. De leeropbrengsten van het onderwijs moeten verder omhoog
door opbrengstgericht werken verder te ontwikkelen. Dat wil zeggen dat systematischer en doelgerichter wordt gewerkt aan het
maximaliseren van prestaties van kinderen.

Op alle niveaus wordt systematisch gewerkt aan de onderwijskwaliteit. Het bestuur hee  en neemt verantwoordelijkheid voor de
leerresultaten van het onderwijs en monitort deze in een continu proces met de directies van de scholen. 

Elk kind wordt gezien in zijn/haar eigen ontwikkeling en wordt voorbereid op een toekomst die nog niet bekend is. Dat betekent voor het
onderwijs dat kinderen worden voorbereid op een wereld waarin kennis, informatieverwerking, flexibiliteit en competenties de basis vormen.
Voorbeelden van de te ontwikkelen competenties zijn daarbij samenwerken, zelfstandigheid en informatie verwerken.

5.2. Ambities organisatie
Ambities van de organisatie zijn:

Verantwoording afleggen
We willen verantwoording afleggen voor het onderwijs en de onderwijsresultaten als basis voor de samenwerking met ouders en andere
partners uit de onderwijsketen. Dit doen we door regelmatig te informeren over de vorderingen die worden gemaakt, het gesprek te zoeken
met de betrokkenen in de achterban. We streven naar korte lijnen om met elkaar de organisatie sterker te maken ten gunste van de kinderen
op de scholen. 

Toetsinstrumenten
Voor het toetsen van kinderen worden onafhankelijke en geobjectiveerde toetsen gebruikt die inzicht geven in de ontwikkeling van een kind
en het leerrendement. Het gaat hierbij om zowel methode-afhankelijke als ook methode-onafhankelijke toetsen. Deze worden periodiek
besproken op validiteit en toepasbaarheid op de scholen. We volgen de vorderingen van de kinderen ook door de toepassing van ICT
(SNAPPET). 

Planning en Control
We werken met een duidelijke cyclus om onze vorderingen te meten. Hiervoor gaan we gebruik maken van het kwaliteitsinstrumentarium
WMKPO (Werken Met Kwaliteitskaarten in het Primair Onderwijs). In een vierjarge cylus worden vaste items bevraagd die in de jaarplanning
zijn opgenomen. Elk jaar worden twee kaarten op schoolniveau afgenomen en twee op organisatieniveau. 

Enquête
Elke twee jaar wordt een enquête afgenomen om de tevredenheid te meten van de leerlingen, ouders en personeel van Onderwijsgroep Fier.
De uitkomsten van deze tevredenheidsonderzoeken worden besproken en worden gebruikt om nieuwe doelen te stellen. 

Ouderbetrokkenheid
Betrokkenheid van ouders ontwikkelt zich naar partnerschap. Door informatie-uitwisseling en communicatie wordt aansluiting bij de
onderwijsbehoe e van het ‘eigen’ kind gerealiseerd. Dit is een proces dat langere tijd in beslag zal nemen. Elke school krijgt ruimte en tijd om
hier op haar eigen wijze mee bezig te zijn.

5.3. Ambities school

Ambities



ONDERWERP HUIDIGE SITUATIE EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD

Systematisch
werken aan
Onderwijskwaliteit

De school neemt in
een vierjarige
cyclus 4 WMK
kaarten per jaar af
om de
onderwijskwaliteit
vast te stellen, te
verbeteren en te
evalueren (PDCA).

De
kwaliteitskaarten
worden afgenomen,
geanalyseerd en
waar dat nodig
blijkt uit de
analyses, in het
volgende
schooljaarplan
opgenomen om  een
verbetertraject in te
zetten.

Digitaal uitzetten
van de kaarten en
invullen door de
betrokkenen.
Analyses maken
door de directie,
eventueel met de
IB-er en bespreken
in het team.
Punten waar aan
gewerkt moet
worden opnemen in
het nieuwe 
schooljaarplan.

Betrokken
leerkrachten
Juiste analyses
Verbetering
onderwijskwaliteit

2016 - 2017

Leerkrachtvaardigh
eden

Opbrengsgericht en
handelingsgericht
werken maakt deel
uit van de huidige
vaardigheden van
de leerkrachten.
Dit kan nog meer
een automatisme
worden.

De leerkrachten
beschikken  over de
vaardigheden die
nodig zijn voor
modern onderwijs
en over
vaardigheden die
nodig zijn voor het
werken in
combinaties van
drie groepen.

Tijdens de
groepsbezoeken en
de
groepsbesprekingen
is aandacht voor
HGW  en de
didactische
vaardigheden en bij
de
gesprekkencyclus.

Uit de WMK van
vorig jaar:
Taalgebruik van de
leerktachten, hier
moet het personeel
heel alert op zijn.
Steeds checken en
nagaan of de
leerlingen hebben
begrepen wat er
gezegd wordt. 
Bewust veel
herhalen van de
nieuw aangeleerde
woorden en
begrippen.

Leerkrachten
hebben behoe e
aan scholing ivm
driegroepscombinat
ies.

Betrokken
leerkrachten, goede
planning, juiste
analyses.

2016 - 2018

Aanbod
(hoog)begaafde
leerlingen
versterken

Dit is in
ontwikkeling; dit
jaar willen we het
uitbreiden

Alle meer
en hoogbegaafde lln
krijgen een aanbod
wat past bij hun
ontwikkeling.
Afstemming
op leerlingniveau.

Binnen de
Groepsplannen, naa
st de begeleiding
van de zwakke
leerlingen, ook juist
inzetten op de +lln.
Afstemming van
deze lln bespreken
tijdens de
groepsbesprekingen.

Betrokken
leerlingen die zich
uitgedaagd weten.
Leerlingen die
weten wat fouten
maken inhoud; hier
kun je van leren.

2015 - 2019



6. Personeel en organisatie

6.1. Professionalisering en Innovatie
Onderwijsgroep Fier professionaliseert en innoveert

Voor kwaliteitsontwikkeling zijn kwaliteitsimpulsen nodig. De professionaliteit van de verschillende geledingen staat daarin centraal:
leerkracht, leerkracht-specialist, intern begeleider, directie, bevoegd gezag (bestuur en management) en ondersteunend personeel. Iedere
geleding vanuit haar eigen verantwoordelijkheid draagt bij aan hoogwaardig onderwijs in de praktijk.

Aangezien onderwijs een gezamenlijk proces is, vindt scholing in samenspraak en samenwerking plaats. Goed onderwijs ontstaat indien er
sprake is van interactie. Het gaat hier niet alleen om de interactie tussen de leerkracht en de leerling maar ook om de interactie met de
collega’s, de leidinggevenden, de ouders/verzorgers en de omgeving. Onderwijsgroep Fier hee  van haar medewerkers hoge verwachtingen,
daarbij staan de termen vakmanschap en eigenaarschap centraal. In samenhang met de waarden van Onderwijsgroep Fier zijn in
onderstaand blok de belangrijkste competenties vermeld.

6.2. Medewerkers van Onderwijsgroep Fier
Een medewerker van Onderwijsgroep Fier:

hanteert de beroepsstandaarden met betrekking tot de competenties en vakkennis en ontwikkelt zich continu
weet pedagogisch een goed klimaat te creëren
stemt pedagogisch en didactisch handelen af met het onderwijsconcept van de school en de onderwijsbehoe en van de kinderen
hee  realistische verwachtingen van de kinderen
stelt talentontwikkeling van kinderen als doel
bevordert de zelfstandigheid van de kinderen
werkt vanuit een onderzoekende en analyserende houding.

6.3. Ambities organisatie
Ambities van de organisatie zijn:

Eigenaarschap medewerkers - kennisomgeving
We willen met elkaar groeien in ons werk. We willen elkaar aanspreken op professioneel gedrag, elkaar stimuleren door ons enthousiasme en
we willen het eigenaarschap van medewerkers vergroten. 

Binnen Onderwijsgroep Fier vinden we het ook belangrijk dat medewerkers zich kunnen professionaliseren. Zo gaan we in 2016 over tot het
inrichten van een kennisomgeving (Community Learning Center) en een kenniscentrum (Fier Academy).

Op alle niveaus van de schoolorganisatie wordt systematisch aan de onderwijskwaliteit gewerkt door leerkracht, directie en bestuur. Ook
bekwamen medewerkers zich voortdurend in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT, zoals SNAPPET en O ice 365.

Specialismen
Naast erkende ongelijkheid tussen medewerkers wordt de mogelijkheid gegeven aan leerkrachten zich door functie te onderscheiden in
specialisatie en toegevoegde verantwoordelijkheden. Belangrijk is dat we leren van en met elkaar en dat voorbeelden uit de praktijk met
elkaar wordt gedeeld. We willen een cultuur creëren waarin talentontwikkeling van excellente medewerkers gewaardeerd, gestimuleerd en
benut wordt.

6.4. Ambities school



6.4. Ambities school

Ambities school

ONDERWERP HUIDIGE SITUATIE EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD

Eigenaarschap
Medewerkers

De professionele
cultuur is een eind
op weg op de
Fierljepper.
Alle leerkrachten
zijn zich bewust van
hun rol, leren met
elkaar en van
elkaar.
Het aanspreken op
gemaakte afspraken
en gedrag is nog
niet helemaal
ingeburgerd.

Stimuleren van
eigenaarschap van
medewerkers door
reflectie en het
aanspreken op
professioneel
gedrag. Verdere
bewustwording van
de aspecten van
een professionele
cultuur.

Kennis over de
professionele
cultuur verdiepen
op
teambijeenkomst(en
).

Automatisme elkaar
aan te spreken en
van elkaar te leren.

2016 - 2017

Professionele
Lerende Organisatie

Er wordt soms nog
een afwachtende
houding aangenome
n; wel gaat men bij
elkaar te rade voor
het vragen om
advies.

Drieslag maken:
1. Afspreken
2. Aanspreken
3. Verantwoording
neerleggen waar die
hoort.
Professionele
organisatie, waarbij
men gebruikt maakt
van
elkaars talenten,
van elkaar
leert, door kennis te
delen en het
vanzelfsprekend is
dat men elkaar
helpt.

Tijdens
teamvergaderingen 
kennis delen
wanneer men naar
een cursus
is geweest of iets
hee  geleerd.

Het samen leren
is een vanzelfspreke
ndheid.

2015 - 2019



7. Toekomstbestendige organisatie - Huisvesting en Financiën

7.1. Toekomstbestendige organisatie
Onderwijsgroep Fier is een toekomstbestendige organisatie

Onderwijsgroep Fier bevindt zich in een krimpregio. Dit houdt in dat de komende jaren het leerlingenaantal met ongeveer 20 % afneemt. We
zien dat steeds meer van de scholen wordt gevraagd om goed onderwijs te geven. Daarom worden veel zaken in gezamenlijkheid opgepakt
en ontwikkeld. Centraal wat centraal moet, lokaal waar het kan is de filosofie binnen Onderwijsgroep Fier.

Verder wordt intensief samengewerkt met andere besturen, daar waar mogelijk wordt gekeken naar een fusie. Door een grotere organisatie
hebben we meer mogelijkheden om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Op terreinen als ICT, huisvesting, financiën en personeelsbeleid wordt voor de hele scholengroep beleid centraal gemaakt en uitgevoerd.

7.2. Ambities organisatie

Ambities van de organisatie zijn:

Meerjaren cyclus onderhoud gebouwen
Het bestuur is verantwoordelijk voor het binnen- en buitenonderhoud van de scholen. Het onderhoud aan de schoolgebouwen wordt
uitgevoerd volgens een meerjaren cyclus, waarbij de focus ligt op goede en gezonde klimaatbeheersing waar de kinderen het onderwijs
volgen.

Financiën
Onderwijsgroep Fier stree  om vanuit een gezonde financiële basis kwalitatief en hoogwaardig onderwijs te verzorgen. Een
gezonde financiële basis wordt gelegd aan de hand van vooraf opgestelde kengetallen, waarbij het uitgangspunt is te komen tot een gezonde
balans tussen uitgaven voor personeel en materieel.

Fusiepartners
Onderwijsgroep Fier gaat op zoek naar fusiepartners om de organsiatie sterker te maken. De strategie is om door schaalvergroting te kijken
of de toekomstbestendigheid van de organisatie beter kan worden geborgd, dat onderwijskwaliteit verbeterd kan worden en dat
medewerkers kansen hebben zich verder te ontwikkelen.

Samenwerkingsscholen
We zien dat op steeds meer scholen het aantal leerlingen terugloopt. We kijken op welke manier de toekomst van de scholen kan worden
geborgd. In de dorpen wordt gekeken naar de oprichting van samenwerkingsscholen om, daar waar kan, minimaal een school per dorp te
behouden.

7.3. Ambities school
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7.3. Ambities school

Oktobertelling
Het leerlingenaantal van de afgelopen vier jaar.
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