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1. INLEIDING 
 

In dit schoolplan van 2020-2024 worden de huidige situatie en de ontwikkelingen geschetst die wij voor ogen 
hebben op Glanerbrug-Zuid. In het plan staat onze koers voor de komende vier jaar beschreven. Waar staan we 
op dit moment? En waar willen we de komende jaren naar toe en op welke wijze? Hierin staat het 
onderwijskundige beleid, personeelsbeleid, ondersteuning, beleid op kwaliteit, financieel- en sponsorbeleid en 
identiteit uitgebreid beschreven.  
 
Het plan is bestemd voor het personeel van de school, ouders en directie. Het plan kan tevens gebruikt worden 
als verantwoordingsdocument naar het bestuur van stichting Consent, de medezeggenschapsraad (MR) en de 
Inspectie van Onderwijs. 
 
Het plan is gemaakt door het managementteam. Het schoolteam en de MR hebben ingestemd met dit plan en 
het bestuur van stichting Consent heeft het plan vastgesteld, zoals hieronder beschreven: 
 
Vastellingsdocument:  
 
 
Namens college van bestuur   Namens de medezeggenschapsraad 
 

 
 
 
 
 

Mevr. R. Klokman    Dhr. M. Kats 
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2. DE SCHOOL EN OMGEVING 
 

Op basisschool Glanerbrug-Zuid begeleiden wij kinderen in hun groei naar positieve, zelfstandige, creatieve, 
onderzoekende en samenwerkende mensen met respect voor medemens en omgeving. 
 
Kenmerkend voor onze school is de kleinschaligheid en de goede sfeer. Er is veel persoonlijke aandacht voor 
kinderen en de school heeft een enthousiast team met passie voor werk en kind. Met dit team werken wij aan 
uitdagend onderwijs, waarbinnen de doorgaande lijn en ondersteuning gewaarborgd zijn. De school biedt 
daarbij voldoende ruimte voor begeleiding, consultatie en collegiaal samenwerken waarbij we de leerinhoud 
kritisch blijven bekijken t.o.v. de ontwikkelende maatschappij en nieuwe inzichten.  
 
Basisschool Glanerbrug-Zuid is een openbare school. Dat wil zeggen dat ze toegankelijk is voor alle kinderen, 
zonder onderscheid naar ras, geloof, levensovertuiging of de maatschappelijke positie van ouders. Respect 
voor de verschillende achtergronden van kinderen is een kenmerk van het openbaar onderwijs. De school is 
behalve een plek om te leren ook een ontmoetingsplaats, waar kinderen van verschillende achtergronden met 
elkaar leren omgaan en waar kinderen kennis kunnen nemen van elkaars cultuur. Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen plezier hebben op school en dit betekent dat we kinderen zelfstandig, verantwoordelijk en betrokken 
laten zijn.  
 
Wij werken vanuit de volgende kernwaarden: 

• Avontuurlijk; op zoek naar je talenten en leren wat je kan leren. 
• Samen; we trekken samen op om van en met elkaar te leren. 
• Verantwoordelijk; je bent verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling en die van de groep. 
• Toekomstgericht; we kijken naar de toekomst en wat je nodig hebt om je maximaal te ontwikkelen. 

 
De kinderen van obs Glanerbrug-Zuid ontwikkelen en ontdekken hun talenten d.m.v. opbrengstbewust, 
spelend en bewegend leren. Zij gaan vol zelfvertrouwen en volledig in hun kracht de volgende stap in de 
maatschappij tegemoet.  
Met hoofd, hart en handen, TOEKOMSTPROOF! 

3. POSITIONERING VAN DE SCHOOL 
Onze school is gevestigd aan de Ouverturestraat 70 in Glanerbrug. 
Rondom ons gebouw hebben we de beschikking over een groot schoolplein, een speelveld en een apart 
kleuterplein. De school ligt centraal in de wijk en is voor de kinderen gemakkelijk te bereiken zowel lopend als 
per fiets. Naast onze leerlingen uit Glanerbrug,  Oikos, Beekveld en Eilermarke verwelkomen we Nederlandse 
leerlingen uit het Duitse deel van de grensstreek.  
 
Glanerbrug-Zuid telt op 1 oktober 2021 105 leerlingen verdeeld over 5 groepen. 
In het schoolgebouw beschikken wij over negen leslokalen en een centrale hal. We delen met de beide IKC 
partners twee speellokalen. De lokalen grenzen aan de centrale hal van de school, die voor samenwerken is 
ingericht. 
In de hal bevindt zich ook een podium ten behoeve van de presentaties voor en door leerlingen. 
 
We werken sinds een aantal jaren intensief samen met de scholen en de kinderopvang direct naast onze 
school. Deze samenwerking is in 2015 beklonken met een IKC Glanerbrug Zuid waarin obs Glanerbrug-Zuid, 
RKBS Troubadour en CBS Ouverture samen met kinderopvang HumanKind met elkaar verbonden zijn middels 
een gerealiseerde nieuwbouw. (Het IKC is een samenwerkingsverband waarbinnen voor ouders en kinderen 
alle voorzieningen voor opvang, vorming/ontwikkeling en onderwijs op elkaar afgestemd zijn. Hierdoor is een 
doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar gewaarborgd.)  
 
Openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of 
levensbeschouwing en wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing (WPO, 
artikel 46; bijlage 2). Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht 
voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse 
samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Er wordt actief 
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aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde 
opvatting. 
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4. VISIE EN MISSIE  
Glanerbrug-Zuid valt binnen de Stichting Consent. Hiertoe behoren 32 verschillende openbare basisscholen. 
Stichting Consent ondersteunt openbare basisscholen om hun kwalitatieve doelen na te streven. Het 
expertiseniveau van de Stichting Consent staat binnen Nederland bijzonder hoog aangeschreven. Consent wil 
nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Onze missie is om kinderen een stevige basis te 
bieden om de onzekere toekomst te lijf te kunnen gaan. Cognitieve vaardigheden zijn daarvoor niet meer 
voldoende. Waar het vooral om gaat is: leren leren, leren communiceren en je eigen geluk te organiseren. Onze 
‘merkbelofte’ luidt; Geef ons je talent, je krijgt er een toekomst voor terug! 
 

VISIE VAN DE SCHOOL 
Wij bieden kinderen een stevige basis waarbij de 
kinderen passend bij hun talenten en mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Dit alles binnen een positief klimaat 
met de belangrijke kernwaarden: 

• Avontuurlijk 
• Samen 
• Verantwoordelijk 
• Toekomstgericht 

Wij bieden kinderen een goede basis met een gestructureerd ochtendprogramma voor de vakgebieden 
rekenen, spelling, taal, technisch en begrijpend lezen.  
 
Tijdens het middagprogramma richten wij ons op de wereld-oriënterende vakken middels thematisch werken 
(Da Vinci). Hierbij richten wij ons op het ontwerpend en onderzoekend leren. Het digitale leren is daarbij een 
middel ter ondersteuning. Samen met ouders zijn wij verantwoordelijk voor de toekomst van de kinderen. 
School en ouders zijn hierbij partners, ieder met een eigen taak en verantwoordelijkheid. We hechten hierbij 
grote waarde aan een open, heldere communicatie en een goede samenwerking. 
 

COLLECTIEVE AMBITIE STICHTING CONSENT 
Wie zij wij? 
Wij willen nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Het is onze missie om kinderen een 
stevige basis te bieden en te ondersteunen het vermogen te ontwikkelen om te kunnen functioneren in de 
toekomst. We richten ons op de cognitieve vaardigheden in samenhang met houdingen, motivaties en 
beeldvorming. Waarmee kinderen in staat zijn om te verwoorden: wat wil ik, wat kan ik en wat doe ik. 
 

Wat willen we? 
Leren leren: Leerlingen zijn in staat (voor)kennis te activeren, nieuwe vormen van leren toe te passen zoals het 
stimuleren van de metacognitieve vaardigheden en samenwerkend leren. Leerlingen weten informatie die 
beschikbaar is te verwerven, te verwerken en via (co)creatie toe te passen en betekenisvol te maken.  
 
Leren communiceren: Leerlingen zijn in staat te communiceren en te reflecteren over hun eigen leerproces en 
ontwikkeling. Ze weten daarbij gebruik te maken van ondersteunende materialen en multimediamiddelen. 
Daarnaast zijn leerlingen in staat actief deel te nemen aan discussies en kunnen ze oplossingen bedenken voor 
maatschappelijke vraagstukken.   
Leerlingen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijs. 
 
Leren geluk organiseren: Leerkrachten en leerlingen hebben geleerd hun eigen geluk te organiseren en een 
bijdrage te leveren aan het geluk van anderen. Ze zijn in staat hun talenten optimaal te benutten en daarmee 
invloed uit te oefenen op hun betrokkenheid en welbevinden. Op momenten dat ze zich minder gelukkig 
voelen weten ze van en met elkaar het geluk terug te vinden zowel in het echte leven als de virtuele wereld. 
 

Wat doen we? 
Wij maken onze collectieve ambitie zichtbaar, herkenbaar en merkbaar in onze scholen door te werken aan 
vier actielijnen. Strategisch Perspectief, herkenbaar en zichtbaar op alle scholen in activiteiten en uitingen. Een 
‘Kompas voor Consent-onderwijs, onderwijs van de toekomst’. 
Strategisch personeelsbeleid, kwaliteit en ontwikkeling van medewerkers als belangrijke bron.  
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Wat kunnen wij? 
Elk jaar brengen we de ontwikkeling van onze scholen in beeld via schoolbezoeken en gesprekken met 
collega’s, leerlingen en ouders. Daarnaast delen we kennis en goede voorbeelden met elkaar tijdens onze 
conferenties, jaarlijkse onderwijsdag en academie. 
 
Strategisch perspectief 
Een blik vooruit tot 2022. Inspelen op ontwikkelingen vraagt een langetermijnvisie, een 'stip aan de horizon' die 
ons in staat stelt om op een actieve en adequate wijze om te gaan met een situatie die zich kenmerkt door 
onzekerheid. Consent wil nu en in de toekomst onderwijs bieden dat verschil maakt.  

ONZE KIJK OP… 
Het Kompas van Consent op het onderwijs van de toekomst 
Om de missie en visie van Consent (en dus ook die Glanerbrug-Zuid) te concretiseren, werkt Stichting Consent 
met een ‘kompas’. In het kompas staat beschreven hoe wij kijken naar: kinderen, leren en ontwikkelen, de rol 
van de leerkracht, de rol van de schoolleider en de rol van de ouder(s)/ verzorger(s). Vanuit deze perspectieven 
is het kompas hieronder verder uitgewerkt: 
 

Onze kijk op kinderen 
Op basisschool Glanerbrug-Zuid begeleiden wij kinderen in hun groei naar positieve, zelfstandige, creatieve, 
onderzoekende en samenwerkende mensen met respect voor medemens en omgeving.  
Wij bieden kinderen een stevige basis waarbij de kinderen passend bij hun talenten en mogelijkheden kunnen 
ontwikkelen.  
Dit alles binnen een positief klimaat met de belangrijke kernwaarden: 

• Avontuurlijk 
• Samen 
• Verantwoordelijk 
• Toekomstgericht 

 

Onze kijk op leren en ontwikkelen 
Wij bieden kinderen een goede basis met een gestructureerd ochtendprogramma volgens het opbrengstgericht 
werken voor de vakgebieden rekenen, spelling, taal, technisch en begrijpend lezen. Tijdens het middag-
programma richten wij ons op de wereld-oriënterende vakken middels thematisch werken. Hierbij richten wij 
ons op het ontwerpend en onderzoekend leren. 
Het digitale leren is daarbij een middel ter ondersteuning. Samen met ouders zijn wij verantwoordelijk voor de 
toekomst van de kinderen. School en ouders zijn hierbij partners, ieder met een eigen taak en 
verantwoordelijkheid. We hechten hierbij grote waarde aan een open, heldere communicatie en een goede 
samenwerking. 
 
Wij willen graag onderwijs bieden dat is afgestemd op de onderwijsbehoefte van elk kind, wij willen alle 
talenten van een kind maximaal benutten. Dit doen wij door vanaf groep 6, op basis van het leerpotentieel, de 
behaalde toetsresultaten, belemmerende en stimulerende factoren, een ontwikkelingsperspectief op te stellen 
voor elk kind. 
In groep 6 wordt in een driehoeksgesprek tussen leerling, ouders en leerkracht, op basis van het leerpotentieel 
en de leerprestaties, een voorspelling gedaan waar de leerling eind groep 8 uit kan komen voor het 
vervolgonderwijs.  
 
Van groep 6 tot en met groep 8 wordt vervolgens één keer per jaar (naast de gebruikelijke groeigesprekken), 
op basis van de leerprestaties en de observaties van de leerkracht, dit perspectief met de leerling en de ouders 
besproken. Zo ontstaat een film van de ontwikkeling die de leerling doormaakt. 
Hiermee kunnen we het onderwijs beter laten aansluiten op de onderwijsbehoeften en uitdagingen van de 
leerling. 
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Wij gaan op school uit van de eenheid tussen ontwikkeling van de leerling. We beschouwen het kind als een 
actieve deelnemer in z’n eigen  ontwikkelingsproces. Hierbij is de interactie met medeleerlingen van groot 
belang omdat het situaties schept waarin kinderen leren om te gaan met anderen. Wij willen toe naar een 
situatie waarin sprake is van samen leren en zelf ontdekkend leren. Dat houdt in dat wij veel aandacht 
besteden aan diverse werkvormen. Heldere schoolregels vanuit een positieve benadering vormen de basis voor 
Glanerbrug-Zuid van waaruit gedragsverwachtingen zijn geformuleerd.leren en de persoonlijke en sociale  

 

Adaptief onderwijs 
Om kinderen beter te kunnen helpen en begeleiden in hun leerproces, bieden wij adaptief onderwijs aan. Ons 
streven is erop gericht om kinderen individueel zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. Naast het 
aanbieden van de basisstof hanteren wij vormen van gedifferentieerde instructie en verwerking. Dit kan zowel 
remediërend (dus bij leerproblemen) als verrijkend zijn (voor leerlingen die de stof al beheersen). Op deze 
manier ontvangt elk kind het onderwijs dat zo goed mogelijk bij de eigen mogelijkheden aansluit. Om elk kind 
tot zijn recht te laten komen, hebben wij gekozen voor werkvormen die de leerkracht in staat stelt om meer 
aandacht aan het individuele kind te schenken. Wij maken gebruik van verschillende leerstijlen, werkvormen en 
strategieën, namelijk: 

• Zelfstandig werken 
• Het zelfstandig werkblokje 
• De instructietafel 
• Instructie (Doordacht Passend Lesmodel) 
• Verwerking op papier, met spel en digitaal 

 

Onze kijk op de rol van de leerkrachten 

Betekenisvol onderwijs aanbieden 
Lessen sluiten aan op de belevingswereld van kinderen en hebben raakvlakken met maatschappelijke 
vraagstukken. Vanuit de methode Da Vinci kijken we naar de wereld en sluiten we aan bij heden, verleden en 
toekomst. 
  

Professioneel 
Professionals stellen eisen en hebben doelen voor ogen, zetten hun eigen kracht in en durven fouten te maken 
om te groeien. Professionals nemen ruimte en zijn kritisch. Basisschool Glanerbrug-Zuid is een lerende 
organisatie. De leerkrachten dienen professioneel te zijn en te blijven. Alle leerkrachten volgen regelmatig 
cursussen om hun vakkennis bij te houden of te vergroten of specialisatie te verwezenlijken. 
 

Coachend leren & begeleiden 
Kennis halen uit kinderen door een geïnteresseerde houding en de juiste vragen te stellen. Daarbij zijn de kaders 
helder en stuur je waar nodig. De ik-jij-wij-fase uit het Doordacht Passend Lesmodel ondersteunt deze manier van 
werken. De cyclus ontwerpend en ontdekkend leren bij Da Vinci is hiervoor uitgangspunt bij het thematisch 
onderwijs. 
 

Inspireren en verwonderen 
Leerkrachten bieden een rijke context aan waarbij je spelenderwijs leert. Verschillende werkvormen tijdens 
verschillende lesfases zijn hier onderdeel van. Leren met hoofd, hart en handen. 
 

Onze kijk op de rol van schoolleider 

Inspireren en verbinden 
De schoolleider is ondernemend, vernieuwend en toekomstgericht en verbindt vanuit maatschappelijke 
ontwikkelingen. Weet te inspireren, enthousiasmeren en stimuleren in de professionele ontwikkeling. 
 

Leidinggeven aan ontwikkeling 
De schoolleider geeft leiding aan het proces van ontwikkeling naar een herkenbaar onderwijsconcept en het 
profileren van de school. Doelen zijn herkenbaar en zichtbaar, passend bij de doelgroep en ambitie. Het team is 
eigenaar van het proces van ontwikkeling in het realiseren van de doelen. 
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Coachen naar zelfsturing 
Het team is verdeeld in expertgroepen en zijn eigenaar van het proces van ontwikkeling met een hoge mate 
van zelfsturing. Er is ruimte voor talentontwikkeling en eigenaarschap. 
 

Kwaliteit van onderwijs 
Stimuleren van een onderzoekende houding voor een bijdrage aan ontwikkeling en het benutten van talenten. 
Leerwinst is uitgangspunt voor kwaliteit van onderwijs. Interventies worden gepland en gefaciliteerd. Het team 
is betrokken en handelt vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
 

Hoe kijken we naar ouder(s), verzorger(s)? 
Ouder(s), verzorger(s) zijn partner in de ontwikkeling van de leerling. Zij, de leerlingen en de school nemen 
gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het opgroeien en de ontwikkeling van de leerling. Hierbij zoeken zij 
gezamenlijk naar nieuwe inzichten die het beste zijn voor de ontwikkeling van de leerling.  

 

Onze blik op de toekomst 
In de komende vier jaar (2020-2024) wil Glanerbrug-Zuid het volgende realiseren: 

- We behouden de rustige, veilige en uitdagende speelleeromgeving.  
- We maken onze missie zichtbaar en voelbaar: leren met hoofd, hart en handen. 
- We verdiepen ons onderwijs in de basisvakken door te kiezen voor nieuwe methodes die beter 

aansluiten  bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit doen we vanuit visie op de 
verschillende ontwikkelingsgebieden. 

- We passen ons onderwijs nog meer aan op de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en leggen 
deze keuzes op schoolniveau, groepsniveau en kindniveau op de juiste wijze vast. 

- We scherpen de doorgaande lijnen aan en borgen de afspraken in kwaliteitskaarten. 
- We zetten de volgende stap in schoolontwikkeling waarbij we gebruik gaan maken van 

onderwijsteams. (TAO) 
- We gaan verder op de ingezette weg Talentontwikkeling en maken hierbij gebruik van de 

ondernemerswereld Glanerbrug. 
- We zetten een portfolio op voor ieder kind waarin de ontwikkeling zichtbaar wordt. (Mevolution) 
- We versterken de samenwerking met onze IKC-partners vanuit de missie ‘Glanerbrug nog mooier 

maken’. 
- We verdiepen de doorgaande lijn voorschool-vroegschool. 
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5. ONDERWIJSKUNDIG BELEID 
De algemene doelen zijn o.a. gebaseerd op de doelstellingen uit artikel 8 en 46 van de Wet op het Primair 
Onderwijs (WPO; bijlage 1). Algemene doelen voor onze school zijn: 
• Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen 

doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. 
• Het onderwijs richt zich op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van de 

creativiteit en op het verwerven van de noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke 
vaardigheden. 

• Het onderwijs 
o gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving 
o is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie 
o is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende 

achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. 
• Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op begeleiding die is 

afgestemd op de behoefte van de individuele leerling. 
• Wij zijn een Openbare school wat betekent dat (zie bijlage 2):  

o we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving 
en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. 

o het onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. 
• Ons onderwijs is bestemd voor kinderen vanaf vier jaar. We richten ons op: 

o de sociaal-emotionele ontwikkeling; 
o de verstandelijke ontwikkeling; 
o het ontwikkelen van creativiteit; 
o het verwerven van noodzakelijke kennis; 
o het verwerven van sociale vaardigheden; 
o het verwerven van culturele vaardigheden; 
o het verwerven van lichamelijke vaardigheden. 

 
ONDERWIJSCONCEPT 
Basisschool Glanerbrug-Zuid staat voor kwalitatief goed onderwijs, met een sterke inzet op de basisvakken 
lezen, rekenen, en taal. De leerlingen worden uitgedaagd door een aantrekkelijk aanbod van leeractiviteiten, 
waarin in hoge mate aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling en zelfstandigheid van elk kind. 
Feedback op de leerresultaten, samenwerkend leren (coöperatief leren), bewegend leren en computer 
ondersteunend onderwijs zijn belangrijke pijlers van het onderwijsconcept. De leeropbrengsten van de 
leerlingen vormen de basis: alle kwaliteit wordt optimaal benut. 
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling (samenwerken en samenleven) 

Een veilig klimaat op school 
Op school moet een kind volledig worden geaccepteerd en de mogelijkheden krijgen om zijn eigen 
persoonlijkheid te ontwikkelen in een omgeving waar het zich veilig voelt. Daarom zijn er op onze school 
duidelijke afspraken over gedrag, het voorkomen van pesten (een respectprotocol is op school - ter inzage - 
aanwezig) en zijn er school en groepsregels.  
Om tot dat veilige schoolklimaat te komen, gebruiken wij Positive Behavior Support (PBS). 
 
PBS is een compleet programma om ongewenst gedrag van leerlingen aan te pakken en om te buigen naar 
gewenst gedrag. Het motto is: goed gedrag kun je leren! PBS is een schoolbreed programma dat de eenheid 
van regels binnen de school bevordert. Het heeft een integrale aanpak waarbij de directie, leerkrachten, 
onderwijsondersteunend personeel en ouders op één lijn wil krijgen als het gaat om het omgaan met gedrag. 
Om dit proces te sturen is er een expertgroep gedrag die bestaat uit de onderwijskundig begeleider, 
leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Het expertteam stippelt o.a. de route van het PBS-proces 
uit en zorgt er voor dat de afspraken ook uitgevoerd worden.  
PBS kent een schoolbrede aanpak van gedrag. Hierin worden afspraken gemaakt over de schoolregels, 
groepsvorming en het belonen van goed gedrag.  
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Het doel is dat het voor iedereen in de school duidelijk is welk gedrag in welke situatie wordt verwacht (heldere 
gedragsregels) waarbij we samen zorgen voor een veilige en plezierige omgeving. Gewenst gedrag wordt in alle 
ruimtes en situaties beloond via een schoolbreed beloningssysteem. Het gedrag wordt in wekelijkse lessen 
aangeleerd en geoefend. Ongewenst gedrag wordt gevolgd in een computersysteem dat maandelijks wordt 
bijgehouden en geanalyseerd. Interventies worden altijd gepleegd op basis van deze concrete gegevens over 
individuele leerlingen of groepen. 
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Verstandelijke ontwikkeling (leren leren) 
Basisschool Glanerbrug-Zuid staat voor kwalitatief goed onderwijs, met een sterke inzet op de basisvakken lezen, rekenen, en taal. De leerlingen worden uitgedaagd door 
een aantrekkelijk aanbod van leeractiviteiten, waarin in hoge mate aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling en zelfstandigheid van elk kind. 
Feedback op de leerresultaten, samenwerkend leren (coöperatief leren) en computer ondersteunend onderwijs zijn belangrijke pijlers van het onderwijsconcept. De 
leeropbrengsten van de leerlingen vormen de basis: alle kwaliteit wordt optimaal benut. 
 
Onze leerlingen groeien op in een snel veranderende wereld. Een wereld waarin allerlei nieuwe banen zullen ontstaan en ook banen zullen verdwijnen. Deze nieuwe 
samenleving vraagt iets van ons als team in het onderwijsaanbod aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kijken we naar leerpotentieel, talenten en interesses. Daarnaast 
vinden we het ook belangrijk dat kinderen allerlei vaardigheden leren die zij nodig hebben om succesvol te zijn.  
Oplossingsgericht en out of the box-denken bijvoorbeeld vanuit een growth mindset. (Leergierig zijn, kansen benutten en leren van resultaten) Een positieve houding 
waarbij het leren leren een levenslang avontuur is. 
 
Hoe ziet leren leren eruit? 
Het team van obs Glanerbrug-Zuid ziet leren leren als het aanleren van houding, vaardigheden en leerstrategieën die leerlingen in staat stellen om zelfsturend of 
zelfregulerend te leren. Wij geloven in een grote mate van eigenaarschap, passend bij de leeftijd van onze leerlingen. 
 
Wij willen onze leerlingen meegeven dat een gezonde levensstijl belangrijk is. Gezonde voeding en beweging stimuleren de ontwikkeling van een kind fysiek en mentaal. In 
de komende jaren willen we ons motto ‘leren met hoofd, hart en handen’ verder uitwerken. Dit doen we in combinatie met de Gezonde schoolprinicipes waar we voor 
staan. Bewegend leren en gezond eten als belangrijke basis voor je ontwikkeling. 
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Verschillende onderdelen van de ordening 

Obs Glanerbrug-Zuid kiest voor rekenonderwijs waarbij de kinderen een rekenstrategie-/probleem krijgen aangeboden binnen een betekenisvolle context. Dit concept vindt plaats van groep1 
t/m 8 waardoor er een doorgaande lijn ontstaat. We vinden het belangrijk dat kinderen weten in welke situaties zij de nieuwe strategie kunnen gaan gebruiken en deze duurzaam in kunnen 
zetten. Na het aanbod van de nieuwe strategie ligt de focus op het inoefenen ervan door middel van kale sommen. Het geïsoleerde aanbod en inoefenen van de rekenstrategie zorgt ervoor 
dat contexten en taal niet afleiden van waar het om gaat; het leren rekenen. Wanneer de nieuwe strategie wordt beheerst en de kinderen de nieuwe strategie goed kunnen uitvoeren, wordt 
de stap gezet naar het rekenen aan de hand van contexten. Wij sturen op het begrip van de situatie en het hanteren van duurzame en strategische oplossingen. Elke dag/week staat een 
andere strategie centraal die middels DPL wordt aangeboden en vanuit verschillende instructieniveaus verder wordt geautomatiseerd en ingeoefend. De rekendoelen (les-/blokdoelen) zijn 
helder gevisualiseerd in de klas en in de methode die we gebruiken. Het verder automatiseren en inoefenen van de strategie gebeurt op diverse wijzen waardoor het kind verschillende 
manieren aangereikt krijgt om de rekenstrategie betekenis te geven voor zichzelf en deze te leren automatiseren. Het automatiseren kan op papier, maar ook door middel van verschillende 
coöperatieve werkvormen, digitaal oefenen, spelend en bewegend leren. Obs Glanerbrug-Zuid vindt het belangrijk om ook bewegend te leren omdat uit onderzoek blijkt dat automatiseren 
makkelijker gaat in combinatie met bewegen. 

Ná de instructie en het inoefenen van de rekenstrategie wordt deze duurzaam gemaakt door deze in te zetten in levensechte en betekenisvolle contexten, bijvoorbeeld tijdens het thematisch 
leren (DaVinci) waarbij het wordt verbonden aan het thema. Op deze manier komt de rekenstrategie uit de ochtend terug in het middagprogramma van de leerlingen.

Rekenen 
Doelen Methode/materiaal Relatie met kerndoelen en 

referentieniveaus 
Uitvoering in de praktijk Beleidsvoornemens/ plannen 

 
• Verbanden kunnen leggen tussen 

het onderwijs in 
rekenen/wiskunde en hun 
dagelijkse leefwereld. 

• Basisvaardigheden verwerven. 
• De taal die bij reken en wiskunde 

hoort, begrijpen en kunnen 
gebruiken. 

• Reflecteren op eigen wiskundige 
activiteiten en resultaten 
daarvan op juistheid controleren. 

• Verbanden leren leggen. 
• Regels, patronen en structuren 

doorzien en toepassen. 
 

 
• Groep ½ werken in circuitvorm 

aan de doelen zoals beschreven 
door de SLO.  

• Groep 3 t/m 8 starten we in het 
schooljaar 2021-2022 met een 
nieuwe methode.  

• In alle groepen wordt Rekentuin 
ingezet voor het automatiseren 
van de stof. 

 

 
De methodes voldoen aan de 
kerndoelen en de referentieniveaus 
1S en 1F. Op basis van observatie, 
toetsgegevens en NSCCT bepalen we 
uitstroomprofiel en hoogte 
referentieniveau. 

 
Zie groepsmap en PlanB2. 

 
• Vanuit spelend en bewegend 

leren een doorgaande lijn groep 
1 t/m 3 versterken, onderdelen 
van het programma 
groepsdoorbroken aanbieden en 
groep 3 deel laten nemen aan de 
circuits van groep ½ en vice 
versa. 

 
• Bewegend leren toepassen in 

verschillende lesfases. Daarnaast 
automatiseringscircuits oppakken 
en koppelen aan 
talentontwikkeling. 
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Nederlandse taal   
Doelen Methode/materiaal Relatie met kerndoelen en 

referentieniveaus 
Uitvoering in de praktijk Beleidsvoornemens/ plannen 

 
• Vaardigheden ontwikkelen 

waarmee de leerlingen deze taal 
doelmatig kunnen gebruiken in 
situaties die in het dagelijks leven 
voordoen. 

• Kennis en inzicht verwerven 
omtrent betekenis, gebruik en 
vorm van taal. 

• Plezier hebben en houden in het 
gebruiken en beschouwen van 
taal. 

• We streven ernaar dat leerlingen 
zich een duidelijk en vlot 
handschrift eigen maken.  

 
 

 
• Fonologisch/fonemisch 

bewustzijn: 
Klankonderwijs en fonemisch 
bewustzijn in groep ½ en indien 
nodig in 3 

• Lezen: 
Lijn 3 
Estafette 

• Begrijpend lezen: 
Nieuwsbegrip, teksten bij Da 
Vinci (zoeken naar een passende 
methode) 

• Taal: 
Taal Actief (wordt 22-23 
vervangen) 

• Spelling: 
Taal Actief (wordt 22-23 
vervangen) 
Oefenen met spellingoefenen.nl 

• Schrijven: 
Groep ½ aandacht voor fijne 
motoriek en voorbereidende 
schrijfoefeningen 
Groep 3 Klinkers blokletters  
Groep 4-8 Pennenstreken 
blokletters 

 
De methodes voldoen aan de 
kerndoelen en de referentieniveaus 
1S en 1F.  Op basis van observatie, 
toetsgegevens en NSCCT bepalen we 
uitstroomprofiel en hoogte 
referentieniveau. 
 
 

 
Zie klassenmap en PlanB2. 

 
• Vanuit spelend leren een 

doorgaande lijn groep 1 t/m 3 
verder implementeren en 
uitbreiden.  

• Visie op taalonderwijs en spelling 
bepalen en van daaruit een 
nieuwe methode/methodiek 
implementeren. 

• Begrijpend lezen en -luisteren 
koppelen aan taalbegrip en 
leespromotie en thema’s Da Vinci 

 
 

N.B. (tussen)doelen van technisch lezen, spelling en begrijpend lezen staan in de groepsplannen van Planb2.  
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Oriëntatie op mens en wereld 
Doelen Methode/materiaal Relatie met kerndoelen en 

referentieniveaus 
Uitvoering in de praktijk Beleidsvoornemens/ plannen 

Leren vindt plaats binnen een 
betekenisvolle en zinvolle context en 
stimuleert nieuwsgierigheid en 
verwondering. 
 
Aardrijkskunde: 

• Een beeld vormen van de aarde 
en haar belangrijkste regio’s. 

• Inzicht verwerven in de manier 
waarop de natuur en het 
menselijk handelen de 
ruimtelijke inrichting 
beïnvloeden. 

• Geografische kennis en 
vaardigheden eigen maken in de 
thema’s Nederland, Europa en 
De wereld.  

 
Geschiedenis: 

• Beelden vormen van de in tijd 
geordende verschijnselen en 
ontwikkelingen, met name 
binnen de tijdvakken. 

• Besef krijgen van continuïteit en 
verandering in het leven en in de 
geschiedenis van de 
samenleving. 

• Enige historische 
basisvaardigheden eigen maken, 
waaronder de canon. 

• Kennis en inzicht verwerven 
omtrent inrichting en structuur 

We werken met de geïntegreerde 
methode Da Vinci. 
 
 
 
Aardrijkskunde/geschiedenis/natuur: 

• Da Vinci 

• School-tv programma’s 

• Gastlessen en excursies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De methodes voldoen aan de 
kerndoelen.  

Zie klassenmap. -Wetenschap en techniek onderwijs 
verder vormgeven in het onderwijs.  
 
- Vakoverstijgend themaleren: 
Werken en leren waarbij 
nieuwsgierigheid en verwondering 
worden gestimuleerd en uitgegaan 
wordt van cycli van onderzoekend en 
ontwerpend leren. De thema’s 
worden verrijkt met “duurzame 
effectieve onderwijsprogramma’s” 
(onderdeel van het strategisch beleid 
van Consent), waarbij wordt 
samengewerkt met onderzoekers, 
ondernemers en (voortgezet) 
onderwijs. Rondom deze levensechte 
programma’s – met beelden en 
voorbeelden- leren kinderen de 21e -
eeuwse vaardigheden toepassen bij 
onderzoekend- en ontwerpend leren 
in de schoolomgeving en in de 
praktijk.   
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van de maatschappij.  

• Kennis en inzicht verwerven 
omtrent enige hoofdzaken van 
en kenmerkende verschillen 
tussen geestelijke stromingen in 
de samenleving. 

 
 
Natuur, gezond gedrag en techniek: 

• Plezier beleven aan het 
verkennen van de natuur vanuit 
een kritische vragende houding 
en zorg hebben voor een gezond 
leefmilieu. 

• Kennis, inzicht en vaardigheden 
verwerven die mensen nodig 
hebben om op de juiste wijze 
met hun leefomgeving om te 
gaan. 

• Een onderzoekende en 
respectvolle houding t.o.v. de 
natuur en een gezond leefmilieu 
ontwikkelen.  

• Kennis, inzicht en vaardigheden 
verwerven ten aanzien van een 
gezond leef- en gedragspatroon 
dat past bij henzelf en hun 
leefomgeving. 

 
Bevordering van sociale redzaamheid 
waaronder gedrag in het verkeer: 
Het onderwijs in sociale redzaamheid, 
waaronder gedrag in het verkeer, is 
erop gericht, dat de leerlingen kennis, 
inzicht en vaardigheden verwerven als 
consument en als deelnemer aan het 
verkeer en groepsprocessen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn een gezonde school en 
richten ons op gezonde voeding en 
beweging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevordering van sociale redzaamheid 
waaronder gedrag in het verkeer: 

• Groep 8 doet een praktisch- en 
theoretisch verkeersexamen. 

• Streetwise van de ANWB in 
groep 1 t/m 8 één keer in de 
twee jaar. 

• Verkeerslessen in groep 6 t/m 8. 
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Bij verkeer vinden we het belangrijk 
dat 

• leerlingen de verkeersregels 
kennen en toepassen als 
voetganger en fietser. 

• leerlingen kunnen handelen in 
het belang van de veiligheid van 
de ander en zichzelf.  

 
 
Actief burgerschap en sociale 
integratie: 
Onder actief burgerschap wordt 
verstaan: Het zelfstandig 
verantwoordelijkheid nemen door 
leerlingen voor 
gemeenschapsbelangen binnen en/of 
buiten de school. Wij vinden het 
belangrijk dat het kind opgroeit tot 
een zelfstandige burger, die zich waar 
nodig kan aanpassen aan zijn 
omgeving. Wij leren de kinderen hoe 
zij zich moeten en kunnen gedragen 
binnen en buiten school. Iedereen is 
aanspreekbaar op zijn of haar gedrag. 
Ook leren wij de leerlingen hoe ze een 
probleem kunnen oplossen of liever 
voorkomen.   
 
  

• Fietscontrole jaarlijks.  

• Risk Factory groep 8. 

• Dodehoek-project groep 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actief burgerschap en sociale 
integratie: 

• PBS voor alle groepen 

• Humanistisch Vormingsonderwijs 

• Bèta Burgerschap 

• Duurzame 
onderwijsprogramma’s: 
o Buitenschoolse activiteiten 

zoals excursies,  
o bezoek aan het musea, 

schoolkampen etc.  
o Vieren van verschillende 

feesten. 
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Engelse taal 
Doelen Methode/materiaal Relatie met kerndoelen en 

referentieniveaus 
Uitvoering in de praktijk Beleidsvoornemens/ plannen 

 

• Vaardigheden ontwikkelen 
waarmee ze deze taal op een 
niveau kunnen gebruiken als 
communicatiemiddel in contact 
met mensen die zich van deze 
taal bedienen.  

• Kennis hebben van de rol die de 
Engelse taal speelt in de 
Nederlandse samenleving en als 
internationaal 
communicatiemiddel.  

 
 
 
 
 

 

• Groep 7 en 8 methode Take it 
Easy (Malmberg) 

 
De methode voldoet aan de 
kerndoelen.  

 
Zie klassenmap. 

 

• Integratie met thematisch 
onderwijs 

• Onderzoeken talentontwikkeling 
richting Cambridge Engels  bijv. 
door Words en Birds 

Bewegingsonderwijs 
Doelen Methode/materiaal Relatie met kerndoelen en 

referentieniveaus 
Uitvoering in de praktijk Beleidsvoornemens/ plannen 

 

• Leerlingen leren bewegend bezig 
zijn met elkaar. 

• Ze leren samenwerken, spelregels 
accepteren en omgaan met 
verliezen en winnen. 

• Ze verwerven kennis en inzicht 
over hun motorische 
vaardigheden.  

• Ze leren dat sport en bewegen 
belangrijk is in een gezonde 
leefwijze. 

 

• Vakwerkplan gemeente 
Enschede, groep 1 t/m 8. 

• Meedoen met sporttoernooien 
na schooltijd zoals o.a. korfbal, 
voetbal, handbal. 

• Jaarlijks doen we mee aan de 
Koningsspelen. 

 
Door de koppeling van verschillende 
methoden en materialen voldoen we 
aan de kerndoelen. 

 

• Zie klassenmap. 

• Alle groepen krijgt 1 keer in de 
week les van de vakleerkracht. 

• De groepen 3 t/m gymmen twee 
keer in de week in de gymzaal. 

• Groep ½ heeft dagelijks geplande 
en ongeplande 
bewegingsactiviteiten. 

 

  

• Koppeling maken tussen 
bewegend leren in de school 
en gym in de sporthal. 

• Gym ook een cognitieve 
component geven. 
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Kunstzinnige oriëntatie  
Doelen Methode/materiaal Relatie met kerndoelen en 

referentieniveaus 
Uitvoering in de praktijk Beleidsvoornemens/ plannen 

 
Tekenen en handvaardigheid: 

• Een werkelijkheid vormgeven in 
een tekening of een werkstuk 

• Een idee vorm geven in een 
tekening of een werkstuk 

• Kijken naar het werk van 
kunstenaars, vormgevers en 
ontwerpers 

• Leren vindt plaats in een 
betekenisvolle en zinvolle 
context 

 
Muziek: 

• Kennis, inzicht en vaardigheden 
verwerven om muziek te 
beluisteren en te beoefenen 

• Met elkaar over muziek kunnen 
praten, gevoelens en ervaringen 
kunnen uitwisselen en op muziek 
kunnen bewegen  

• Ideeën en plannen maken voor 
uitvoeringen, tentoonstellingen 
en theatershows 

 

• Actuele opdrachten van internet. 

• Gastlessen van ‘Concordia’ of 
particuliere kunstenaars 

• Bezoeken aan musea 

• Da Vinci 
 
 
 
 
 
 
 
Muziek: 

• Gastlessen van musici (wens) 
(muziekvereniging Wilhelmina) 

• Muziek ABC door muziekdocent 
Kaliber Kunstenschool groep 4 

• Bezoek aan concert- of 
theatervoorstelling 

• Afscheid groep 8 
 

 
Door de koppeling van de 
verschillende methoden en 
materialen voldoen we aan de 
kerndoelen 

 
Zie klassenmap. 

 

• Leerlijn beeldende kunst 
vanuit DNA en leerlijn 
podiumkunsten vanuit 
Culturage oppakken 
(Cultuureducatie Enschede 
i.s.m. Concordia, TETEM en 
theater Sonnevanck) 

• Cultuureducatie koppelen 
aan Da Vinci 

• Onderzoeken of 
samenwerking met 
muziekvereniging 
Wilhelmina  

• Naschoolse activiteiten op 
IKC-niveau oppakken via 
VSD 
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6. Kwaliteitsbeleid van de school 
Hoe definiëren we onderwijskwaliteit?  
Leerlingen ontwikkelen zich voor maatschappelijk perspectief en carrière, passend bij hun leerpotentieel, 
talenten en interesses.  
Het is belangrijk dat leerlingen gedeeltelijk eigenaar worden van hun eigen leerproces. Samen met hun 
leerkrachten komen zij erachter wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen om vervolgens met lef en 
zelfvertrouwen te kiezen wat ze doen om hun doelen te bereiken. In ons schoolportfolio is inzichtelijk gemaakt 
wie wij zij, wat de school doet, wat de school kan en wat de school wil. Dit schoolportfolio wordt jaarlijks 
aangepast en is in te zien op school, daarnaast is het schoolportfolio toegevoegd in bijlage 3.  
 

Hoe hebben we zicht op onderwijskwaliteit? 
Alle leerlingen worden gevolgd in hun ontwikkeling door middel van een leerlingvolgsysteem. Wij hebben niet 
alleen aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van de kinderen, maar ook voor de sociaal-emotionele. 
Daarbij maken we gebruik van verscheidene middelen zodat we zicht hebben op de onderwijskwaliteit op 
verschillende niveaus: 

Micro: De professionaliteit van de leerkrachten is hierin essentieel. Elke dag het dagelijks handelen bijstellen op 
wat er die dag gebeurd is. Hierin is observeren en reflecteren op de leerstof die aangeboden is essentieel door 
middel van observatieformulieren, groepsmappen en een logboek (in planB2).  
Meso: Methode gebonden toetsen bedoelt om te controleren of de  

leerling de leerstof beheerst die is aangeboden gedurende een kortere periode.  
Macro: We werken met het landelijk genormeerd leerlingvolgsysteem (LOVS). Het LOVS geeft de school een 
beeld van de ontwikkeling van de leerling in vergelijking met het landelijke gemiddelde. Op basis van deze 
gegevens wordt een groepsplan opgesteld. In groep 8 wordt de IEP eindtoets afgenomen. 
 
Door de nauwe contacten met het voortgezet onderwijs kunnen wij onze oud- leerlingen nog tenminste drie 
jaar lang volgen. Deze informatie geeft ons de mogelijkheid om onvoorziene ontwikkelingen te bespreken met 
de collega's in het voortgezet onderwijs. 

Om in te kunnen schatten tot welk ontwikkelingsprofiel een leerling behoort, wordt de NSCCT, de niet-schoolse 
cognitieve capaciteiten test, afgenomen bij de leerlingen uit de groepen 6 en 7. Op school- en groepsniveau 
geeft dit inzicht in de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Op individueel niveau kan het eventueel 
onderpresteren signaleren.  

Bij onderpresteren blijven de verwachting van de leerkracht en de toets resultaten uit het leerlingvolgsysteem 
achter bij de capaciteiten van de leerling: de leerling presteert op school minder dan de testuitslag doet 
verwachten. Vooral het tijdig signaleren van onderpresteren is belangrijk, omdat er dan nog tijd is om 
achterstanden aan te pakken. Door het leerpotentieel af te zetten tegenover de leerprestaties van de 
leerlingen kan worden nagegaan in hoeverre de aanpak van de leerkracht en de school heeft gewerkt en of 
achterstanden zijn verdwenen. De school kan daarmee de kwaliteit van het onderwijs evalueren en op tijd 
bepalen waar extra aandacht aan moet worden besteed.  

Met deze inzichten kunnen wij gericht werken aan verbeterplannen en het effect ervan monitoren. 

We nemen de Scol en het sociogram af om de sociaal emotionele ontwikkeling te volgen. Tevens geven 
gesprekken met ouders en met het kind veel informatie over het welbevinden.  

De op deze wijze verkregen gegevens worden gebruikt bij groepsbesprekingen, bouwvergaderingen en 
teambesprekingen en zijn de basis voor het model van plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Dit alles 
bepaalt in grote mate ons handelen met betrekking tot de individuele leerling (kindniveau), de groep 
(groepsniveau) en de school (schoolniveau).  

De verslaglegging en administratie van gegevens van elke leerling worden bewaard in een dossier in PlanB2. 
Elke groepsleerkracht zorgt dat dit dossier actueel blijft. Uiteraard hebben ouders het recht op inzage van het 
dossier van hun kind(eren).
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Hoe werken we aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit? 
We werken aan de onderwijskwaliteit doormiddel van co-teaching, observaties, coaching en feed forward en 
feedback. De leerkrachten en onderwijsondersteuners zijn de professionals. Het is van groot belang dat zij zich 
blijven ontwikkelen. Daartoe stelt elke leerkracht of onderwijsondersteuner een persoonlijk ontwikkelplan op 
en zoekt daarbij passende scholing. Elke leerkracht neemt deel aan de masterclasses van de VCO/Consent 
academie. Met elke leerkracht en onderwijsondersteuner worden talentgesprekken gevoerd waar deze 
ontwikkeling wordt geëvalueerd.  
 
De intern begeleider heeft veel kennis in huis op het gebied van kwaliteitsbewaking, het analyseren van de 
ontwikkelingen van onze leerlingen, het stellen van diagnoses en het formuleren van de hulp die een leerling 
nodig heeft. Zij adviseert leerkrachten en onderwijsondersteuners, bij het opstellen van hulpprogramma’s, 
verrichten observaties, begeleiden en coachen leerkrachten. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van externe 
hulp.  
 
Daarnaast hebben we op school een kinderraad. Die denken mee over het beleid op school. Van alle leeftijden 
nemen er kinderen deel aan de kinderraad. Samen praten we over hoe het gaat op school en welke dingen we 
kunnen verbeteren. De kinderen zijn een belangrijke graadmeter van de kwaliteit van ons onderwijs.  
 
We bieden ondersteuning aan leerlingen, waarbij we onderscheid maken in drie lagen of niveaus: de laag van 
de basisondersteuning, de laag van de extra ondersteuning en de laag van de diepteondersteuning. 
Opbrengstgericht werken, oplossingsgericht- en handelingsgericht werken krijgen in elke laag een andere 
invulling. 
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Laag 1: de basisondersteuning 

Het betreft de algemene aanpak, zoals regels en routines, afspraken over klassenmanagement, het zelfstandig 
werken, het toepassen van het Doordacht Passend Lesmodel, etc. Voor leerlingen op de vaardigheidsniveaus IV 
en V en/of leerlingen die onder leerpotentieel presteren, intensiveren we de instructie. Voor leerlingen op het 
vaardigheidsniveau I zoeken we naar compacten, verrijken of versnellen. Als een leerling herhaald en 
aantoonbaar onvoldoende profiteert van het onderwijsaanbod dan is dit een leerling met specifieke 
onderwijsbehoeften. 

Laag 2: de extra ondersteuning 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zoomt in op kansen en belemmeringen (stimulerend en 
belemmerend) op basis van handelingsgericht procesonderzoek. Dit resulteert zo nodig in een eigen leerweg 
en het opstellen en het uitvoeren van ontwikkelingsperspectief. Vanuit de middelen voor passend onderwijs 
bieden we hierbij ondersteuning, o.a. door de inzet van collegiaal consulenten, de orthopedagoog en de coach 
passend onderwijs. 

Laag 3: de diepteondersteuning 

Voor leerlingen met complexe onderwijsbehoeften die zeer specifieke ondersteuning nodig hebben. Deze 
diepteondersteuning kan zo specialistisch zijn, dat een arrangement in een speciale voorziening nodig is. We 
streven na dat we het percentage leerlingen vergroten dat binnen een basisaanbod passend onderwijs krijgt en 
dat we het aantal leerlingen verkleinen dat diepteondersteuning nodig heeft. Dat doen we in verband met de 
doelstellingen voor passend onderwijs, maar ook met het oog op burgerschapsdoelstellingen voor alle 
leerlingen. Dit betekent vooral dat de activiteiten van de kwaliteitsgroep zich richten op het vergroten van de 
competenties van leerkrachten om leerlingen binnen het basisaanbod passend onderwijs te bieden. De 
professionaliseringsprogramma’s vanuit de VCO Consent Academie ondersteunen dit. 

Hoe verantwoorden we ons over de onderwijskwaliteit?  
We vinden het niet alleen belangrijk dat de kwaliteit meetbaar is, maar nog belangrijker vinden we dat de 
kwaliteit merkbaar is.  Elk jaar hebben we vanuit ons bestuur een schoolbezoek. En daarnaast maakt Consent 
gebruik van visitaties. Doelen van deze onderlinge visitaties zijn: de systematische kwaliteitszorg van de 
betreffende school te versterken en het lerend vermogen van elkaar te vergroten door een gezamenlijk 
reflectieproces te doorlopen. Ons visitatieverslag is ter inzage beschikbaar op school. 

Daarnaast ziet de Inspectie van het Onderwijs toe op de naleving van de Wet op het primair Onderwijs. 
Bevindingen van de inspectie op het gebied van de kwaliteitszorg kunt u terugvinden op 
www.onderwijsinspectie.nl. 

Kwaliteitszorg Stichting Consent 
Stichting Consent heeft een duidelijke visie op onderwijskwaliteit en wil graag in lijn met de ambitie van de 
sector PO  regie op onderwijskwaliteit nemen. Consent participeert in een samenwerking met de PO-raad voor 
het ontwikkelen van een kader hoe daar invulling aan gegeven kan worden door schoolbesturen. In de 
bovenstaande afbeelding staat dit schematisch weergegeven met vier pijlers. 

Het bestuur is de verantwoordelijke en de actor om de kwaliteit van onderwijs en kwaliteitszorg op de scholen 
te waarborgen, de directeuren op hun school met hun eigen autonomie en de leerkracht voor de groep.  

Zelfevaluatie- en visitatiesystematiek 
Stichting Consent kiest voor de vorm ‘visitaties’. Doelen van deze onderlinge (of collegiale) visitaties zijn: de 
systematische kwaliteitszorg van de betreffende scholen te versterken en het lerend vermogen van elkaar te 
vergroten door een gezamenlijk reflectieproces te doorlopen. 

  

 

 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Collegiale visitatie is en vorm van Peer Review. Dit wordt omschreven als een instrument waarmee personen of 
organisaties elkaar de spiegel voorhouden, zodat ze na visitatie een volgende stap (kunnen) zetten in het eigen 
ontwikkelingsproces. 

De doelstellingen van collegiale visitatie zijn: 

• Het ontwikkelen en realiseren van een sterke vorm van reflectie in organisaties. 
• Het verder versterken van de systematische kwaliteitszorg in organisaties. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze positieve insteek van visitatie is gericht op het creëren van een cultuur van ‘met en van elkaar leren’. Een 
cultuur waarin sprake is van samenwerken, team-teaching, lesobservaties en andere vormen van ‘deuren 
openen’ op schoolleiders- en leerkrachtenniveau.  

Zelfevaluatie en visitaties zijn middelen om de scholen te ondersteunen en van en met elkaar te leren om de 
kwaliteitszorg te bevorderen. We stellen ons de volgende vragen: 

- Doen we de goede dingen? 
- Doen we de dingen goed? 
- Hoe weten we dat? 
- Vinden anderen dit ook? 
- Wat doen we met die wetenschap?
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Een visitatiecommissie bestaat uit collega-directeuren en kwaliteitsmedewerker(s). De bestuurders van het 
College van Bestuur nemen deel aan de visitatiecommissie.  De visie van de school, het onderwijsconcept, 
onderwijsaanbod, zicht op ontwikkeling, didactisch handelen, pedagogisch klimaat, kwaliteitszorg en 
kwaliteitscultuur zijn uitgangspunten om feedback te geven die gericht is op het proces van de 
schoolontwikkeling. De schoolleiding kan een onderzoeksvraag (of visitatievraag) formuleren voor de visitatie 
om hierop aanbevelingen en feedback te ontvangen. 

De feedback is gericht op het proces van de schoolontwikkeling. Het effect van de visitatie is intern gericht en 
op de school zelf. Het gaat om de bevindingen in een dialoog, ‘een goed gesprek’ de stand van zaken op de 
visiterende school te bespreken.  

Naar aanleiding van een visitatie of schoolbezoek volgt een schoolontwikkelgesprek met het College van 
Bestuur.  

Een jaar na de visitatie is er met een 4 /5 directeuren samen met de bestuurders een bijeenkomst met de 
systematiek van de progressiecirkel om de schoolontwikkeling te bespreken wat de positieve ontwikkeling is en 
wat nog beter zou kunnen. De collega-directeuren geven elkaar feedback en handreikingen om in het proces 
van de schoolontwikkeling steeds een stapje vooruit te komen naar de gewenste toekomst en ambitie voor de 
school. 
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7. Ondersteuning bij specifieke onderwijsbehoeften 

Extra ondersteuning 
In het groepsplan van de leerkracht zijn de leerlingen per groep verdeeld in 3 instructiegroepen. Door deze 
verdeling weet de leerkracht welk kind verdiepte instructie, basisinstructie of intensieve instructie nodig heeft. 
Wanneer, ondanks intensieve hulp, het leerproces niet volgens wens verloopt, wordt de leerling besproken 
met de intern begeleider volgens het model van de stapsteenformulieren van het SPOE. In dit traject zullen 
altijd ouders meegenomen worden. 
De intern begeleider kan besluiten de leerling te bespreken met de onderwijscoach (Elisabeth Messelink) van 
het SPOE of met de orthopedagoog daarvan (Mieke Kotterink). Drie keer per jaar komen zij bij elkaar in het 
diepte-team waar leerlingen nader besproken worden. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met ouders. 
 

Onderwijscoach, schoolverpleegkundige en school- en wijkcoach 
Leerlingen met zorg op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling worden ook besproken met de 
intern begeleider. De intern begeleider heeft de mogelijkheid om advies en hulp te vragen van externe 
ondersteuning.  
Aan onze school is vanuit het SPOE een onderwijscoach verbonden. Onze intern begeleider en de 
onderwijscoach hebben ruime ervaring met leerlingen met specifiek gedrag. 
Ook hebben we de mogelijkheid om leerlingen te bespreken met de schoolverpleegkundigen en/ of 
schoolwijkcoach. Ook ouders of kinderen kunnen met hen in contact worden gebracht voor 
opvoedingsadviezen. De schoolwijkcoach houdt iedere maand een spreekuur op school, waar ouders terecht 
kunnen. Drie keer per jaar komen zij op school om leerlingen te bespreken in het zorgteam. Dit gaat altijd in 
overleg met en met toestemming van ouders. 
 

Meerbegaafde leerlingen / leerlingen met cognitief talent 
Kinderen kunnen ook extra zorg nodig hebben wanneer ze meer aankunnen dan de basisstof in de groep. Deze 
kinderen worden ingedeeld in een extra instructiegroep. 
We hebben op onze school een beleidsplan “Meerbegaafdheid”. Daarin staat o.a. dat we werken met het DHH 
(digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid). Het DHH is een geïntegreerd instrument voor signalering, 
diagnostiek en begeleiding van meer- of hoogbegaafde leerlingen. Het instrument is bedoeld voor leerkrachten 
en intern begeleiders van basisscholen. Het DHH bestaat uit een aantal modules die u stap voor stap 
begeleiden bij de zorg van hoogbegaafde leerlingen op de school: 
Quick Scan 
Signalering 
Diagnostiek 
Leerlingbegeleiding 
Evaluatie 
 

Versneld doorstromen 
Het initiatief om leerlingen versneld door te laten stromen ligt in eerste instantie bij de leerkrachten en de 
intern begeleider. De uiteindelijke beslissing ligt bij de directie. De directie laat zich adviseren door het advies 
van bovengenoemde personen, ouders en het diepteteam. 
Als criteria gelden de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leervorderingen. Tevens speelt de persoonlijke 
ontwikkeling een belangrijke rol. Zorgvuldig overleg met de ouders is van groot belang. 
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Passend Onderwijs en Zorgplicht 
Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 

• Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; 

• Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor 
een passende plek indien er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften van een kind); 

• Scholen en gemeenten/ jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan 
leerlingen vanuit onderwijs en zorg; 

• Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio kunnen regelen. 
 

Samenwerkingsverband en deelregio 
Alle schoolbesturen in de gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Haaksbergen, Borne, 
Dinkelland en Losser zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 2302. Dit samenwerkingsverband is 
opgedeeld in drie deelregio’s; Enschede, Plein Midden Twente (Hengelo, Borne, Haaksbergen, Hof van Twente) 
en Noord Oost Twente (Oldenzaal, Losser en Dinkelland). De scholen van Consent vallen onder de sub-regio 
Enschede. 
De besturen in iedere deelregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale 
ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen. 
 

Onderwijs, passend bij iedere leerling 
Alle scholen binnen het SWV 2302 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle 
locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke 
extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben wij 
beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen en het is tevens beschikbaar ter 
inzage via onze website. 
 
Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de 
ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de deelregio gezocht 
naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart 
brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er altijd nauw samengewerkt 
met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die 
school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat 
kan ook het speciaal onderwijs zijn. 

Deeltijdschakelklassen. 

Wie zijn we? 
Vanaf 1 januari 2008 is er door de gemeente Enschede een groep leerkrachten aangesteld om in het kader van 
het achterstandsbeleid onderwijs te gaan geven aan kinderen van groep 2 met een verminderde 
taalontwikkeling veroorzaakt door omgevingsfactoren. Deze leerlingen beschikken in aanleg over gemiddelde 
leermogelijkheden. Deze leerkrachten zijn op locaties geplaatst waar veel doelgroepkinderen zijn. De 
deeltijdschakelklassen zijn interzuilair en zo dicht mogelijk bij huis en moederschool. De schoolbesturen en de 
samenwerkingsverbanden in Enschede zijn samen met de gemeente verantwoordelijk voor de 
deeltijdschakelklassen. De dts-klassen zijn een integraal onderdeel van de ondersteuningsstructuur van de 
basisschool. Het onderwijsaanbod wordt op elkaar afgestemd. 
 

Wat doen wij? 
Gedurende drie ochtenden (minimaal 10 uur) in de week komen de aangemelde (en door de steunpunten 
beoordeelde) kinderen naar een locatie in de buurt. Daar krijgen zij een jaar lang intensief NT2onderwijs. In de 
schakelklassen wordt toegewerkt naar het halen van de einddoelen van groep 2. Woordenschatonderwijs, 
begrijpend luisteren, klankonderwijs, fonemisch bewustzijn en mondelinge communicatie zijn de belangrijkste 
pijlers van het programma. De doelen, zoals beschreven door de SLO, zijn bepalend voor ons handelen. 
Er wordt gewerkt met geplande groei in vaardigheidsscores, waarbij het streven is om een leerling in een 
passend vaardigheidsniveau te krijgen. In het kader van co-teaching werken we samen met de leerkrachten in 
de moedergroepen vanuit onze expertise over NT2. Het dts-programma en het programma van de 
moedergroep worden op elkaar afgestemd.  
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Voor wie? 
Leerlingen die in aanmerking komen voor de deeltijdschakelklassen zijn leerlingen met capaciteiten die het 
mogelijk maken om de reguliere basisschool te doorlopen. Daarnaast zijn ze ingebracht in basisteams/CLB. De 
oorzaak van achterblijvende resultaten wordt niet gezocht bij leerproblemen en/of gedragsproblemen. 
De taalachterstand moet in principe de hoofdreden zijn om besproken te worden in het diepteteam. 
Taalgerelateerde gedrags-/leerproblemen worden besproken in het diepteteam en kunnen wel leiden tot 
aanmelding.

Waarom doen we dit? 
Wij willen deze groep leerlingen een goede start geven in het onderwijs. Een basis die van belang is voor hun 
toekomst. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit, dat vroegtijdig signaleren en vroegtijdig verantwoord en 
passend onderwijs geven, ernstige lees-/taalproblemen kan voorkomen in het vervolg van de basisschool. 
Verder vinden we het belangrijk om samen met de groepsleerkracht het taalonderwijs in de onderbouw voor 
alle leerlingen een positieve impuls te geven.

 

Speciaal (basis)onderwijs 
Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs moet de school, samen met ouders/ 

verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Arrangementen van het 

samenwerkingsverband. Meer informatie over passend onderwijs in de deelregio van de school is te vinden op 

de website: www.deelregio-enschede.nl  

Meer informatie voor ouders 
Voor ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en 

extra ondersteuning aan kinderen. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de 

ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders.  

Op www.passendonderwijs.nl (website van ministerie OCW) en op www.passendonderwijsenouders.nl kunnen 

ouders/ verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. 

Daarnaast is meer informatie over Passend Onderwijs op school te vinden in onze website en schoolgids. 

Tot slot is onze intern begeleider in staat vragen te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op 

de school.  

En als het niet meer lukt? 
Wanneer een leerling zich niet blijvend positief kan ontwikkelen en daarbij te veel aandacht vraagt van de 

groep en van de groepsleerkracht, dan behoort verwijzing naar een vorm van speciaal (basis) onderwijs tot de 

mogelijkheden. Het diepteteam –verbonden aan het Steunpunt Onderwijszorg- is hiervoor verantwoordelijk. 

 

  

http://www.deelregio-enschede.nl/
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Schorsing en verwijdering 
De directeur van de school kan namens het bestuur een leerling schorsen wanneer er sprake is van een situatie 
die de dagelijkse gang van zaken op school ernstig verstoort en waarbij de veiligheid van de leerlingen en/of 
het personeel in het geding is. Er wordt op een terughoudende wijze gebruik gemaakt van het middel tot 
schorsing. Een leerling kan worden geschorst voor een periode van ten hoogste één week en de ouders worden 
zowel mondeling als schriftelijk van de schorsing in kennis gesteld. Als ouders het niet eens zijn met de 
schorsing dan kunnen zij daartegen bezwaar aantekenen.  
 
Naast schorsing kan de directeur het schoolbestuur voorstellen/verzoeken een leerling van de school te 

verwijderen. Alvorens tot verwijdering wordt overgegaan, worden zowel de ouders, als de betrokkenen van de 

school (w.o. de groepsleerkracht) door het schoolbestuur gehoord. Een definitieve verwijdering vindt pas 

plaats als een andere school bereid is gevonden de leerling toe te laten. Ouders worden zowel mondeling als 

schriftelijk in kennis gesteld van de verwijdering.  

Als ouders het niet eens zijn met de verwijdering dan kunnen zij het besluit, ter toetsing, voorleggen aan een 

onafhankelijke commissie, te weten de Geschillencommissie Passend Onderwijs en eveneens bezwaar 

aantekenen bij het schoolbestuur. Meer informatie is te vinden in het protocol schorsing en verwijdering van 

Stichting Consent, bijlage 4.  

Klachtenregeling 
Mocht een ouder een klacht hebben, dan is deze klacht het beste direct op te lossen met de desbetreffende 
persoon. Als dit geen oplossing biedt, dan is de directeur of de (interne of externe) vertrouwenspersoon 
hiervoor beschikbaar. Stichting Consent heeft tevens ook een protocol ‘klachtenregeling’. Deze is opgenomen 
in bijlage 5. 
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8. Personeelsbeleid 

Doelen van het personeelsbeleid 
De leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel zijn de belangrijkste factor om hoogwaardige kwaliteit 
te leveren en beleidsdoelstelling te behalen.  

Glanerbrug-Zuid zorgt voor bevoegd en bekwaam personeel. Dit is terug te zien in het aannamebeleid. 
Leerkrachten die solliciteren op een functie als leerkracht op Glanerbrug-Zuid beschikken minimaal over de 
gestelde eisen. Waarbij zij in het bezit moeten zijn van een diploma van de ‘Leergang Vakbekwaam 
Bewegingsonderwijs’ en een Daltoncertificaat, of bereid zijn deze binnen een vastgestelde termijn te behalen.  

Professionalisering wordt continu gestimuleerd. Medewerkers nemen elk jaar deel aan de VCO/Consent 
Academie. 

Talentontwikkeling VCO/Consent academie 
De huidige en toekomstige ontwikkelingen – denk aan het opbrengstgericht werken, burgerschap, wetenschap 
en technologie, onderwijs anders organiseren, SCRIPT en passend onderwijs doen een groot beroep op de 
kwaliteit van leerkrachten en leidinggevenden. Als we willen excelleren lukt dat alleen maar als we kunnen 
beschikken over excellente leerkrachten en leidinggevenden. In het bestuursakkoord staat in dit kader als 
doelstelling dat in 2020 alle leerkrachten beschikken over differentiatievaardigheden die horen bij het niveau 
vakbekwaamheid. Hiervoor is continue professionalisering nodig. In de cao is dit ook een belangrijk onderdeel.  

De besturen van VCO en Stichting Consent willen zelf meesturen als het gaat om de inhoud van opleidingen en 
keuze van aanbieders. Bovendien willen de besturen waar mogelijk financiële voordelen behalen door de 
scholing te bundelen. De besturen willen eigen talenten en deskundigheden beter benutten en medewerkers 
worden gestimuleerd om van elkaar te leren door de vorming van professionele leergemeenschapen.  

De Academie kan gezien worden als een plek waar de vraag en het aanbod van medewerkers op het gebied van 
scholing en schoolontwikkeling bij elkaar komen. De Academie wil o.a. vorm geven aan de professionele 
ontwikkeling van medewerkers vanuit het concept “blended learning”. Dit is het principe van en met elkaar 
leren “in real life”, in professionele leergemeenschappen, via social media en een online platform. Het is echter 
slechts een van de manieren om professionalisering te stimuleren. De Academie richt zich ook op het 
aanbieden van relevante scholingen, het organiseren van masterclasses en onderwijswerkplaatsen en het 
bemiddelen bij het gaan volgen van masters. 

Voor onze leerkrachten is het van belang dat zij een gemakkelijke toegang hebben tot een breed aanbod aan 
professionaliseringsactiviteiten. Sinds 2016 wordt gewerkt met een webapplicatie van OinO, waarmee 
medewerkers gebruik kunnen gaan maken van het aanbod van de Academie. Binnen de webapplicatie is er een 
directe verbinding tussen het volgen van scholing en het vastleggen van die scholing in het 
bekwaamheidsdossier (van belang voor het voldoen aan de vereisten van de basisbekwaamheid en 
vakbekwaamheid). In 2018 is los van de Academie ook een aanbod gedaan vanuit het strategisch perspectief. 
Dit aanbod met de naam ‘Consent-menu’ was gericht op medewerkers van Consent. 

Opleiding en training worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Ook het volgen van een master-opleiding wordt 
gestimuleerd middels de lerarenbeurs en betaald studieverlof. Naast scholing is er aandacht voor training on 
the job en andere vormen van ervarend leren. Binnen Consent zijn er in 2018 acht nieuwe leerkrachten binnen 
gekomen die in combinatie met een baangarantie een Master volgen. Het percentage leerkrachten met een 
Master wordt hiermee groter terwijl tegelijkertijd Consent zich manifesteert als een aantrekkelijke werkgever. 
Een leven lang leren wordt gestimuleerd.  

 

 

  



 

Obs Glanerbrug-Zuid                                                                                       leren met hoofd, hart en handen 

 30 

Personeelsbeleid Stichting Consent 

Innovatief, duurzaam en professioneel
Voor de komende jaren hebben we drie speerpunten voor het personeelsbeleid vastgesteld: innovatief, 
duurzaam en professioneel. De uitvoering van het personeelsbeleid in de context van de school is maatwerk. 
De scholen van Consent kenmerken zich door een grote diversiteit in type onderwijs, profiel en 
onderwijsconcept en ontwikkelingsfase. Ook voelen medewerkers zich vooral verbonden met de school waarin 
men werkt en minder met Consent als werkgever. Dit vraagt extra aandacht van scholen voor de uitvoering van 
het personeelsbeleid waarbij er ruimte moet zijn om eigen keuzes te maken, prioriteiten te stellen en eigen 
instrumenten of activiteiten te ontwikkelen. De verantwoordelijkheid en kwaliteit van de uitvoering van het 
personeelsbeleid ligt bij de schoolleiders. De schoolleider is zich bewust van de personeelsvraagstukken op zijn 
eigen school. Een grote succesfactor hierbij is de mate waarin de schoolleider erin slaagt om het goede gesprek 
hierover aan te gaan met zijn eigen medewerkers.

Vijf bouwstenen
De drie speerpunten van het personeelsbeleid van Consent: innovatief, duurzaam en professioneel zijn 
uitgewerkt in vijf bouwstenen die de leidende thema’s concretiseren en de ambities waarmaken. Het 
personeelsbeleid wordt zichtbaar voor medewerkers doordat de HR-instrumenten op scholen worden 
toegepast. De bouwstenen zijn: aantrekkelijk werkgever, onderwijs anders organiseren, professionele cultuur, 
ontwikkelbereidheid medewerkers, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.

Aantrekkelijk werkgever
Consent wil zich onderscheiden met de collectieve ambitie en op duurzame ontwikkeling gericht 
personeelsbeleid. Consent zet daar aantrekkelijk werkgeverschap tegenover zodat medewerkers graag hun 
talenten willen inzetten bij een werkgever waar ontwikkeling en eigen initiatief worden gewaardeerd. Daarmee 
wordt de positie op de arbeidsmarkt versterkt ten opzichte van andere onderwijswerkgevers. Om 
gekwalificeerde medewerkers te kunnen aantrekken en te binden en boeien, wil Consent in woord, beeld en 
daad laten zien dat professionals serieus genomen worden en gewaardeerd.

Onderwijs anders organiseren
Anders organiseren van de onderwijsorganisatie kan een impuls zijn voor de continue ontwikkeling van scholen 
en voor het verder versterken van de kwaliteit van het onderwijs. Anders organiseren van onderwijs is daarmee 
niet dé oplossing voor het lerarentekort, maar kan wel bijdragen aan het omgaan met het tekort aan 
leerkrachten, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Daarnaast kan anders organiseren een 
aantrekkelijkere werkomgeving creëren, waardoor het zittende personeel blijft en nieuwe mensen worden 
aangetrokken voor het onderwijs.

Professionele cultuur
De professionele ontwikkeling van medewerkers, duurzame inzetbaarheid en scholing hangen sterk met elkaar 
samen. Scholingsactiviteiten zijn voor velen een aantrekkelijke manier om hun bekwaamheden en 
professionaliteit op peil te houden. Het Kompas voor Onderwijs van de Toekomst in combinatie met het profiel 
van de Consent leerkracht is leidend bij de vraag ‘Wat vragen wij van medewerkers.

Ontwikkelbereidheid medewerkers
Consent stimuleert opleiden als een bewust georganiseerde vorm van leren, waarbij het leerproces wordt 
versneld en geïntensiveerd in een richting die de medewerker én Consent wenst. Het doel is een gerichte 
gedragsverandering bewerkstelligen met een hoger of effectiever niveau van (vak)bekwaamheid, kennis, 
inzicht en/of (werk)houding. Opleiden is dus onlosmakelijk verbonden met leren. De verantwoordelijkheid voor 
het leren ligt nadrukkelijk bij de medewerker zelf. De wil en motivatie van de medewerker om in beweging te 
komen, het inzicht in de eigen leerdoelen, zijn inschatting van de toepasbaarheid van het geleerde, zijn 
volledige commitment, en vooral zijn nieuwsgierigheid zijn het startpunt van elk leerproces.
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Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers
Consent heeft de ambitie om medewerkers van alle leeftijden in alle levensfasen te stimuleren en te inspireren 
om competent, betrokken, gemotiveerd en vitaal te zijn. Gesprekken tussen leidinggevende en medewerkers 
gaan niet alleen over talent, motivatie, betrokkenheid en gezondheid maar ook over de diepere drijfveren van 
de medewerker, zijn levensfase, ambities en perspectief. Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich 
aanpassen aan ontwikkelingen en goed en duurzaam inzetbaar zijn, bijvoorbeeld door vakliteratuur bij te 
houden, informeel en formeel bij te scholen en te werken aan eigen vitaliteit.  

Consent heeft hier als werkgever ook een verantwoordelijkheid in. Consent biedt iedere medewerker de 
gelegenheid een interessante loopbaan te ontwikkelen, of bij te blijven met de ontwikkelingen in het vak. Dat 
houdt in dat daar in de gesprekscyclus met de medewerker consequent en continue aandacht voor is door de 
medewerker en leidinggevende. Ook de ontwikkeling van leiderschap speelt in dit kader een rol. Uitgangspunt 
van het loopbaanontwikkelingsbeleid is dat iedere medewerker binnen Consent ambities heeft voor de 
loopbaan en daarin actief wordt ondersteund. 

Schoolleiding  
Wat betreft een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, zoals bedoeld in artikel 30 
van de WPO, is de situatie per 1 augustus 2019, dat op de 32 scholen die onder het bestuur van Stichting 
Consent vallen er 24 vrouwelijke directeuren en 5 mannelijke directeuren zijn. Op 4 scholen zijn locatieleiders 
aangesteld waarvan 3 vrouwen en 3 mannen. De huidige stand van zaken in de verhouding man-vrouw onder 
directeuren krijgt aandacht bij het werving- en selectieproces maar benoeming op basis van kennis, ervaring en 
kwaliteiten, kortom de best passende kandidaat, blijft het uitgangspunt. 
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9. Financieel- en sponsorbeleid 

Financieel beleid  
In het primair onderwijs ontvangen schoolbesturen één budget voor het geven van goed onderwijs: 
de lumpsum. Dit betekent aan de ene kant beleidsmatige vrijheid ten aanzien van de besteding van de 
middelen, maar dit brengt anderzijds ook financiële risico’s en verplichtingen met zich mee.  
De lumpsumfinanciering is gebaseerd op de leerlingaantallen van het voorgaande schooljaar (t-1). De formatie 
wordt binnen Stichting Consent verdeeld op basis van de leerlingaantallen van het betreffende schooljaar (t). 
Bij een stijging van het leerlingaantal betekent dit een (bovenschoolse) voorfinanciering voor Stichting Consent.  
ls input voor de meerjarenbegroting van Consent wordt er door de schooldirecteuren jaarlijks een 
meerjarenschoolbegroting inclusief een meerjarenschoolinvesteringsplan door de schooldirecteur opgesteld.  
De meerjarenschoolbegroting en het meerjarenschoolinvesteringsplan moeten in beginsel uiterlijk voor de 
herfstvakantie door de MR worden voorzien van een advies. De schooldirecteur dient de 
meerjarenschoolbegroting vervolgens in bij het College van Bestuur (CvB). Het CvB stelt vervolgens de 
meerjarenschoolbegroting voor het komende kalenderjaar vast. Daarbij wordt het voorbehoud gemaakt dat de 
meerjarenbegroting van Consent wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.  
In de december vergadering van de GMR wordt de begroting van Consent van een advies voorzien. Tevens 
wordt in de maand december de begroting goedgekeurd door de Raad van Toezicht.  
 

Inkomsten 
Het overgrote deel van de inkomsten bestaat uit de vergoedingen (lumpsum) voor:  

• personeel  

• materieel  

• personeel & arbeidsmarktbeleid (P&A)  
 
De formatie die de school ontvangt voor personeel wordt per schooljaar bepaald op basis van het 
leerlingaantal van het betreffende schooljaar (t). De vergoeding die de school ontvangt voor materieel wordt 
per kalenderjaar bepaald op basis van het leerlingaantal op 1 oktober van het voorgaande jaar (t-1). De 
vergoeding die de school ontvangt voor P&A is gebaseerd op een percentage van de rijksvergoeding P&A. Dit 
percentage bedraagt 12%.  
De overige vergoedingen zijn deels afhankelijk van de leerling-populatie en verschillen hierdoor per school. 
Hierbij kan gedacht worden aan:  

• onderwijsachterstandsmiddelen 

• loonkostensubsidie 

• prestatiebox  

• lerarenbeurs  
• ouderbijdragen 
• eventueel opbrengsten uit medegebruik. 

 
Bij scholen welke een structurele groei van het leerlingenaantal niet langer kunnen opvangen met de 
toegekende formatie dan wel geconfronteerd worden met (andere) klemmende situaties op het gebied van de 
formatie die zonder ingrijpen zouden leiden tot ernstige gevolgen voor de onderwijskwaliteit, wordt maatwerk 
geleverd. Daarnaast is voor scholen, die in de loop van een schooljaar sterk stijgen, een bovenschools budget 
voor flankerend beleid aanwezig. De administratieve verwerking van bovenstaande vindt plaats op het 
bestuursbureau. 
 

Besteding  
De budgethouder (i.c. de schooldirecteur) is gemandateerd om binnen het aan hem/haar beschikbaar gestelde 
budget verplichtingen aan te gaan. Indien de verplichting hoger is dan € 25.000 (excl. BTW) geldt dat het 
College van Bestuur de uitgaande opdracht tekent. Voor bedragen tussen de € 10.000 en € 25.000 tekent de 
controller mee. 
Inkoopfacturen worden door de budgethouder getekend voor akkoord, waarna de facturen betaalbaar gesteld 
worden.  
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Beheer  
De schooldirecteur is er verantwoordelijk voor dat de bestedingen binnen de beschikbaar gestelde budgetten 
blijven. Via het geautomatiseerde systeem kunnen schooldirecteuren op elk gewenst moment hun budgetten 
bekijken en desgewenst wijzigingen in de prognoses aan het bestuursbureau doorgeven. Per kwartaal vindt 
bovendien monitoring op de budgetten plaats vanuit het bestuursbureau. Daar waar nodig vindt een gesprek 
met de schooldirecteur plaats en worden acties genomen.  
Reserveringen voor groot onderhoud vinden plaats op bovenschools niveau.  

 

Sponsoring  
“Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren die zowel ten goede komt aan het onderwijs 
als aan nevenactiviteiten. Met dat sponsorgeld kunnen extraatjes worden gedaan. Omdat wij op een 
verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring willen omgaan moet de sponsoring aan een de volgende 
voorwaarden voldoen: 

- Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de 
school. 

- Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid 
van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 

- Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in 
strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt. 

 
Bovengenoemde punten vinden hun basis in het convenant sponsoring, dat de staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen en alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en 
leerlingen en een aantal andere organisaties hebben ondertekend.  

Alle sponsoractiviteiten die de school onderneemt behoeven de goedkeuring van het schoolbestuur en de 
instemming van de medezeggenschapsraad. Ouders die een klacht hebben over sponsoring, uitingsvormen van 
sponsoring en/of niet akkoord gaan met de weder prestatie die aan de sponsoring verbonden is, kunnen bij 
hun contactpersoon terecht”. 

Verantwoording (wie, wat (jaarverslag), wanneer)  
Voor de verantwoording van haar financieel beleid en financiële positie stelt Stichting Consent jaarlijks 
jaarstukken op. Daarnaast wordt per kwartaal door het bestuursbureau een integrale managementrapportage 
opgesteld, waarin elementen terugkomen met betrekking tot financiën, leerlingaantallen, personeel en 
onderwijskwaliteit. Scholen die hierbij op onderdelen afwijken van de norm, dienen hierover verantwoording 
af te leggen richting het College van Bestuur.  
Daarnaast vindt verantwoording over het beleid van de school plaats tijdens de jaarlijkse schoolbezoeken met 
het College van Bestuur. 

Ons huisvestings- en materieelbeleid 
Eind 2011 heeft Consent een hernieuwde visie op strategische huisvesting ontwikkeld. Deze visie is 
vormgegeven en beschreven door M3V Huisvestingsadviseurs en in april 2012 gepresenteerd. In de rapportage 
is naast de strategische richtlijn ook aandacht voor de operationalisatie van de visie. Met behulp van een 
meetinstrument is het mogelijk om gebouwen op school- en wijkniveau te beoordelen en zo 
toekomstperspectief te bepalen. Dit toekomstperspectief vormt de basis voor het tactische en operationele 
huisvestingsbeleid van Consent in de periode 2015-2024, vast te leggen in een integraal huisvestingsplan. 
Daarin wordt dus niet het ‘advies voor morgen’ beschreven, maar voor overmorgen. 
De redenen voor het ontwikkelen van een nieuw strategische huisvestingsvisie: 

- Een verwachte structurele daling van het aantal leerlingen. 
- In 2009 wijzigde de gemeente Enschede het beleid. De gemeente breidt geen schoolgebouwen meer uit 

zolang er bij andere scholen binnen een straal van 2 km leegstand is.  
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- Op gemeentelijk niveau werken de drie grote schoolbesturen aan de totstandkoming van Integrale Kind 
Centra (IKC’s) voor 0 t/m 13-jarigen. Hierop stemmen we het huisvestingsbeleid van Consent af.  

- Volgens de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) ligt het bedrag dat jaarlijks nodig is om alle 
schoolgebouwen op een voldoende niveau te onderhouden, rond de € 1 miljoen. Dit bedrag ligt niet in lijn 
met de lumpsum-vergoeding die er tegenover staat.  

- Vanaf 1 januari 2015 draagt Consent de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud over aan de 
schoolbesturen. De (financiële) risico’s voor het totale onderhoud liggen hiermee bij het schoolbestuur.  

- Het zoveel mogelijk voorkomen van adhoc-beslissingen op huisvestingsgebied.  
- Het bestuur van Consent vraagt zich af hoe en of ze het huisvestingsbeleid op de juiste wijze binnen de 

organisatie borgt en op welke wijze ze het huisvestingsbeleid- zowel strategisch als operationeel- 
vormgeeft. 

- Consent wenst grip te krijgen op haar gebouwenportefeuille in relatie tot MJOP’s, exploitatielasten en de 
jaarbegroting.
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Huisvesting als strategisch bedrijfsmiddel 
Onderzocht is op de huidige gebouwen voldoen aan de onderwijskundige en bestuurlijke ambities voor de 
toekomst. Op termijn blijft of Consent het huidige aantal uitvoeringslocaties blijft exploiteren. De lumpsum-
vergoeding sluit aan bij de middelen die nodig zijn om de gebouwen in goede staat te houden. Het is belangrijk 
om prioriteiten te stellen. De huisvestingsstrategie moet het onderwijskundige beleid van Consent maximaal 
ondersteunen. Het strategisch perspectief (Consent 2022) is leidend. Het is mogelijk huisvesting te zien als 
strategisch bedrijfsmiddel dat we inzetten om de organisatiedoelen te bereiken. 

Doelstellingen op het grensgebied van huisvesting en onderwijs: 

- Consentscholen zijn in voldoende mate beschikbaar, er is een breed aanbod van scholen en 
onderwijsconcepten in een geografisch dekkend gebied. 

- De Consentschool is een sterk merk in de wijk. 
- De Consentschool is een basisvoorziening met een doorgaande leerlijn voor 0 t/m 13 jarigen. 
- De huisvesting zo veel mogelijk laten aansluiten op het ondersteuningsprofiel van de school. 
- Het schoolgebouw geeft invulling aan de missie en kernwaarden en biedt een leeromgeving met een 

gevarieerd aanbod aan leer- en werkplekken, voor leerlingen en personeel. 
- Het gebouw is een inspirerende werkomgeving voor personeel. 
- Gebouwen passen functioneel bij het (toekomstige) onderwijsprofiel/concept van de school. 
- Het schoolgebouw is aantrekkelijk en nodigt uit er bij te (willen) horen. 

Doelstellingen op het grensgebied van huisvesting en financiën: 

- De Consentschool is financieel gezond. Er is sprake van een goede financiële basis.  
- De Consentschool is in staat om op basis van de normvergoeding een financieel verantwoord beleid te 

voeren. 
- Consent heeft zeggenschap over haar gebouwen. Consent is bouwheer (in geval van projecten) en 

eigenaar of heeft dit contractueel goed geregeld.  
- Inkomsten en uitgaven m.b.t. de exploitatie van het gebouw (gebouwgebonden voorzieningen, services 

en faciliteiten) zijn met elkaar in evenwicht. 
- De Consentschool is passend gehuisvest. Dit betekent dat de beschikbare capaciteit past bij de 

ruimtebehoefte van de school (voorkomen leegstand).  
- De gebouwen zijn van hoge kwaliteit. Dit betekent dat de bouwtechnische en bouwfysische staat goed is 

en de schoolgebouwen functioneel passen bij toekomstig onderwijs. 

Bovengenoemde doelstellingen zijn essentieel in de ontwerpfase richting de Consentschool van 2024. Met 
andere woorden: deze doelstellingen dragen bij aan de visie op de ideale toekomstige Consentschool. Kennis 
van de toekomst is noodzakelijk om te sturen op uitgaven en investeringen op korte dan wel lange termijn. Een 
helder beeld van de Consentschool in 2024 maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de juiste prioritering in het 
jaarlijkse onderhoudswerkplan te maken. De middelen van Consent zijn beperkt en daarom zetten we ze 
toekomstgericht in. Om de huidige scholen op doelstellingen te toetsen, passen we een meetinstrument toe. 
Met behulp van dit instrument (de zogenoemde meetlat) operationaliseren we de belangrijkste doelstellingen. 
Actuele school- en gebouwgegevens slaan we om naar meetbare getallen en kwalificaties. 
Als de meetlatgegevens indicatoren hebben, volgt als resultante een ABC kwalificatie. De score groen geeft aan 
dat een school voldoet aan de huisvestingsdoelstellingen. Een school valt daarmee in klasse A, wat wil zeggen 
dat gebouw goede toekomstperspectieven heeft. De score oranje is klasse B, wat impliceert dat het gebouw 
voldoende perspectieven heeft, maar dat we in de komende jaren investeringen doen. Klasse C kent de score 
‘rood’. In deze klasse voldoen scholen niet aan de gestelde huisvestingseisen. In dat geval overwegen we een 
gebouw af te stoten. Aan de hand van de kernwaarden van Consent bepalen we zowel op school- als 
wijkniveau of locaties in aanmerking komen voor handhaving, onderhoud of afstoting. De uitkomst bepaalt 
vervolgens het onderhoudsniveau dat zal worden nagestreefd.  
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Relationeel beleid 

Betrokken partijen 
Het onderwijs brengt zowel kinderen, ouders/verzorgers, het team van de school, directie, bevoegd gezag en 
de (g)MR samen. Daarnaast hebben Consent en de scholen een relatie met een aantal andere partijen zoals de 
Gemeenteraad, de Raad van Toezicht, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en IKC’s (voor- en 
naschoolse opvang).  

Interne communicatie 
Bij communicatie gaat het om contact maken en houden met de ander. Communicatie is van groot belang. De 
interne communicatie binnen Consent richt zich erop dat het besluitvormingsproces optimaal verloopt. Daar is 
een groot aantal interne partijen bij betrokken. 
 
In dit stuk richten wij ons op de bovenschoolse context binnen Consent. De partijen zijn: 

- Raad van Toezicht 
- College van Bestuur 
- Stafbureau 
- Schooldirecteuren 
- Het onderwijs en ondersteunend personeel 
- GMR 

 
Er zijn diverse advies-, informatie- en overlegorganen binnen Consent: 

- Netwerken 
Een drietal Netwerken omvat alle scholen van Consent. Ze komen zes of zeven keer per jaar bijeen om 
kennis uit te wisselen, beleidsvoornemen van het CvB te bespreken en elkaar collegiaal te 
ondersteunen. Nieuw is het netwerk School voor de Toekomst, waarbij scholen die affiniteit hebben 
met dit thema, bijeenkomen in een apart netwerk. 

- Adviesgroep Besluitvorming (AGB) 
- Focusgroep 

Binnen de thema’s van het Strategisch Perspectief zijn kartrekkers per thema. In de focusgroep 
hebben de kartrekkers zitting, samen met het CvB. 

- Kwaliteitsgroep 
- Denktank Financiën & Personeel 

Is aanwezig bij de totstandkoming van voorgenomen besluiten, door o.a. zitting te nemen in 
werkgroepen omtrent bepaalde thema’s. 

- Informatiemiddag directeuren 
Bijeenkomst waarin het bestuur directeuren informeert over lopende (beleids)zaken en vorderingen 
van het strategisch perspectief. 
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Consent ontleent haar naam aan een wijze van besluitvorming: het consentbeginsel. Dit is een basisprincipe 
binnen de sociocratie dat inhoudt dat een besluit is wanneer geen van de aanwezigen beargumenteerd en 
overwegend bezwaar heeft tegen het nemen van het besluit. Het verschil met consensus zit in de zin dat 
degene die ‘consent geeft’ niet ‘voor’ het voorstel hoeft te zijn, alleen maar ‘niet tegen’.  

De Consentbrede besluitvormingsroute start met een voorgenomen besluit vanuit het College van Bestuur. Dit 
voorgenomen besluit legt het CvB voor aan de Adviesgroep Besluitvorming (AGB). In de AGB zitten per Netwerk 
twee directeuren. Als de AGB het voorgenomen besluit voldoende vindt om het voor te leggen aan de 
netwerken, dan geven zij daarvoor consent. De Netwerken bespreken het besluit en verlenen al dan niet 
consent, waarna het besluit terug gaat naar de AGB.  

Die bepaalt of ze consent geeft om het besluit door te sturen naar de GMR. Indien noodzakelijk, kan het zijn 
dat er nog goedkeuring nodig is van de Raad van Toezicht. We spreken over een definitief besluit, als het 
voorgenomen besluit het hele besluitvormingstraject doorloopt en afsluit met goedkeuring. Of een besluit het 
gehele traject doorloopt is afhankelijk van de instemmings,- danwel adviesbevoegdheid van de GMR.  

Naast communicatie omtrent besluitvorming, is communicatie in het kader van het Strategisch perspectief van 
belang. Twee keer per jaar wordt een Consent magazine uitgebracht. Deze staat in het kader van het 
strategisch perspectief, de onderwijsdag en de najaarsconferentie.
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Externe communicatie 
De externe communicatie van Consent met de omgeving is van groot belang. Een aantal voorbeelden van 
externe communicatie: 

- Afleggen van verantwoording in bijvoorbeeld een jaarverslag 
- Nieuwe ontwikkelingen- zoals herschikking huisvesting- waarvoor veel aandacht is in de media 
- Ouders waarmee we zorgvuldig communiceren 
- Leerlingenaantallen waarover we graag communiceren 

Communicatie met de omgeving en vooral met onze huidige en potentiele klanten (kinderen en ouders) is de 
brandstof van de groei van onze organisatie.  

We richten ons intensief op de doelgroep: 

- we vragen naar hun wensen, 
- hun (on)tevredenheid met ons onderwijs en 
- gaan bovenal de dialoog met hen aan over het gewenste onderwijs voor de kinderen 

Consent ondersteunt scholen in hun marketing en communicatie-activiteiten. We trekken externe expertise 
aan als de situatie door om vraagt. Consent ontwikkelde door middel van het aanpassen van het logo een eigen 
uitingsvorm. Het veelkleurige logo past bij onze kernwaarden. We ontwikkelen die huisstijl verder door 
uitingsvormen vanuit Consent en haar scholen zoveel mogelijk te uniformeren. We werken aan beleid in 
verband met de huisstijl en gebruik van standaard formats.  

  

  



 

Obs Glanerbrug-Zuid                                                                                       leren met hoofd, hart en handen 

 39 

Bijlage 1: Artikel 8 Uitgangspunten en doelstellingen onderwijs 
 

1. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelings-proces 
kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. 

2. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op het 
ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en 
lichamelijke vaardigheden. 

3. Het onderwijs: 
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, 
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en 
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 

achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. 
4. Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op individuele 

begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. Zo nodig treedt het bevoegd gezag 
daarbij in overleg met: 

a. a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling zijn 
woonplaats heeft als bedoeld in  artikel 1.1. van de Jeugdwet, 

b. b. een instantie die jeugdgezondheidszorg uitvoert als bedoeld in  artikel 5 van de Wet 
publieke gezondheid, 

c. c. een instantie die maatschappelijke ondersteuning biedt als bedoeld in  artikel 1, eerste lid, 
onder g, 2°, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, 

d. d. een zorgaanbieder als bedoeld in  artikel 1, eerste lid, onder j, van de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten of 

e. e. een zorgaanbieder die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg levert welke behoort tot 
de prestaties omschreven bij of krachtens de  Zorgverzekeringswet . 

5. Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel vast. 
6. De scholen gebruiken een leerling- en onderwijsvolgsysteem waaruit de vorderingen in de kennis en 

vaardigheden blijken op het niveau van de leerling, de groep en de school. Het leerling- en 
onderwijsvolgsysteem bevat toetsen die kennis en vaardigheden van de leerling meten op de 
terreinen, genoemd in het tweede lid. 

7. De toetsen, bedoeld in het zesde lid, voldoen aan het kwaliteitsoordeel van een door Onze minister 
aangewezen onafhankelijke commissie betreffende inhoudelijke validiteit, betrouwbaarheid en 
deugdelijke normering. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften 
omtrent het leerling- en onderwijsvolgsysteem en de daaraan verbonden toetsen worden vastgesteld. 

8. De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra 
ondersteuning behoeven, en omtrent leerlingen die onderwijs volgen als bedoeld in artikel 165. 

9. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat: 
a. de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school 

kunnen doorlopen; 
b. de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande 

dat de leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste 4 
schooljaren ten minste 3760 uren onderwijs ontvangen, en aan de leerlingen in de laatste 6 
schooljaren ten hoogste 7 weken van het schooljaar 4 dagen per week onderwijs wordt 
gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld over het schooljaar, bij een schoolweek van in 
beginsel niet minder dan 5 dagen onderwijs, en 

c. de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden verdeeld, tenzij afwijking van deze 
verdeling van belang is in verband met activiteiten in het kader van het voorkomen en 
bestrijden van onderwijsachterstanden. 

10. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen die in verband met ziekte thuis verblijven dan 
wel zijn opgenomen in een ziekenhuis, op adequate wijze voldoende onderwijs kunnen genieten. 

11. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt 
besteed aan het bestrijden van achterstanden in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse 
taal, waarin ook door middel van vroegschoolse educatie kan worden voorzien. 

 

https://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid3
https://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid3
https://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid4/onderdeela
https://maxius.nl/jeugdwet/artikel1.1/
https://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid4/onderdeelb
https://maxius.nl/wet-publieke-gezondheid/artikel5/
https://maxius.nl/wet-publieke-gezondheid/artikel5/
https://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid4/onderdeelc
https://maxius.nl/wet-maatschappelijke-ondersteuning/artikel1/
https://maxius.nl/wet-maatschappelijke-ondersteuning/artikel1/
https://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid4/onderdeeld
https://maxius.nl/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten/artikel1/
https://maxius.nl/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten/artikel1/
https://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel8/lid4/onderdeele
https://maxius.nl/wet-op-het-basisonderwijs/artikel165/
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Bijlage 2: Artikel 46 Karakter openbaar onderwijs 
 

1. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de 

godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse 

samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. 

2. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of 

levensbeschouwing. 

3. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. 

 
 
  



 

Obs Glanerbrug-Zuid                                                                                       leren met hoofd, hart en handen 

 41 

Bijlage 3: Schoolportfolio 
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Bijlage 4: Protocol schorsing en verwijdering 
 
 

Inleiding  

In de Wet op het primair onderwijs zijn bepalingen opgenomen inzake het schorsen en verwijderen van een 

leerling. Het zal duidelijk zijn dat op een zeer terughoudende wijze gebruik dient te worden gemaakt van deze 

mogelijkheden. Bovendien dient zowel ingeval van een schorsing als een verwijdering een in de Wet op het 

primair onderwijs omschreven procedure te worden gevolgd. Het niet op een juiste wijze uitvoeren c.q. 

toepassen van die procedure kan vervelende (juridische) consequenties hebben.   

Schorsing  

De juridische basis voor een schorsing is vastgelegd in artikel 40c van de Wet op het primair onderwijs. Bij een 

schorsing gelden de volgende regels: 

1. De schorsing geschiedt door het bevoegd gezag. Bij de Stichting Consent is deze bevoegdheid 

gemandateerd aan de schooldirecteur; 

2. De schooldirecteur stemt het voornemen tot schorsing eerst af met het bevoegd gezag. 

3. De schorsing geschiedt voor een periode van ten hoogste één week: 

4. De schorsing geschiedt onder opgave van redenen; 

5. Het schorsingsbesluit wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders bekendgemaakt; 

6. Wanneer de schorsing langer dan één dag duurt dan stelt het bevoegd gezag (in deze situatie de 

schooldirecteur) de onderwijsinspectie schriftelijk en onder opgave van de redenen van de schorsing in 

kennis.  

7. In de brief aan de ouders dient de mogelijkheid tot bezwaar te worden opgenomen. De brief aan de 

ouders dient te eindigen met de volgende tekst: 

Als u het niet eens bent met ons besluit dan kunt u daartegen binnen zes weken na bekendmaking van dit 

besluit bij ons een bezwaarschrift indienen. Overigens kan iedereen die een rechtstreeks belang heeft bij 

dit besluit bij ons een bezwaarschrift indienen. Voor de wijze waarop u dat kunt doen, verwijzen wij u naar 

de bijlage (bijsluiter bezwaarschriftenprocedure onderwijs). 

 De schooldirecteur ondertekent de brief aan de ouders met: 

 

Hoogachtend, 

College van Bestuur Stichting Consent 
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Verwijdering  
De juridische basis voor een verwijdering is vastgelegd in artikel 40, lid 11 en 12 van de Wet op het primair 

onderwijs en hiervoor gelden de volgende regels: 

1. De verwijdering geschiedt door het bevoegd gezag. Bij de Stichting Consent is de schooldirecteur 

hiervoor niet gemandateerd. 

2. Voordat tot verwijdering wordt besloten hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleerkracht. 

3. Definitieve verwijdering van een leerling vindt alleen plaats indien het bevoegd gezag ervoor heeft zorg 

gedragen dat een andere school (hieronder wordt ook verstaan een school voor (voortgezet) speciaal 

onderwijs) bereid is de leerling toe te laten.   

4. De verwijdering geschiedt onder opgave van redenen. 

5. Het verwijderingsbesluit wordt door het bevoegd gezag schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders 

bekend gemaakt. 

Een definitieve verwijdering van een leerling is niet mogelijk dan nadat het schoolbestuur ervoor heeft 

zorggedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Er is dus sprake van een 

resultaatverplichting voor de verwijderende school; er moet een nieuwe school voor de leerling gevonden zijn. 

Die andere school kan ook een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs zijn. Daarvoor is dan wel een 

toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband vereist. 

Verwijdering van een leerling kan onder meer aan de orde komen wanneer een school van mening is dat zij 

geen passend onderwijs meer aan de leerling kan bieden. Hier moet een zorgvuldig onderzoek aan ten 

grondslag liggen en dit moet ook tot uitdrukking komen in het ontwikkelingsperspectief. De verantwoordelijke 

school gaat met hulp van het Steunpunt Passend Onderwijs (SPOE) na of een andere basisschool passend 

onderwijs kan bieden of vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband.  

Scholen en ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen een beroep doen op 

onderwijsconsulenten. Deze consulenten kunnen ook worden ingezet bij een ingewikkelde casuïstiek waarbij 

sprake kan zijn van het dreigen van thuiszitten. Voor meer informatie over de onderwijsconsulenten wordt 

verwezen naar de site www.onderwijsconsulenten.nl 

Ouders die het niet eens zijn met de verwijdering kunnen het besluit, ter toetsing, voorleggen aan een 

onafhankelijke commissie te weten de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie brengt binnen 

10 weken een oordeel uit over de beslissing tot verwijdering. Het oordeel van de commissie is niet bindend. 

Het schoolbestuur moet zowel aan de ouders als aan de commissie aangeven wat  het met het oordeel van de 

commissie doet. Als het schoolbestuur van het oordeel afwijkt, moet de reden van die afwijking in de beslissing 

vermeld worden. Vervolgens kunnen ouders zich tot de rechter wenden. 

Wanneer de ouders ook bij het schoolbestuur bezwaar hebben gemaakt tegen de verwijdering, dient het 
schoolbestuur het oordeel van de commissie af te wachten voordat er op het bezwaar wordt beslist.   
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Bijsluiter bezwaarschriftenprocedure onderwijs 
Doel van het bezwaarschrift is om het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen te vragen gelet op uw 

bezwaren alles nog eens inhoudelijk en juridisch af te wegen en een nieuwe – de door u beoogde – beslissing te 

nemen. 

Wie kan een bezwaarschrift indienen? 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunt u een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan 

dat geheel of gedeeltelijk afwijzend heeft beslist op uw verzoek, dan wel u ongevraagd een beschikking heeft 

toegestuurd waar u het geheel of gedeeltelijk mee oneens bent. Ook iemand anders die door de beslissing 

rechtstreeks in zijn belang is getroffen heeft de mogelijkheid tegen de aan u gerichte beschikking een 

bezwaarschrift in te dienen. 

De bezwaartermijn 
Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de brief waarin het besluit kenbaar wordt 

gemaakt, worden ingediend bij: 

Stichting Consent 

Postbus 40042 

7504 RA  ENSCHEDE   

 
Inhoud bezwaarschrift 

- Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van: 

uw naam en adres; 

- een dagtekening; 

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; 

- de gronden van het bezwaar. 

 
Procedure 
Het bezwaarschrift wordt, z.s.m. na ontvangst, ter advisering, doorgestuurd naar de hoorcommissie 

bezwaarschriften. Deze commissie brengt vervolgens een advies uit aan het bestuursorgaan dat vervolgens op 

het bezwaarschrift beslist.  

Kosten 
Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. U kunt u tijdens de procedure laten 

bijstaan door iemand anders maar dat is niet verplicht. Als iemand anders uw belangen behartigt en die is geen 

advocaat dan moet u hem of haar een schriftelijke volmacht geven. 
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Bijlage 5: Klachtenregeling Stichting Consent 
 

Het bevoegd gezag van de openbare scholen voor primair onderwijs in de gemeente Losser, Oldenzaal, 

Dinkelland en Enschede gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet 

medezeggenschap op scholen; 

gehoord de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast.  

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen 

Artikel 1 

1. In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. bevoegd gezag: het college van bestuur van de Stichting Consent; 
b. school: een openbare school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en gevestigd in de 

gemeente Losser, Oldenzaal, Dinkelland of Enschede; 
c. klachtencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4 lid 1; 
d. klager: een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-)leerling, (een lid 

van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag, een vrijwilliger die 
werkzaamheden verricht voor de school of een anderszins functioneel bij de school (of Consent) 
betrokken persoon of orgaan; 

e. klacht: klacht over gedragingen en/of beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en/of het 
niet nemen van beslissingen van een functioneel bij de school (of Consent) betrokken persoon of 
orgaan; 

f. schoolcontactpersoon: de persoon als bedoeld in artikel 2; 
g. vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in artikel 3; 
h. verweerder: (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag, 

een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school, of een anderszins functioneel bij de 
school (of Consent) betrokken persoon of orgaan, tegen wie een klacht is ingediend; 

i. bestuurder: lid van het College van Bestuur als bedoeld in de statuten van de stichting Consent. 
 

Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten 

Paragraaf 1 De schoolcontactpersoon 

Artikel 2 Aanstelling en taak schoolcontactpersoon 

1. Er is op iedere school ten minste één schoolcontactpersoon. 
2. De directeur van de school wijst met instemming van de medezeggenschapsraad de 

schoolcontactpersoon namens het bevoegd gezag aan. 
3. De schoolcontactpersoon heeft tot taak de klager een eerste opvang te bieden en te wijzen op de 

mogelijkheid voor het indienen van een klacht en het daarbij inschakelen van de vertrouwenspersoon 
en/of het bestuursbureau van Consent. 

4. De schoolcontactpersoon neemt de klacht niet zelf in behandeling maar verwijst hiervoor naar de 
vertrouwenspersoon en/of het bestuursbureau van Consent.  

 

Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon 

Artikel 3 Aanstelling en taken vertrouwenspersoon 

1. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de vertrouwenspersoon dan wel huurt de 
vertrouwenspersoon in of beëindigt de inhuur.  

2. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Hij/zij 
begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen 
van aangifte bij politie of justitie. 

3. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar 
andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. 
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4. De vertrouwenspersoon kan het bevoegd gezag gevraagd of ongevraagd advies geven over 
aangelegenheden betreffende de klacht.  

5. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn/haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in 
acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij/zij in die 
hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn/haar taak als 
vertrouwenspersoon heeft beëindigd.  

6. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van zijn/haar 
werkzaamheden.  

 

Paragraaf 3 De klachtencommissie 

Artikel 4 Instelling en taken klachtencommissie 

1. Stichting Consent is, conform artikel 14 Wet Primair Onderwijs, aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen, hierna te noemen: de 
klachtencommissie. De klachtencommissie onderzoekt klachten en adviseert het bevoegd gezag 
hierover. 

2. De wijze waarop de klachtencommissie haar werkzaamheden verricht en klachten worden behandeld, 
is opgenomen in het Reglement Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Het reglement zoals dat 
geldt op het moment van vaststelling van deze klachtenregeling is op te vragen bij Stichting Consent. 
De meest actuele versie van het reglement van de klachtencommissie is te vinden op 
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachten-onderwijs-Ikc/reglement . Stichting 
Consent verwijst voor de afhandeling van klachten bij de klachtencommissie naar dit reglement. In het 
reglement van de klachtencommissie komt aan de orde: 
a. De samenstelling van de commissie 
b. Het indienen van een klacht 
c. Voorbereidend onderzoek 
d. Klachtbehandeling 
e. Zitting 
f. Wraking en verschoning 
g. Advies 
h. Overige bepalingen 

 

Paragraaf 4 De procedure bij de klachtencommissie 

Artikel 5 Indienen van een klacht 

1. De klager dient de klacht in bij: 
a. het bevoegd gezag; of 
b. klachtencommissie 

2. De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing, waarop de klacht betrekking heeft, te 
worden ingediend, tenzij er redenen zijn om de verschoonbaarheid van de overschrijding van de 
jaartermijn aan te nemen. 

3. Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager indien 
gewenst naar de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie, tenzij, toepassing wordt gegeven aan 
het vierde lid. 

4. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen. 
5. Als de klager van mening is dat de afhandeling van de klacht door het bevoegd gezag, conform het 

vorige lid, niet tot een oplossing heeft geleid, kan de klager de klacht voorleggen aan de 
klachtencommissie. 

6. Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan dan de in het eerste lid genoemde, verwijst de 
ontvangen de klager aanstonds door naar de klachtencommissie of naar het bevoegd gezag. De 
ontvanger is tot geheimhouding verplicht. 

7. Het bevoegd gezag kan een voorlopige voorziening treffen. 
8. Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend. 
9. Het bevoegd gezag deelt de directeur van de betrokken school schriftelijk en/of mondeling mee dat er 

een klacht wordt onderzocht door de klachtencommissie.  
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10. Klager en verweerder kunnen zich laten bijstaan door een adviseur en/of laten vertegenwoordigen 
door een gemachtigde.  

 

Artikel 6 De klachtencommissie 

Het bevoegd gezag heeft zijn scholen aangesloten bij de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie 

Onderwijs (LKC). De relevante gegevens van de LKC zijn: Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD 

Utrecht, Telefoon: 030-2809590, E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl , Website: www.onderwijsgeschillen.nl . 

Op de behandeling van klachten die worden voorgelegd aan de klachtencommissie is het Reglement van de 

Commissie van toepassing. Dit reglement is te vinden op: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-

klachtencommissie-onderwijs-Ikc/reglement .  

Paragraaf 5 Besluitvorming door het bevoegd gezag 

Artikel 7 Beslissing op advies 

1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het bevoegd gezag 
aan de klager, de verweerder, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie 
schriftelijk gemotiveerd mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar 
aanleiding van dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. De mededeling gaat vergezeld van het 
advies van de klachtencommissie tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 

2. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het bevoegd 
gezag met redenen omkleed aan de klager, de verweerder en klachtencommissie.  

3. De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het bevoegd gezag niet genomen dan nadat de 
verweerder in de gelegenheid is gesteld zich mondeling en/ of schriftelijk te verweren tegen de door 
het bevoegd gezag voorgenomen beslissing.  

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen 

Artikel 8 Openbaarheid 

1. Het bevoegd gezag legt deze regeling ter instemming voor aan de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. 

2. Het bevoegd gezag legt deze regeling op elke school ter inzage. 
3. Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze regeling. 

 

Artikel 9 Vertrouwelijkheid 

Degene die betrokken is bij de uitvoering van deze klachtenregeling en daarbij de beschikking krijgt over 

gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijze moet vermoeden, is verplicht tot 

geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit 

zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 

Artikel 10 Evaluatie 

De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het bevoegd gezag, de schoolcontactpersoon, de 

vertrouwenspersoon en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad geëvalueerd.  

Artikel 11 Overige bepalingen 

1. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag. 
2. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘ Klachtenregeling Stichting Consent’.  
3. Deze regeling treedt in werking op 27 mei 2019. 

 

De regeling is vastgesteld op 27 mei 2019, bijlagen zijn inzichtelijk bij het bestuur van Glanerbrug Zuid of 

Stichting Consent.  
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