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Gegevens 

 
 
Ikc het Noorderlicht: 

 
Brinnummer:   11VF 

 
Schoolleiding:   Dhr. G. Zijlstra 

 
Adres vestiging:   Domela Nieuwenhuisstraat 81 

     8862 WC Harlingen 
 

Contact school:   Tel. 0517 – 431 393 
     info@obshetnoorderlicht.nl  
     www.obshetnoorderlicht.nl  
 
 
 
Stichting Odyssee, Passend onderwijs van Waterpoort tot Wad 

 
Adres:    Brédyk 4 

8601 ZD Sneek 
 
Contactpersoon:   Dhr. R. Krijnen 
 
Contact bevoegd gezag:  Servicebureau Odyssee  

                                                                              Tel.: 0515-857020  
info@odysseescholen.nl  
www.odysseescholen.nl  
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Hoofdstuk 1 – Dit is onze school 
 
1A. Onze visie, missie en kernwaarden 

 

Missie - ‘Ik leer mijn beste zelf te zijn’ 
 

Visie - ‘het ikc, waar wij kinderen laten stralen’ 
 

Kernwaarden - Binnen het ikc stimuleren wij de ontwikkeling en groei van het kind. Dit doen wij door deze 

ontwikkeling en groei op leergebied duidelijk in kaart te brengen en ons aanbod op het kind 
en/of de groep af te stemmen.  

Ook zetten wij in op de ontwikkeling van sociale en culturele vaardigheden. Dit is het vermogen 
om effectief te kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, culturele 
en sociale achtergronden.  

 
- Kinderen, ouders, medewerkers en externe organisaties werken samen om het kind optimaal te 

laten ontwikkelen. Wij leren kinderen samenwerken door samenwerkingsopdrachten te 
organiseren en coöperatieve werkvormen in te zetten. Medewerkers van het ikc werken samen 

om een doorgaande lijn te krijgen binnen de organisatie. Met externe organisaties hebben wij 
korte lijntjes, zodat deze ingeschakeld kunnen worden waar nodig.  

 
- Kinderen hebben geloof en  vertrouwen in zichzelf en elkaar. Wij bieden kinderen geborgenheid, 

veiligheid en structuur. Wij leren kinderen eerlijk en kritisch te zijn. 
 
- In een inspirerende leeromgeving laten we kinderen trots zijn op zichzelf, daardoor ervaren ze 

plezier en vreugde. Wij gebruiken hiervoor verschillende werkvormen, zorgen voor een goede 

sfeer en laten kinderen hun talenten ontplooien.  
 
- Wij zijn transparant naar elkaar en zorgen voor een goede, respectvolle communicatie.  
 

 



Schoolplan ikc het Noorderlicht 2019 – 2023  5 

 

1B Dit zijn wij 
 
- Locatie 

Openbaar ikc het Noorderlicht is gehuisvest in een gebouw, gelegen tussen de wijken Het Oosterpark, 
Groot Ropens en Ludinga. Het gebouw is in gebruik genomen door leerkrachten en leerlingen in januari 
2008. 
Het gebouw heeft twee verdiepingen, elf groepslokalen, één lokaal voor de voorschool, één lokaal voor de 
kinderopvang en diverse aparte ruimtes voor directie, IB-er, ICT-er, administratie, logopediste, schoolarts 
en andere expertises.  
De groepen  5, 6, 7 en 8 zitten op de bovenverdieping. De aparte ruimtes voor de directeur, IB-er, ICT-er en 
administratie zijn daar ook. De groepen 1 en 2 (de onderbouw), de groepen 3 en 4, de voorschool, de 
kinderopvang en de buitenschoolse opvang zitten beneden. Bij de lokalen van de groepen 1 is ook het 
speellokaal met klimtoestellen en allerlei ander materiaal voor het bewegingsonderwijs aan de kleuters.  
 

- Omvang 
Het leerlingenaantal schommelt gedurende het schooljaar tussen de 230 en de 260 leerlingen. We werken 
met tien of elf stamgroepen. Er zijn zo’n twintig personeelsleden verbonden aan de school. 

 
- Openbaar karakter 

Openbaar betekent open voor iedereen. Op een openbaar ikc zijn ieder kind en iedere leerkracht welkom, 
ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert 
kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht 
besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde 
opvatting. De openbare school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. 
 

- Onderwijstijden 
Op het Noorderlicht hebben we vijf gelijke dagen van 8.30 uur-14.00 uur. Kinderen lunchen met de 
leerkracht in de klas. Onze pauzetijden zijn nu nog verdeeld over twee ochtendpauzes en twee 
middagpauzes, om zo een goede spreiding van de kinderen op het schoolplein te hebben. Toezicht kan dan 
beter plaatsvinden. De kleuters mogen in de ochtend al binnenlopen om 8.20 uur. 
 

- Website www.obshetnoorderlicht.nl   
Om te laten zien wat wij doen op school maken we o.a. gebruik van onze website. Naast de maandelijkse 
infobulletins, informatie en de schoolgids, hebben we onderstaande beleidsdocumenten geplaatst op onze 
website: 
• Schoolondersteuningsprofiel 
• Schoolveiligheidsplan 
• Protocol schorsen en verwijderen 
• Sponsorbeleid 
• AVG protocol 

 
- Stichting Odyssee 

Het Noorderlicht is onderdeel van Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee. Odyssee staat voor goed, 
herkenbaar en avontuurlijk openbaar onderwijs in Sneek, Harlingen en omgeving.  
Odysseescholen zijn integraal verantwoordelijkheid. Dat betekent dat op alle domeinen schoolteams 
verantwoordelijk zijn en invloed hebben op school. Vanuit het Servicebureau worden de scholen hierbij 
ondersteund. Er is een duidelijke visie op Passend Onderwijs: Passend onderwijs is onze groeimindset. Ons 
doel is onderwijs passend te maken voor elke leerling.  

 
- Fusie Odyssee en Gearhing 

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

 

http://www.obshetnoorderlicht.nl/
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1C Ambities schoolontwikkeling 
Het Noorderlicht zit middenin de omslag van een ‘ambtelijke cultuur’ naar een ‘professionele cultuur’. De 
omslag is nog niet voltooid. Elkaar aanspreken, elkaar helpen, elkaar corrigeren, aandacht voor evalueren en 
vernieuwen zijn leerpunten voor het team. 
Bewust leren (‘ik leer mijn beste zelf te zijn’) en onze kernwaarden moeten we verder en structureler vertalen 
in ons onderwijs programma. Wij willen hierbij Wereldoriëntatie koppelen aan vaardigheden als ontdekken, 
onderzoeken, creëren, vormgeven, vertellen en presenteren. Tot nu toe vindt dit vooral nog op projectbasis 
plaats. 
Wanneer ‘ik leer mijn beste zelf te zijn’ onze missie is, vraagt dat ook iets van ons pedagogisch handelen. Wat 
dit voor ons betekent moeten wij met elkaar nog verder verkennen. Onze kernwaarden vormen hierbij het 
uitgangspunt. 
 
 

Domein: Financiën 

KPI Ambitie 

Financiën Het team nog inzicht in de financiën geven om gerichte financiële keuzes te maken. 
Waar willen we ons geld aan uitgeven om onze school te laten stralen? Dit gaan we 
doen door de financiën transparanter te laten zijn door inzage in AFAS te geven. 

 
 

Domein: Personeel 

KPI Ambitie 

Professionele cultuur Zie hoofdstuk 4C van dit schoolplan. 

 
 

Domein: Kwaliteit 

KPI Ambitie 

Hoe hou je het zicht 
op de kwaliteit van het 
onderwijs? 

Leeruniek verbinden aan kwaliteitszorg. 
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Domein: Onderwijs 

KPI Ambitie 

Zicht op ontwikkeling Het systeem Leeruniek wordt gebruikt om het aanbod, didactisch en pedagogisch 
handelen, af te stemmen op de leerlingen. 

Avontuurlijk leren Implementeren van een ‘avontuurlijke’ en geïntegreerde methode voor wereld- 
oriëntatie, waarbij volop aandacht is voor 21e -eeuwse vaardigheden. 

Leerlingen 
voorbereiden op de 
toekomst 

Implementatie van goed burgerschapsonderwijs. 

Leerlingen 
voorbereiden op de 
toekomst 

Het onderdeel ‘wetenschap en techniek’ een plek geven in ons 
onderwijsprogramma. 

 
 

Domein: Samenwerken 

KPI Ambitie 

Ouderbetrokkenheid Betrokkenheid van kinderen en ouders bij het leren vergroten door gebruik te maken 
van portfolio’s . 

IKC Integrale aanpak taalonderwijs binnen het ikc. 

 
 

Domein: Huisvesting, facilitair en ICT 

KPI Ambitie 

Gebouw en omgeving 
school 

Een ‘avontuurlijk’ schoolplein waar kinderen en ouders zich welkom voelen.  

ICT Inzet van ICT-middelen, die onze ambities op het gebied van wereldoriëntatie 
versterken. 
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Hoofdstuk 2 – Onderwijs 
 
 
2A Aanbod van de leerstof 
Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De methodes worden bij 
de hoofdvakken integraal gebruikt door de leerkrachten en daar waar nodig aangevuld met extra stof. Voor de 
toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen. 
Ten aanzien van het leerstofaanbod hebben we de volgende ambities vastgesteld: 

1. Onze methodes voldoen aan de kerndoelen (zie overzicht)  
2. Wij gebruiken voor taal en rekenen methodegebonden toetsen (zie overzicht)  
3. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande lijn  
4. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen  
5. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling  
6. De school besteedt aandacht aan actief (goed) burgerschap  
7. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT  
8. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs  
9. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs 
 
 

2B De inhoud van ons onderwijs: 

 
 

Vak-/vormingsgebied 
 

Aanbod/methode Groep 

Kerndoelen 
en 

referentie-
niveaus 

   1 2 3 4 5 6 7 8 Ja Nee 

1 Aanbod jonge kind 

    - Beginnende geletterdheid Piramide x x         

    - Beginnende gecijferdheid Piramide x x         

    - Spel-/sociaal-emotionele vorming Soemokaarten x x         

    - Motorische ontwikkeling            

2  Nederlands 

 

   - Aanvankelijk lezen Lijn 3   x        

   - Voortgezet technisch lezen Goed gelezen    x x x     

   - Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL    x x x x x   

   - Taal Staal   x x x x x x   

   - Schrijven Pennenstreken   x x x x x x   

   - Woordenschat Staal   x x x x x x   

   - Spelling Staal   x x x x x X   

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

4  Fries Studio F   x x x x x x   

5  Rekenen/wiskunde Pluspunt 3   x x x x x x   

6  Kennisgebieden 

 

   - Aardrijkskunde Geobas*    x x x x x   

   - Geschiedenis Bij de tijd*   x x x x x x   

   - Natuuronderwijs Natuniek*   x x x x x x   

   - Verkeer Wegwijs*   x x x x x x   

   - Maatschappelijke Verhoudingen Bij de tijd*           

   - Geestelijke stromingen HVO materiaal           

   - Techniek Natuniek*   x x x x x x   

   - ICT            

7 Expressie activiteiten 
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  Handvaardigheid Moet je doen x x x x x x x x   

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

 Muziek Moet je doen x x x x x x x x   

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

8  Bewegingsonderwijs 

 

    Basislessen Bewegingsonderwijs x x x x x x x x   

 Bewegen samen regelen   x x x x x x   

    Lesmappen van sportbonden   x x x x x x   

9  Sociaal-emotionele ontwikkeling KiVa x x x x x x x x   

 
- *Wij zijn op zoek naar een geïntegreerde methode voor deze vakken. De periode augustus tot en met  

december 2019 zullen wij gebruiken om de juiste keuze hiervoor te maken. 
- Bijzondere afspraken rondom het gebruik van methodes hebben wij vastgelegd in onze 

borgingsdocumenten ‘doorgaande lijn’. 
- Referentieniveaus: De cito lovs toetsen gebruiken we om per half jaar te checken of de jaargroep en de  

individuele leerling  aan de door ons gestelde doelen voor wat betreft het referentieniveau voldoen. 
- We sluiten aan bij de binnenkomst van onze leerlingen door een warme overdracht tussen de voorschool 

en de onderbouwleerkrachten. Leerlingen die naar groep 1 gaan lopen alvast in deze groepen mee. Tijdens 
de leerlingbespreking tussen de  voorschool en de onderbouw worden de leerlingen dan warm 
overgedragen. 

- De leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 maken minimaal 940 lesuren per jaar. Aan het eind van hun 
basisschool periode hebben ze in ieder geval 7520 lesuren genoten. De leerlingen gaan dagelijks van 8:30 
uur tot 14:00 uur naar school. Dit betekent 25 uren per week. Wij verantwoorden dit jaarlijks in onze 
schoolgids. We zorgen ervoor dat de leertijd op een dag effectief wordt benut en dat er geen tijd verloren 
gaat. We willen dan ook dat de lessen op tijd beginnen. Om dit te realiseren gaat de bel ’s ochtends vijf 
minuten vóórdat de lessen starten. We plannen ook voldoende leertijd, zodat de leerlingen zich het 
leerstofaanbod eigen kunnen maken. We werken vanuit een lessentabel, een weekoverzicht en een 
dagvoorbereiding. In principe trachten we alle leerlingen in acht jaar tijd de einddoelen van het 
basisonderwijs te laten halen. De belangrijkste kenmerken en eigen kwaliteitsaspecten van onze school 
zijn:  
1. De leerkrachten maken een weekplanning met  in ieder geval de doelen voor taal, lezen en rekenen.  
2. De leerkrachten zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen van het verlies van de 

leertijd).  
3. De leerkrachten volgen de leerlingen planmatig en cyclisch. 
4. Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland. 
5. De leerkrachten variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften. 

 
 
2C Zicht op ontwikkeling 
De leerkrachten verzamelen voortdurend systematische informatie over de ontwikkeling van hun leerlingen. Zij 
gaan regelmatig na in welke mate de leerlingen profiteren van het geboden onderwijs en hoe de ontwikkeling 
van leerlingen verloopt ten opzichte van henzelf en van leeftijdgenoten. Wanneer leerlingen niet genoeg lijken 
te benutten, onderzoeken we waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. De 
leerkrachten gebruiken al deze informatie vervolgens om het onderwijs af te stemmen op de 
onderwijsbehoeften van zowel groepen leerlingen als individuele leerlingen. Ze gebruiken daarbij een cyclische 
aanpak. De wijze waarop wij dit organiseren staat beschreven in het document: Ondersteuningsstructuur 
Onderwijsproces: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. 
- Taalachterstand 

Als een trage taalontwikkeling geen neurologische basis heeft, spreken we van een taalachterstand. 
Oorzaken hiervan kunnen zijn: 
a. Verlegenheid, waardoor het kind zich niet goed durft te uiten; 
b. Gehoorverlies, bijvoorbeeld door terugkerende oorontstekingen; 
c. Een taalarme thuissituatie, waarin weinig met het kind wordt gesproken; 
d. Ouders met een migratieachtergrond, die onvoldoende Nederlands spreken. 
We hebben onze leerlingen met een taalachterstand goed in beeld. Vanaf het moment dat een leerling 
start op ons ikc pakken we dit op. We hebben hierover contact met onze voorschoolse voorziening(en). Op 
basis van de verkregen informatie kunnen de leerkrachten direct aan de slag met kinderen met een 
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taalachterstand. Eventueel in samenwerking met externe deskundigen maken we een plan op maat. Daar 
waar nodig, als de lovs-gegevens daar aanleiding toe geven, zetten we extra taal-/leesonderwijs op het 
rooster en hanteren we onze handelingsgerichte werkwijze. Groepen, subgroepen of leerlingen die 
uitvallen bij taal-/leesonderwijs, krijgen een intensiever taalaanbod, meer instructie en meer oefening 
gericht op automatiseren.   
 
 

2D  Expertisecentrum Odyssee  
“Ieder kind krijgt bij ons passend onderwijs. Van zeer moeilijk lerend tot hoogbegaafd, van heel beweeglijk tot 
erg rustig. Het is niet alleen een beleidsmaatregel, maar vooral onze mindset.” 
Welke begeleiding heeft een leerling nodig en welke leerstijl past bij hem of haar? Dit zijn veelal complexe 
begeleidingsvragen. Het Expertisecentrum (EC) wil niet alleen leerlingen, maar ook leerkrachten en ouders 
ondersteuning bieden. Het Expertisecentrum gelooft in het versterken van de eigen kracht. Het 
Expertisecentrum wil door kortdurende ondersteuning leerkrachten, ouders en leerlingen leren het zelf te 
kunnen. Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden, heeft het Expertisecentrum specifieke kennis en 
expertise verzameld. Het Expertisecentrum streeft ernaar om op basis van de ondersteuningsbehoeften vanuit 
de school, het juiste ondersteuningsaanbod te kunnen vinden.  
Via het Expertisecentrum kunnen de scholen snel inspelen op speciale onderwijsbehoeften van leerlingen 
binnen de muren van de eigen school. Het brede aanbod van expertise draagt bij aan het mogelijk maken van 
Passend Onderwijs. De experts werken vanuit onze eigen scholen, met uitzondering wordt externe hulp 
ingevlogen. De experts zijn creatief, enthousiast, gemotiveerd en werken handelingsgericht. Niet denken in 
problemen, maar in oplossingen!  
 
 
Doelstelling van het Expertisecentrum  
Het Expertisecentrum is opgericht met het doel een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen te kunnen 
realiseren binnen en tussen (basis)scholen, in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs, zodat 
zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken leerproces kunnen doormaken. Door het verzamelen van 
specifieke kennis en expertise wil het Expertisecentrum, leerlingen, leerkrachten en ouders de juiste 
ondersteuning bieden. In hoofdlijnen biedt het Expertisecentrum advies, zorgcoördinatie en koppeling van 
vraag en aanbod van de zorgondersteuning, begeleiding, coaching en training van kinderen, leerkrachten en 
ouders.  
 
Uitgangspunten van het Expertisecentrum: 
• We werken zo preventief mogelijk; 
• We maken resultaten van interventies en begeleidingstrajecten inzichtelijk; 
• We geloven in het versterken van de eigen kracht van leerlingen, leerkrachten en ouders;  
• We onderhouden en monitoren de kwaliteit van interventies/begeleidingstrajecten; 
• We onderzoeken de waardering en ervaring met het EC van IB’ers, leerkrachten, leerlingen en ouders; 
• We waarborgen de professionaliteit van het EC door kennis en ervaringen met elkaar te delen; 
• We zorgen voor duidelijke communicatie tussen zorgcoördinator, experts en IB’ers; 
• We voeren vaste gesprekken met de experts (start- en eindgesprekken); 
• We zijn kritisch op elkaars functioneren binnen het EC; 
• We bevorderen deskundigheid om scholen van goed advies te kunnen voorzien; 
• We zijn helder in onze werkwijze en in wat wij kunnen bieden. 

 
 

2E. Didactisch handelen 
Op het Noorderlicht  hanteren wij het Expliciete Directe Instructie-model (EDI).  Het EDI-model bestaat 
uit vaste lesonderdelen, aangevuld met enkele technieken. Met behulp van dit model willen we onze 
lessen  succesvol aanbieden aan zowel de sterke, de gemiddelde als de risicoleerlingen. Een belangrijke 
techniek is het controleren van het begrip tijdens de verschillende lesonderdelen, zodat de leerlingen, 
die de lesstof beheersen, zelfstandig de leerstof kunnen verwerken en de leerlingen, die hier nog 
moeite mee hebben, een verlengde instructie van de leerkracht kunnen krijgen. Alle activiteiten zijn 
gericht op het behalen van het lesdoel en elk onderdeel van het model is gericht op het afstemmen 
van de onderwijs- en leerbehoeftes van de leerling in relatie tot de tijd, die een leerling nodig heeft. 
  

- Het EDI-model bestaat uit de volgende onderdelen:  
1. Activeren van voorkennis:  

Er worden opdrachten aan de leerlingen gegeven die aansluiten bij de te geven les, maar waarvoor 
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de benodigde kennis reeds bij hen aanwezig is. Kennis wordt hierdoor vanuit het 
langetermijngeheugen in het werkgeheugen geplaatst, zodat hierop nieuwe kennis kan worden 
gebouwd.   

2. Lesdoel:  
Hierin staat duidelijk beschreven wat de leerlingen aan het eind van de les moeten weten of 
kunnen. Het lesdoel wordt expliciet gedeeld met leerlingen door dit op het bord te schrijven  en 
samen te lezen en/of te bespreken. De oefenstof van de zelfstandige verwerking sluit aan bij het 
lesdoel.   

3. Onderwijzen van het concept:  
De begrippen van het lesdoel staan beschreven en worden uitgelegd.   

4. Onderwijzen in vaardigheid:  
De stappen die nodig zijn om de in het lesdoel beschreven vaardigheden goed uit te voeren, 
worden aangeleerd.   

5. Belang van de les:  
Het belang van de les wordt verduidelijkt voor de leerlingen.  

6. Begeleide inoefening:  
De leerlingen nemen het verwoorden en toepassen van de leerstof over, terwijl voortdurend 
wordt gecontroleerd of ze het begrijpen en correct uitvoeren.   

7. Lesafsluiting:  
De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze de begrippen en 
vaardigheden van het lesdoel beheersen. Pas daarna mogen ze naar de fase van zelfstandige 
verwerking. Dit is om verkeerd inslijpen te voorkomen en om het zelfstandig oefenen effectiever 
te laten zijn.   

8. Zelfstandige verwerking:  
De leerlingen oefenen zelfstandig met de in het lesdoel beschreven begrippen en vaardigheden.   

9. Verlengde instructie:  
De leerlingen, die zich de leerstof tijdens de lesafsluiting nog onvoldoende hebben eigen gemaakt, 
volgen tijdens de zelfstandige verwerking een verlengde instructie met de leerkracht.   
 

- De EDI-les kan de volgende technieken bevatten:  
• Controleren van begrip met behulp van de wisbordjes. In deze fase controleert de leerkracht of de 
leerlingen de instructie hebben begrepen. 
• De betrokkenheid van de leerlingen verhogen met behulp van het beurtenbakje, door het  laten 
maken van  aantekeningen en de inzet van een coöperatieve werkvorm.  
• Hardop denken. Lesgeven door hardop te denken en de leerlingen zodoende te laten zien hoe een 
expert het probleem aanpakt. Dit wordt ook wel ‘modellen’ genoemd.  
• Overdragen van de verantwoordelijkheid van de  leerkracht naar de leerling: ik doe het voor – wij 
doen het samen – jullie doen het samen – jij doet het zelf. 

 
 
2F.  Schoolklimaat 
Het schoolklimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van het kind, waardoor 
een kind zich verder kan ontwikkelen. Hierbij gaat het om factoren die al aanwezig zijn, dus ook om factoren 
die een leerkracht weloverwogen creëert. 
Het schoolklimaat is van groot belang op de ontwikkeling van een kind, vooral op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling.  
 
De leerkracht is degene die het meest invloed heeft op het klimaat in de klas. Er zijn duidelijke regels en de 
focus ligt op persoonlijk ontwikkelen en leren, waarin alle leerlingen gezien worden en zich betrokken voelen 
bij de schoolgemeenschap. Het schoolklimaat is ondersteunend voor de cognitieve en sociale ontwikkeling.  
 
Belangrijkste spelregels op het Noorderlicht: 
- Groep 1 tot en met 4:  

1. We willen samen een groep zijn, want dat is fijn.  
2. We horen er allemaal bij: ik, jij en hij.  
3. We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal.  
4. We gaan goed met elkaar om.  
5. We helpen elkaar.  
6. We komen voor elkaar op. 
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- Groep 5 tot en met 8:  
1. We doen aardig tegen elkaar en behandelen elkaar met respect.  
2. We maken er samen een fijne groep van.  
3. We praten met elkaar en gebruiken daarbij de ik-taal. 

 
Om de veiligheid van de school en zijn omgeving voor alle leerlingen en het personeel te kunnen waarborgen, 
hebben wij afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in ons schoolveiligheidsplan. Leerlingen, leerkrachten, 
schoolleiding en overig personeel gaan respectvol en betrokken met elkaar om. De leerkrachten leren 
leerlingen sociale competenties aan en tonen voorbeeldgedrag. Schoolleiding en leerkrachten voorkomen 
pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op. Het schoolveiligheidsplan is 
gericht op het voorkomen, registreren, afhandelen en evalueren van incidenten. Het voorziet ook in een 
regelmatige meting van de veiligheidsbeleving van de leerlingen en het personeel. De school heeft een 
vertrouwenspersoon.  
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Hoofdstuk 3 – Kwaliteit 
 
3A. Kwaliteitsbeleid 
Het schoolplan is één van de hoofdonderdelen van de totale kwaliteitscyclus van de scholen van Odyssee. Met 
het strategisch beleidsplan als kader vanuit de stichting, maakt de school iedere vier jaar een schoolplan. Onder 
dit schoolplan volgen de schooljaarplannen, waarin per jaar een aantal speerpunten worden gekozen, 
waarmee de doelen uit het schoolplan kunnen worden bereikt.  
Naast de speerpunten, staan in het schooljaarplan ook prestatie-indicatoren. De prestatie-indicatoren zijn een 
verzameling meetinstrumenten, een soort cockpit, waarmee de school een goed overzicht heeft van de 
voortgang van de school.  
De indicatoren zijn verdeeld over de domeinen Financiën, Personeel, Kwaliteit, Onderwijs, Samenwerking en 
Facilitair/ICT. Op de indicatoren formuleert de school een ambitie.  
Gedurende het jaar wordt tijdens vier momenten in een voortgangsrapportage (Vorap) naar de voortgang op 
de speerpunten en ambities gemonitord op zowel proces als inhoud. De bestuurder heeft met de input vanuit 
de Vorap gesprekken met (een delegatie van) de school en ook domeinvoorzitters van het Servicebureau kijken 
mee. In het tweede kwartaal wordt de balans opgemaakt over het schooljaar en deze wordt verwoord in het 
hoofdstuk schooljaarverslag van het nieuwe schooljaarplan voor het volgende schooljaar. 
 
In beeld gebracht ziet de cyclus er als volgt uit:  
 
Om de kwaliteit structureel te meten zijn diverse 
kwaliteitsinstrumenten beschikbaar voor de scholen. 
Zo wordt het instrument ‘Werken met 
Kwaliteitskaarten’ beschikbaar gesteld, waarmee 
zowel op de voortgang van speerpunten gemeten 
kan worden als ook tevredenheidsonderzoeken 
gedaan kunnen worden.  
Binnen Odyssee is ook de interne collegiale 
auditcommissie beschikbaar, waarmee met behulp 
van een onderzoeksvraag een audit binnen de school 
georganiseerd kan worden. Soms zijn audits door 
externe specialisten een betere optie en ook worden 
collega-directeuren gevraagd mee te kijken met 
lesbezoeken. Binnen het IB+ -overleg wordt gewerkt 
aan kwaliteitsverbetering en gedeelde waarden omtrent de zorgroute, schoolondersteuningsprofiel en 
monitoring van leerlingen en duiden van opbrengsten.  
 
Kwaliteitsinstrumenten 

• Leeropbrengsten  
• Schoolondersteuningsplannen  
• WMK-PO cyclus 
• Inspectieverslagen  
• Functioneringsgesprekken  
• Tevredenheidsonderzoeken 
• Dialoog / feedback / zelfreflectie  
• Input ouders / leerlingen / personeel  
• Trendanalyses 
• Klassenbezoeken  
• Collegiale consultatie  
• Visitatiecommissie  
• Audits  
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3B Kwaliteitsagenda  
Nr   Domein 

NR 
sept okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli 

A.  Vaststellen schoolgids             

B.  Vaststellen jaarplan             

C.  Vaststellen jaarverslag             

D.  Vaststellen taakbeleid             

E.  M toetsen Cito  LVS             

F.  E toetsen Cito LVS             

G.  Eindtoets             

H.  SCOLL             

I.  KIVA monitoring             

J.  Groepsplannen             

K.  Groepsbespreking             

L.  Leerlingbespreking             

M.  Groepsoverdracht             

N.  Ikc-zorgoverleg             

O.  Evaluatie uitstroom groep 8             

P.  Schoolkeuze cyclus VO             

Q.  Spreekuren             

R.  Leerlingrapport             

S.  Rapportgesprekken             

T.  VORAP-gesprekken             

U.  Klassenbezoeken             

V.  Gesprekken cyclus 
leerkracht/directeur 

            

W.  Zakelijke ouderavond             

X.  MR-vergadering             

Y.  OV-vergadering             

Z.  Overleg jeugdteam             

AA.  Evalueren van incidenten/ 
KiVa- team 

            

BB.  Teamoverleg             

CC.  BOCO-overleg             

DD.  Veiligheidsagenda             
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Hoofdstuk 4 – Personeel 
 
4A. Onze medewerkers 
 
De medewerkers binnen Odyssee bepalen voor een groot deel het succes van de school. Of het nu gaat om 
kwaliteit, professionaliteit of vitaliteit, het zijn de medewerkers die met hun kennis, vaardigheden en energie, 
veranderingen doorvoeren. Het personeelsbeleid  fungeert daarbij als kompas en focus voor Stichting Odyssee 
en de scholen. Binnen Odyssee hebben we vitale, zelfbewuste en talentvolle medewerkers, die durven te 
pionieren. Ze creëren en werken in een professionele cultuur en leerwerkklimaat, waarin iedereen plezier heeft 
en optimaal uit de verf komt. Dit, om toekomstbestendig, avontuurlijk en passend onderwijs te kunnen bieden. 
Het gaat er binnen Odyssee om dat je je committeert aan deze visie, dat je de kwaliteit bezit om deze visie te 
borgen en beantwoordt aan de stijl, die wij met z’n allen omarmen. 
 
Samenwerking, gebruik maken van elkaars talent en werken vanuit je kracht en drijfveren zorgen voor vitaliteit, 
kwaliteit en verbondenheid in het team, zodat je de visie en de gestelde doelen kunt bereiken.  
 
Iedere medewerker is uniek, iedereen heeft iets anders nodig om in zijn of haar kracht te komen. Door 
maatwerk, of je nu starter bent of meer ervaring hebt, zorgen wij via persoonlijke begeleiding en 
ondersteuning, door  bijvoorbeeld opleiding, onderlinge feedback en  coaching, voor de kwaliteitsverhoging 
van de medewerkers binnen Odyssee. Passend bij wat je als persoon nodig hebt. Werken binnen het onderwijs 
zien wij als een expertise. Vanuit welke rol je ook werkt , het omgaan met kinderen doe je vanuit een 
pedagogisch meesterschap. Bij Odyssee gaat bekwaamheid verder dan alleen de “formele bevoegdheid”, maar 
gaat het ook om houding en gedrag, passend bij onze kernwaarden. We zijn kritisch op kwaliteit en voeren een 
professionele cultuur. We zien elkaar, leerlingen en collega’s, iedere dag opnieuw!  
 
Evenredigheid vrouwen schoolleiding 
Bij Odyssee kijken we niet of je man, vrouw of starter bent, het gaat erom of je past bij onze kernwaarden en of 
je in je kracht zit. Pas dan lukt het je om ook alles uit medewerkers en leerlingen te halen.  
Bij Odyssee is op dit moment meer dan 70% van de schoolleiding vrouw. 
 
4.B Energiek Odyssee 
Energiek is één van de kernwaarden van Odyssee. Hiermee geven we aan dat wij vitaal, positief en proactief 
zijn belangrijk vinden, zowel in de organisatie als bij onze medewerkers. We zijn inspirerend voor zowel de 
leerlingen, de mensen die bij ons (willen) werken, als de organisaties waar we mee willen samenwerken. We 
zijn ons constant bewust van de dingen die we doen en de effecten daarvan op de omgeving. Het betekent ook 
focus aanbrengen en verantwoordelijkheid nemen.   
 
De medewerkers maken het verschil. Om goed, avontuurlijk Passend Onderwijs te kunnen verzorgen, heeft 
Odyssee heel goed personeel nodig. Personeel dat vitaal, energiek, eigenwijs en kritisch is op de kwaliteit en in 
staat is gezamenlijk deze kwaliteit te verhogen. Binnen het project kijken we zowel naar de kwaliteit van de 
medewerkers, en dan vooral naar welke tools je kunt inzetten om die kwaliteit te verhogen, als naar de 
vitaliteit binnen de organisatie. 
 
Het project maakt tijd en ruimte vrij om met elkaar te ontwikkelen. Hoe pakken we de begeleiding van starters 
beter op, er is nog meer aandacht voor preventief verzuim, we onderzoeken de mogelijkheden voor een 
Odyssee Academie – zowel voor starters, onderwijsinhoudelijke versterking, maar ook op het gebied van tools 
voor vitaliteit. Er is aandacht voor de professionele cultuur in onze organisatie en als laatste benoemen we 
pedagogisch meesterschap. 
 
Pedagogisch meesterschap 
Goed, avontuurlijk Passend Onderwijs vraagt speciale kwaliteiten van onze medewerkers. Waar in de opleiding 
vooral de nadruk op didactiek ligt, wordt pedagogiek soms wel onderbelicht. Daar willen we verandering in 
aanbrengen met een bestuurlijk project: Pedagogisch Meesterschap. 
 
4C. Professionele cultuur op het Noorderlicht 
De na te streven waarde op het Noorderlicht is gezamenlijk vorm geven aan goed onderwijs. Teamvorming is 
daarbij een sleutelbegrip en teamcoaching is het middel om dat te bereiken. Teamcoaching beoogt de 
ontwikkeling van het gezamenlijke eigenaarschap, dat nodig is voor het bereiken van het doel en de 
bijpassende teamontwikkeling. Als leerkrachten het hokjes denken en hun individuele belangen opzij kunnen 
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zetten en eigenaarschap zich vertaalt in verantwoordelijkheid nemen voor elkaars en het gezamenlijke 
resultaat, dan wordt het mogelijk om meer uit het denken en doen van het team te halen. Vanuit deze visie 
worden de volgende teamambities benoemd: 

1. Gedrag van medewerkers: 
- blijven openstaan voor verbeteringen; 
- hanteren van een helikopterview; 
- groepoverstijgend werken; 
- zijn in staat afscheid te nemen en nieuwe leden toe te laten; 
- ondersteunen elkaar. 

2. Gedrag leidinggevende: 
- volgt de vragen van het team; 
- komt ongevraagd met nieuwe kaders om patronen te prikkelen; 
- zorgt voor een wisseling van rollen door personen; 
- richt zich op teamdoelen; 
- richt zich op visie afspraken. 

3. Te leren voor de groep 
- reflectie; 
- visieontwikkeling; 
- bezinning  

 
Het personeelsbeleid richt zich voornamelijk op: 
- Een goede verdeling van taken waarbij talent en kwaliteit van de medewerker het vertrekpunt is. In ons 

werkverdelingsplan staat hoe wij dit doen. 
- Groei. ‘Morgen zijn we beter dan vandaag’, waarbij het gaat om kennis, vaardigheden en houding. 
- Vormgeven aan eigenaarschap van medewerkers, zodat wij kritisch en actief denken en handelen. 
- Handelings- en analysemogelijkheden rond het werk vergroten en uitbreiden. 
- Jaarlijks worden medewerkers in de gelegenheid gesteld scholing te volgen die passend is bij 

 Persoonlijke ontwikkeling 

 Schoolontwikkeling 

 Ontwikkelingen op stichtingsniveau 
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Bijlagen: 
 

1. Instemming medezeggenschap en vaststelling bevoegd gezag  

 

 
 
De medezeggenschapsraad van ikc het Noorderlicht heeft haar instemming verleend aan het schoolplan  
2019-2023.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Het bevoegd gezag van de school heeft het schoolplan 2019 – 2023 vastgesteld.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


