
Betekeniskaart De Handpalm - Leens 
Schoolplan

NoorderBasis

Missie en visie 

Kwalitatief goed onderwijs op Bijbelse grondslag in een 
veilig klimaat:
Wij bieden Bijbelgetrouw onderwijs voor betrokken christenen.

De Bijbel is het fundament van de school. Onze christelijke levenshouding kleurt de manier waarop we onszelf en 

onze medemens zien. Het geloof in God als Schepper en Jezus als Redder verbindt ons met elkaar en stempelt 

ons dagelijks handelen in en rond de school.  

Als leerkrachten, ouders en kinderen zijn we ongelooflijk blij dat God er is en van ons houdt. Gods liefde willen we 

delen, vieren en uitstralen. We werken aan waarden en normen die in de Bijbel staan: eerlijkheid, omzien naar 

elkaar en respect voor iedereen. We geven goed onderwijs en willen zo kinderen helpen zich te ontwikkelen en 

hun talenten volledig te ontdekken.  

We werken aan de kerndoelen in een homogene leeftijdsgroepen. In de onderbouw is het onderwijs een spelend 

leren en een lerend spelen aan de hand van vaste dagroutines en betekenisvolle thema's. In de midden- en 

bovenbouw wordt het onderwijs in de cognitieve vakken, zoals lezen, taal, rekenen en schrijven, methodisch en 

deels contextloos aangeboden. Vervolgens wordt het in thema's toegepast ingeoefend. Vakken zoals techniek, 

wereldoriëntatie en creatieve vorming worden in betekenisvolle context en thema's aangeboden. We gebruiken 

ICT, zoals digibord, IPads en Chromebooks als middel en ondersteuning bij het leerproces.   



Leerlingen en ouders toelichting

Bijbelgetrouw onderwijs vanuit een open 

christelijke overtuiging

De Handpalm is een gereformeerde basisschool die open staat voor alle christenen 

die hun kind thuis met de Bijbel opvoeden. Op school laten we ons leiden door 

Gods liefde voor ons. We geven die door aan kinderen en hun ouders, omdat we 

gered zijn door Gods zoon Jezus Christus. De Bijbel is het fundament van de 

school. Onze christelijke levenshouding kleurt de manier waarop we onszelf en 

onze medemens zien. Het geloof in God als Schepper en Jezus als Redder 

verbindt ons met elkaar en stempelt ons dagelijks handelen in en rond de school. In 

ons onderwijs willen wij laten zien dat de Bijbel onze leidraad is en dat we die willen 

volgen in alles wat we denken, doen en laten. Bijbelonderwijs neemt een 

belangrijke rol in onderwijs in. We vertellen Bijbelverhalen, zingen en bidden. We 

vieren de christelijke feestdagen. Elke maand besteden we aandacht aan het 

jaarthema van NoorderBasis 'Omzien naar elkaar'. We willen de kinderen voorleven 

hoe het is om als christen in de wereld er voor elkaar te zijn. Alle medewerkers zijn 

actief christen en alle ouders willen hun kind als christen opvoeden, ongeacht van 

welke kerk of gemeente zij deel uit maken. Als leerkrachten, ouders en kinderen 

zijn we ongelooflijk blij dat God er is en van ons houdt. Gods liefde willen we delen, 

vieren en uitstralen. We werken aan waarden en normen die in de Bijbel staan: 

eerlijkheid, omzien naar elkaar en respect voor iedereen. We geven goed onderwijs 

en willen zo kinderen helpen zich te ontwikkelen en hun talenten volledig te 

ontdekken. Bijbelonderwijs met Levend Water in alle groepen Christelijke 

dagopeningen en -sluitingen Maandelijkse vieringen rond het NoorderBasisthema 

met ouders Bijbelse normen en waarden

Fijn en veilig pedagogisch klimaat De Handpalm is een warme plek voor kinderen om te groeien. Ieder kind mag zich 

veilig, gezien en gewaardeerd voelen. De school hanteert de Gouden Weken en de 

Kanjertraining. Veiligheid en sociaal-emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk 

op onze school. Voor een goede cognitieve en persoonlijke ontwikkeling moet elk 

kind zich veilig, geborgen, erkend en gewaardeerd voelen. Elke week worden 

kanjerlessen gegeven om zo de sociale vaardigheden van leerlingen te versterken. 

Kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren ook daarvoor 

verantwoordelijkheid te nemen. De Kanjerafspraken: we hebben respect voor God, 

voor onszelf en voor elkaar. Je mag leren jezelf te zijn! Elk kind voelt zich gezien en 

geaccepteerd.

Goed onderwijs passend bij onderwijsbehoeften 

van de kinderen

Passend onderwijs voor elk kind binnen de grenzen van de zorg

Leren en Leven in het Licht van Gods Liefde! De Handpalm is een kleine, gezellige gereformeerde school met de Bijbel met 

kinderen van verschillende kerken uit Leens en wijde omgeving. Jezus Christus 

staat centraal in ons leven en dus ook op school. Als leerkrachten, ouders en 

kinderen zijn we ongelooflijk blij dat God er is en van ons houdt. Gods liefde willen 

we delen, vieren en uitstralen. We werken aan waarden en normen die in de Bijbel 

staan: eerlijkheid, omzien naar elkaar en respect voor iedereen. We willen goed 

onderwijs geven en zo kinderen helpen zich te ontwikkelen en hun talenten volledig 

te ontdekken.

Kwalitatief goed onderwijs We willen inhoudelijk goed en efficiënt onderwijs geven. We hebben aandacht voor 

de ontwikkelingsgebieden en proberen aan de onderwijsbehoeften van elk kind 

tegemoet te komen. We leren kinderen in groep 1/2 cognitieve vaardigheden 

binnen een thema in een betekenisvolle context. Vanaf groep 3 bieden we 

cognitieve vaardigheden contextloos aan, om ze vervolgens meteen binnen 

verschillende thema's betekenisvol toe te passen. We gebruiken moderne 

lesmethodes. We houden de doorgaande lijn binnen de school in de gaten. 

Regelmatig bespreken we met elkaar het proces en de resultaten van ons 

onderwijs. Doorgaande lijn in de gehele school op alle ontwikkelingsgebieden 

Doelgericht lesgeven met hoge verwachtingen van elk kind Voortdurende evaluatie 

en bijstelling van onderwijs en zorg
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Leerlingen en ouders toelichting

Brede ontwikkeling en aandacht voor individuele 

behoefte.

We zetten in op de totale ontwikkeling van de kinderen. Daarom schenken we 

aandacht aan de cognitieve vakken, aan de creatieve vakken en aan de meta-

cognitieve ontwikkeling. Daarmee helpen we de kinderen hoe te leren, te werken en 

te leven. Kinderen leren op school niet alleen maar de cognitieve vaardigheden, 

zoals rekenen en taal. Elk kind heeft eigen talenten, we proberen daarop binnen 

onze mogelijkheden in te spelen. We werken op De Handpalm in jaargroepen. Dat 

betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd samen in een groep zitten. We 

bieden de kinderen leerstof passend bij hun leeftijd aan, eventueel met leerstof op 

hun eigen niveau, zoals extra hulp of plustaken. We houden in ons onderwijs 

rekening met verschillen en passen ons lesgeven daarop aan in leerstof, tijd en 

tempo als dat nodig is. We hebben kinderen goed in beeld en bieden goede zorg 

wanneer het leren niet vanzelfsprekend is, of wanneer sociale situaties lastig zijn. 

Daarnaast geven we lessen sociale vaardigheid en komen muziek, creativiteit, gym 

en andere activiteiten aan bod. Omdat we een relatief kleine school zijn, hebben we 

de jaargroepen gecombineerd tot vier klassen (groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en 

groep 7/8).

Ouders als partner in opvoeding en als 

ondersteuner van onderwijs als ambassadeurs van 

de school.

Samen met ouders voeden wij de kinderen op als burgers van Gods Koninkrijk. In 

contact met en met ondersteuning van ouders onderwijzen wij de kinderen als 

burgers van de maatschappij. Geregelde informatie en communicatie vanuit school 

naar ouders, zowel in het algemeen als vanuit de groepen. Minimaal tweemaal per 

jaar spreekmomenten met alle ouders over hun kind, waarin zowel ouders als 

leerkrachten de rol van verteller en luisteraar innemen. Samen met ouders willen 

we op zoek gaan naar wat het beste is voor hun kind. Daarbij heeft de school de 

regie. Ouders laten in hun omgeving een positief geluid horen over de school en 

werven zo nieuwe gezinnen. Voor een duurzaam bestaansrecht is het belangrijk 

dat veel ouders, die hun kind als christen willen opvoeden, onze school weten te 

vinden.

Elk kind is uniek en wordt gezien Elk kind is een uniek schepsel van God en waardevol. De leerkrachten zien elk kind 

en bieden het wat nodig is. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen niveau en op zijn 

eigen manier. Wij zien elk kind als een uniek geschapen mens. Leerkrachten 

passen daarom het onderwijs, de werkwijze en de inhoud aan als het nodig is voor 

een kind. We spelen in op de individuele onderwijsbehoefte van een kind.

Financieel gezond toelichting

Voldoende leermiddelen, lesmaterialen en 

meubilair

Achterstallig aanschaf van leermiddelen en -materialen en meubilair in deze 

periode. Op De Handpalm is een tekort aan leermiddelen en lesmaterialen, en wat 

er is, is deels verouderd. We zetten in op nieuwe lesmethodes en leermiddelen, 

alsmede op functioneel meubilair.

Verantwoord omgaan met de overheidsmiddelen; 

zelfstandig en deel van het geheel van 

NoorderBasis

De Handpalm is financieel gezond en kan zichzelf bedruipen. We besteden de 

overheidsgelden evenwichtig aan onderwijsmaterialen, personeel en gebouw. 

Jaarlijks vinden wordt gerapporteerd aan de directeur-bestuurder van 

NoorderBasis. De school maakt deel uit van NoorderBasis. Binnen de vereniging 

kan de school onderwijskundig zelfstandige keuzes maken, maar samen houden 

we gereformeerd onderwijs voor christenen in stand in Noord-Nederland. Eigen 

financiën en begroting op orde houden en overleg met NoorderBasis over 

bijzonderheden.
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Financieel gezond toelichting

Groei van de school We willen ons richten op kinderen van alle christelijke ouders in Leens en 

omgeving. We zijn een relatief kleine school. Daardoor is de sfeer gemoedelijk en 

kennen de leerkrachten alle kinderen. Toch willen we graag wat groeien in 

leerlingaantallen, zodat we ook duurzaam bestaansrecht houden. De Handpalm is 

een goed alternatief voor een algemeen christelijke school. Wij hebben een 

prachtige doorleefde christelijke identiteit en geven Gods liefde graag door aan 

kinderen. De Handpalm kent lichte daling van het aantal leerlingen. We willen dat 

deze daling niet doorzet, maar dat de school bestaansrecht houdt. We zetten in op 

het aanspreken van jonge ouders binnen de veelheid aan christelijke gezindten . 

Gezien de algemene krimp in het dorp en de omgeving van Leens is een forse 

groei niet reëel.

Beroep op subsidies waar mogelijk en 

arrangementen waar nodig

Voor allerlei doelen en activiteiten ontvangen wij subsidie. Die zetten wij op 

verschillende manieren in ter versterking van de ontwikkeling van kinderen. 

Daarnaast vragen wij bij NoorderBasis en bij het Samenwerkingsverband 

arrangementen aan, wanneer een kind extra zorg nodig nodig heeft. Bij subsidies 

valt te denken aan cultuursubsidie en taalsubsidie. We zetten die in door regelmatig 

cultuurexcursies of gastlessen te organiseren. In samenwerking met de plaatselijke 

bibliotheek stimuleren wij het leesgedrag en het leesplezier van de kinderen. Van 

het arrangementsgeld kopen wij extra onderwijsondersteuning in voor kinderen die 

dat nodig hebben, soms materieel, meestal personeel.

Maatschappij en overheid toelichting

Verantwoording en dialoog De Handpalm legt verantwoording van het onderwijs af aan alle relevante 

geledingen binnen en buiten NoorderBasis. Daarnaast communiceert de school 

aan de ouders over het wel en wee. Jaarlijks legt de directie aan de bestuurder 

verantwoording af van het totale beleid, onderwijs, personeel, financieel en beheer. 

Leerkrachten leggen verschillende keren per jaar verantwoording af van hun 

onderwijs aan de directie. De intern begeleider helpt hen hierbij. De ouders worden 

wekelijks via Parro en maandelijks via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van 

de situatie op school en van de schoolontwikkeling.

Passend en opbrengstgericht onderwijs Op De Handpalm willen we graag uit de kinderen halen wat erin zit. We stimuleren 

hen tot groei en ontwikkeling, zodat elk kind steeds een stapje verder komt. We 

willen elk kind dat onderwijs bieden wat bij hem past. Tegelijkertijd zijn we ons ook 

bewust van de grenzen van onze zorg als basisschool. Twee keer per jaar nemen 

we voor rekenen taal en lezen de summatieve toetsen van Cito af. Zo zien we hoe 

de resultaten van de school zijn ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 

Daarnaast nemen we wekelijks voor die vakgebieden formatieve toetsen af. Deze 

zijn verweven in de lesmethode en in het dagelijks werk. Aan de hand daarvan 

stellen we ons onderwijs bij. Op die manier kunnen we de plusleerlingen extra 

bieden en de zorgleerlingen helpen de doelen te halen. Onder leiding van de intern 

begeleider (ib'er) werken we planmatig aan de zorg voor elke kind, ongeacht of die 

op het terrein van de cognitieve vaardigheden of van het gedrag ligt. We willen 

kinderen toerusten voor hun plek in de maatschappij. Door kinderen in aanraking te 

laten komen met allerlei maatschappelijke thema's willen we hen voorbereiden op 

hun plek in de maatschappij. Dit doen we door o.a. thematisch onderwijs, 

participatie in dorpsactiviteiten en lessen sociale vaardigheid.

Verbinding met de omgeving en met de 

maatschappij

We vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen als burgers in de 

maatschappij. We stimuleren de betrokkenheid van de kinderen bij de directe 

woonomgeving en bij de maatschappij in het algemeen. Dat doen we naast de 

reguliere lessen door verschillende activiteiten, zoals excursies, gastlessen, 

uitstapjes en projecten. Daarbij sluiten we o.a. aan bij het cultuurmenu.

Onderwijs processen toelichting
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Onderwijs processen toelichting

Toekomstgericht onderwijs We voeden kinderen samen met de ouders op als burgers van Gods koninkrijk en 

we geven hen op school onderwijs als voorbereiding op hun plek in de 

maatschappij. We maken kinderen bewust van hun plek in de maatschappij. Dit 

gebeurt expliciet bij bepaalde vakken, thema's en onderwerpen en impliciet 

gedurende de dagelijkse dingen.

Verkeersveiligheid De verkeersveiligheid rondom de school goed houden door waakzaam te zijn op 

het naleven van de verkeersregels. Daarmee willen we ook voorkomen dat 

buurtbewoners last zouden kunnen hebben van het verkeer rondom de school. 

Vanaf groep 3 werken we met een methode. In groep 7/8 doen we mee met het 

landelijk verkeersexamen en we bieden voor de groepen 7 en 8 een les aan over 

de dode hoek van vrachtauto's en bussen.

ICT, wetenschap en techniek Kinderen worden ICT-vaardig door ICT te gebruiken bij het leren en het kennis 

verwerven. Zij worden bewust gemaakt van de positieve kant en schaduwzijde van 

de ICT en media. Omdat ICT een steeds belangrijker rol in het leven en in de 

maatschappij krijgt, willen we dit integreren in ons onderwijs. Dat doen we door 

middel van lesmethodes die ook digitale mogelijkheden bieden. Ook maken wij 

kinderen mediavaardig en bewust van de de positieve kant en schaduwzijde van 

(sociale) media. Daarnaast geven we aandacht aan techniek in de thematische 

projecten die we hanteren.

Contacten met burgelijke gemeente, lokale 

basisscholen en kinderopvang

We hebben goede contacten met de burgelijke gemeente en ook met de andere 

basisscholen en de kinderopvang in Leens. Positief bekend staan in het dorp Leens 

en omgeving. Contacten met andere basisscholen, peuterspeelzalen, BSO's, 

(maatschappelijke) instanties en burgerlijke gemeente aanhalen en verstevigen. 

Aanwezig zijn op sociale media. Toegankelijke school worden en zijn voor anderen.

Contact met kerken en gemeenten in Leens en 

wijde omgeving en met

We willen bekend staan als een Bijbelgetrouwe school die openstaat voor alle 

christenen. We willen de geloofsgemeenschappen in Leens en omgeving nauwer 

betrekken bij de school door actief contact te zoeken met predikanten, 

voorgangers, kinderwerk enz. We nodigen hen uit voor Open Dagen, vieringen e.d.

Boeiend en betekenisvol onderwijs We leren kinderen nieuwe cognitieve en metacognitieve kennis en vaardigheden 

deels contextloos aan en passen die meteen toe in betekenisvolle thema's. Op De 

Handpalm willen we elk kind tot bloei laten komen! Door boeiend en betekenisvol 

onderwijs wordt de motivatie, betrokkenheid en ontwikkeling van kinderen 

verhoogd. Daarom bieden we aan de hand van thema’s de afzonderlijke 

zaakvakken in onderlinge samenhang aan. Kinderen leren niet alleen cognitieve 

vaardigheden, maar ook samenwerken, creatieve vaardigheden, communiceren en 

zelf reflecteren. Op De Handpalm werken we opbrengstgericht. We willen dat de 

kinderen zoveel mogelijk profiteren van de lessen die we geven. Naast de 

contextloze aanbieding van cognitieve kennisconcepten en het inoefenen van de 

daarbij behorende vaardigheden zorgen we voor een betekenisvolle thematische 

context, waarbinnen we doelgericht onderwijs geven. De school had voorheen 

enkele OGO-kenmerken, in de komende jaren onderzoeken we of dit concept past 

bij de leerlingenpopulatie, en of we een ander schoolconcept gaan kiezen.

Doorgaande leef-, leer-, werk- en organisatielijnen 

in de gehele school

We stimuleren de doorgaande ontwikkeling van de kinderen in de school op alle 

gebieden. We willen op elk terrein een doorgaande lijn bewerkstelligen, zodat de 

kinderen een eenheid ervaren en zich op ononderbroken wijze kunnen ontwikkelen. 

Methodes aanschaffen en implementeren, werkwijzen afstemmen en afspreken, 

aanpakstrategieën doordenken en invoeren, en administratie- en 

organisatieafspraken maken. Wekelijks spreken we als team over ons onderwijs, 

over het pedagogisch klimaat, over de ontwikkelingsgebieden en over de 

organisatie. Daarin stemmen we schoolbrede leer- en gedragslijnen af of stellen we 

het bij. de doorgaande lijn is ook concreet zichtbaar in de school en in de lokalen. 

Voor alle ontwikkelingsgebieden schoolbreed afstemmen welke doelen we hebben, 

hoe we die bereiken en wat we daarvoor op welke manier doen.
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Onderwijs processen toelichting

Kwalitatief goede instructie Op hoog niveau en efficiënt leerstof aanbieden d.m.v. expliciete directe instructie 

(EDI) Alle nieuwe leerstof op kennis- en vaardigheidsgebied wordt aangeboden en 

ingeoefend middels een effectieve en efficiënte instructiewijze. De instructielessen 

worden gegeven via de EDI-aanpak. De instructies zijn helder, efficiënt, doelgericht, 

effectief en expliciet. We bieden passend onderwijs door te differentiëren in 

instructiegroepen. De leerkrachten brengen in kaart wat de instructiebehoefte van 

elk kind is en houden rekening met de verschillende niveaus. Dit wordt ook de op 

de weektaken van de kinderen aangegeven. Onnodige en overbodige instructie 

willen we vermijden door te compacten en verrijken. EDI heeft continu de aandacht 

van schoolontwikkeling tijdens teamsessies, klasbezoeken, collegiale consultatie en 

Lesson Study. We gaan stelselmatig na welke vorderingen er gemaakt worden, en 

aan de hand daarvan stellen we waar nodig ons onderwijs bij.

Eigenaarschap van kinderen Ieder kind is mede verantwoordelijk voor zijn eigen leven, leren, werken en spelen. 

We stimuleren de bij elk kind zijn eigen verantwoordelijkheid voor het leven, 

werken, spelen en leren. We betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces door 

o.a. vooraf de lesdoelen en achteraf de resultaten met hen te bespreken. Daarbij 

even wij vooral aandacht aan het proces en in mindere mate aan het product. 

Vanaf groep 7 zitten kinderen bij de 10-minutengesprekken. Zij denken mee over 

hun eigen ambities, groei en mogelijkheden. Ontwikkeling van een actieve rol van 

de kinderen voor hun eigen leerproces. Scholing van leerkrachten. Invoeren van 

kindgesprekken, feedbackgesprekken met kinderen, spreekuur van ouders en kind 

samen.

Sterk en veilig pedagogisch klimaat met o.a. 

Kanjertraining en Gouden Weken

De school heeft een veilig en plezierig leef- werk- en speelklimaat. Elke kind wordt 

gezien als een uniek schepsel van God. We willen elk kind een schooltijd in een 

veilig pedagogisch klimaat bieden, zodat het zich kan ontplooien en ontwikkelen. 

Wij zien elk kind als een prachtig uniek schepsel van God. Daarnaast vinden we het 

belangrijk dat kinderen leren zich op adequate manier te verhouden tot zichzelf, tot 

de andere kinderen en tot volwassenen. We zetten schoolbreed in op een veilig 

pedagogisch klimaat d.m.v. de Gouden Weken aan het begin van het schooljaar en 

de gedurende het gehele schooljaar de Kanjertraining. Daarin leren we de kinderen 

respect te hebben voor God, zichzelf en de ander. Ook biedt het kinderen concrete 

handvatten met zichzelf en met de ander om te gaan in positieve en lastige 

situaties. Tijdens groepsbesprekingen met de ib'er en tijdens teamvergaderingen 

komt altijd het welzijn van de kinderen aan de orde. In goede communicatie met 

ouders zorgen we voor wenselijke of noodzakelijke interventies, intern of extern. 

Jaarlijks voeren we kindgesprekken, we hebben aandacht voor elk kind.

Ouderbetrokkenheid We vinden de relatie met ouders heel belangrijk. Ouders vertrouwen het mooiste 

dat zij hebben aan de school. Samen met de ouders voeden wij de kinderen op tot 

burgers van Gods koninkrijk. Daarnaast onderwijzen wij hen m.h.o. hun deelname 

als burgers in de maatschappij. We zien ouders als partners in opvoeding en 

betrekken hen bij onze opvoeding en ons onderwijs. Dat doen wij d.m.v. 

gesprekken en informatie. Daarnaast staan wij open voor de inbreng en hulp van 

ouders bij het onderwijs. We denken daarbij aan hulp en begeleiding bij diverse 

activiteiten als festiviteiten, schoonmaak, tuinonderhoud, leesonderwijs, excursies, 

wereldoriëntatie, techniek (gastlessen) en creatieve vorming

Schoolontwikkeling Didactische vaardigheden van de leerkrachten vergroten d.m.v. cursus Expliciete 

Directe Directe Instructie (EDI), zowel basis, 2.0 als kleuters. Leerstofaanbod 

verbeteren d.m.v. aanschaf lesmethodes (aanvankelijk lezen groep 3, Engels groep 

1-8, rekenmethode groep 3-8, seksuele ontwikkelling groep 1-8, spelling groep 3-8) 

en begeleiding bij culturele en expressieve vorming (cultuur en muziek). 

Differentiatie in leerstofaanbod en meta-cognitieve ontwikkeling vergroten door 

beleidsvorming en uitvoering van onderwijs aan en begeleiding van begaafde 

leerlingen. Doorgaande lijn tussen groep 2 en 3 vergroten.
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Onderwijs processen toelichting

Onderwijs in lezen, taal, spelling en woordenschat Kinderen hebben plezier in lezen, hun woordenschat is op niveau, zij beschikken 

over een elementaire taaleheersing en zij hebben passende spellingvaardigheden. 

We willen kwalitatief goed onderwijs in taal, speling, woordenschat, begrijpend 

luisteren en lezen geven. We stimuleren het lezen en zetten in op vergroting van 

het leesplezier. Daarvoor zijn we o.a. een samenwerking aangegaan met de 

plaatselijke bibliotheek. Voor taal en spelling hebben we een nieuwe lesmethode 

ingezet. Het vergroten van de woordenschat staat voor dit schooljaar op de 

planning.

Onderwijsconcept Visie en beleid onderzoeken en ontwikkelen passend bij de school en de 

leerlingpopulatie We hebben een gezamenlijke visie over het onderwijs dat past bij 

de school en de leerlingpopulatie. Aan de hand daarvan ontwikkelen wij ons 

onderwijsconcept en kiezen we passende lesmethodes. Daarbij geven we prioriteit 

aan spelling, begrijpend lezen, Engels, taal, seksuele vorming, muziek en 

wereldoriëntatie. Na het failliet van het O.G.onderwijs in voorgaande jaren gaan we 

ons bezinnen op een goed onderwijsconcept wat betreft betekenisvol leren. Naast 

het contextloos aanbieden van concepten en vaardigheden willen we die 

betekenisvol en in diverse contexten toepassen.

Visie De school heeft een heldere visie op opvoeden en onderwijzen, die wordt vertaald 

in een concreet onderwijsconcept. We voeden kinderen samen met de ouders op 

als burgers van Gods koninkrijk en we geven hen op school onderwijs als 

voorbereiding op hun plek in de maatschappij. We hebben een christelijke visie op 

leven en leren, we zien kinderen las unieke schepsels van God met hun eigen 

gaven en talenten. We formuleren een onderwijsconcept dat hierbij past en eraan 

rechtdoet, en dat tevens richting geeft aan het leven, werken, leren en spelen op 

school.

Contacten met opleidingsinstituten We hebben goede contacten met Pabo's en andere opleidingsinstituten. Stagiaires 

Pabo, onderwijsassistentie en andere studies zijn van harte welkom op school.

Maatschappelijk betrokken, gezond en duurzaam We willen een brede burgerschapsvorming vormgeven d.m.v. bewustwording, 

goede doelen en activiteiten. Daarnaast gaan we bewust om met het milieu, 

stimuleren wij gezonde voeding en beweging, scheiden we afval en gaan we 

zorgvuldig met materialen om.

Leren en groeien toelichting

Een lerende school We willen de kinderen laten leren door ook zelf voortdurend te leren. Daarom 

scholen we ons als team en als individuele medewerkers. We delen het geleerde 

met elkaar, zodat we samen van en met elkaar leren. We maken gebruik van 

elkaars expertise. Teamscholingen zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de 

school. Persoonlijke scholingen worden in overleg met directie gevolgd. Voor de 

algemene schoolontwikkeling volgen we zowel gezamenlijk als individueel 

scholingen, opleidingen en cursussen. Daarnaast schoolt iedere leerkracht zich ook 

zelf in een zelfgekozen thema of vakgebied ten einde het werk in de klas te 

verbeteren. Waar nodig of gewenst krijgen medewerkers begeleiding of coaching.

Respect, plezier, vertrouwen en professioneel 

eigenaarschap

We hebben respect voor en vertrouwen in elkaar. Dat resulteert in een respectvolle, 

professionele en plezierige samenwerking en samenleving als team. We werken 

aan een professioneel klimaat, waarin men elkaar kan vertrouwen en aanspreken, 

en waarin iedereen verantwoordelijkheid en eigenaarschap vertoont zowel 

individueel als gezamenlijk.
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Leren en groeien toelichting

Professionele dialoog en erkende ongelijkheid Het doen aan kritische zelfreflectie, het geven en ontvangen van feedback en het 

aanspreken van elkaar hoort bij het werken in een professionele cultuur. Het doel 

daarbij is altijd het verbeteren van de professionele cultuur en vaardigheden. 

Daarom hebben we als medewerkers allen een reflectieve houding. Daarom willen 

we aan zelfreflectie doen, geven en ontvangen feedback en spreken elkaar aan ten 

einde de professionele cultuur in de school en de klas te verbeteren. Dat vergroot 

het werkplezier. Medewerkers durven elkaar aan te spreken en elkaar eerlijke, 

goede en opbouwende feedback te geven. Daarbij is het nodig dat medewerkers 

elkaar kennen en vertrouwen. Dit wordt onder meer bewerkstelligd door samen te 

werken aan ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs. Als voorbeeld wordt 

collegiale consultatie en het samen voorbereiden van lessen en thema's genoemd, 

dat als nevendoel respect, saamhorigheid en binding heeft. Daarnaast gaan we uit 

van het principe van de erkende ongelijkheid, niet alleen in verschil in functies, 

maar ook in verschil in competenties.

Informatievoorziening We vinden goede communicatie en informatievoorziening richting de ouders erg 

belangrijk. Daarom maken we gebruik van verschillende mogelijkheden. 

Maandelijks verschijnt via ParnasSysmail een nieuwsbrief naar alle ouders met 

algemene informatie van de school, het onderwijs en vanuit de groepen over 

concrete uitgangspunten en uitwerkingen van de vakken. Wekelijks sturen de 

groepsleerkrachten naar de ouders van de groep minimaal een keer via Parro een 

bericht over het onderwijs, al dan niet vergezeld van foto's. Indien nodig of gewenst 

sturen groepsleerkrachten een Parro-bericht naar een ouderpaar met informatie 

over hun kind, ook zijn ouders in de gelegenheid via Parro met de 

groepsleerkrachten te communiceren. Tweemaal per jaar is er voor alle ouders een 

spreekmoment ('s middags of 's avonds). de eerste is in september en is een 

zogenaamd luistergesprek, de ouders vertellen over hun kind. De tweede is in 

februari n.a.v. het Winterrapport. Indien nodig of gewenst zijn er nog drie momenten 

in het schooljaar waarop ouders of leerkrachten een spreekmoment kunnen 

aanvragen (november, april en juni). Tussendoor bestaat altijd de mogelijkheid een 

telefonisch of fysiek gesprek aan te vragen door ouders of leerkrachten. Aan het 

begin van het schooljaar is er in elke groep een informatieavond over de leerdoelen 

en de organisatie in de betreffende groep. Jaarlijks vindt eenmaal een algemene 

ouderavond plaats over een onderwerp dat op dat moment passend is op school. 

Op de website van school staat informatie over allerhande algemene zaken, 

alsmede de schoolgids en de jaarplanning. We willen een nieuw rapport invoeren 

en ontwerpen dat adequate informatie aan de ouders geeft.

Veiligheidsbeleid De school is een veilige werkomgeving voor kinderen en leerkrachten. We hebben 

een duidelijk en helder veiligheidsbeleid, dat daadwerkelijk functioneert in de 

praktijk. Wij houden ons aan de wettelijke richtlijnen en adviezen, o.a. op het gebied 

van privacy.

Iedereen doet ertoe De Handpalm is een kleine school. We hebben elkaar nodig om goed onderwijs te 

bieden. Alle medewerkers worden gerespecteerd en gewaardeerd om hetgeen zij 

bijdragen aan het onderwijs en de schoolcultuur. Iedereen is op zijn eigen plek en 

gezamenlijk verantwoordelijk voor De Handpalm. Medewerkers werken met 

professioneel plezier op school. Zij krijgen de ruimte zichzelf te ontwikkelen en ze 

tonen respect voor de onderlinge verschillen. Medewerkers leren van elkaar en 

staan open voor feedback ontvangen en geven. Op school bestaat duidelijkheid 

over functies, rollen, taken en bevoegdheden voor alle medewerkers, er is 

helderheid over verwachtingen en inzet, uitgaande van het principe van de erkende 

ongelijkheid. Medewerkers kunnen voor een hun toebedeelde taak of 

verantwoordelijkheid een (tijdelijke) werkgroep in het leven roepen. Vanuit de 

werkgroepen worden voorstellen voorbereid en voorgelegd aan directie en/of team.
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Leren en groeien toelichting

Differentiatie en passend onderwijs ook voor 

begaafde leerlingen

We willen niet alleen kinderen zorg bieden die moeite hebben met leren, maar ook 

de kinderen die hun jaargenoten vooruit zijn uitdagend onderwijs bieden, zodat zij 

aan het leren gaan. Daarvoor schoolt een medewerker zich als specialist 

begaafdheid en deelt zij die kennis met de anderen. Er wordt visie en beleid 

ontwikkelt met praktische handvatten ontwikkeld voor het dagelijkse onderwijs in de 

klas. de andere teamleden volgen ook een scholing op het gebied van begaafdheid. 

Het doel is dat de zogenaamde plusleerlingen dagelijks structureel uitdagend en 

betekenisvol onderwijs krijgen.

Contacten met interne en externe experts De school maakt gebruik van de voorzieningen en expertise van NoorderBasis 

waar mogelijk. Te denken valt aan ICT, P&O, onderwijsadvies, plusklas, 

leermiddelen, materialen en financiën. Goede contacten met experts Lijnen met 

experts buiten de school van zowel NoorderBasis als daarbuiten verstevigen. Goed 

en gestructureerd contact met o.a. GGD, logopedisten, orthopedagogen, ambulant 

begeleiders en gedragsspecialisten helpt ons om kinderen snel de juiste zorg te 

kunnen bieden.

PR De school zoekt waar mogelijk de publiciteit in de lokale media. Dat kan zijn de 

plaatselijke krant wanneer een activiteit in de buurt plaatsvindt.

Reinheid, rust en regelmaat De school straalt reinheid, rust en regelmaat uit zowel uiterlijk in het gebouw en de 

lokalen als in de organisatie en in het onderwijs. Alle medewerkers zijn 

verantwoordelijk voor een nette en opgeruimde en uitnodigende school. De 

organisatie is duidelijk, helder en soepel, en in het onderwijs zit een voorspelbare 

regelmaat, dat geeft veiligheid en zekerheid aan iedereen.
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