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Inleiding 
 

In dit jaarverslag van OBS Nicolaas Beets geven wij u inzicht in wat er zich in het schooljaar 2019-
2020 heeft afgespeeld op het gebied van personeel, organisatie en onderwijsinhoud. 

 

Het afgelopen jaar betrof het eerste jaar van de schoolplanperiode 2019-2023. In dit schoolplan 
hebben we gezamenlijke ambities en doelen opgesteld. Tijdens dit eerste jaar zijn de eerste acties 

uitgezet. De regie van deze acties ligt altijd in een combinatie van het managementteam en de 
betreffende LeerWerkGroep (LWG). Zo proberen we te werken aan een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid binnen het team. We zijn trots op het opstarten van “De Leertuin”, een extra 

faciliteit binnen de school waarin kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong de kans krijgen 
verdieping op het leren te krijgen. Ook hebben we mooie resultaten geboekt op het gebied van het 

invoeren van nieuwe methodieken. De reacties op onze nieuwe aanpak op het gebied van 
Wereldoriëntatie (Blink) en Engels (Stepping Stones) zijn over de grote linie zeer positief.  

 

De Nicolaas Beets is, mede door zijn drie locaties, een unieke school. In de Bergermeer beschikken we 
over een heuse onder- als bovenbouwlocatie.  Daarnaast hebben we in het Hoefplan een complete 

school voor groep 1 t/m 8. Qua bouwstenen en visie maakt het niet uit op welke locatie u bent. We 
werken vanuit dezelfde waarden, principes en overtuigingen. Wel kunnen er per locatie 

nuanceverschillen zijn in de uitwerkingen van plannen. Een bovenbouwlocatie vraagt immers iets 
anders dan een kleine locatie in het Hoefplan. Het is de taak van het managementteam om, samen 

met het team, te zorgen dat de rode lijn binnen de school gewaarborgd blijft. 

 
Schooljaar 2019-2020 stond vanaf maart 2020 voor een groot deel in het teken van de coronacrisis. 

Van de een op de andere dag werd de school gesloten en moesten we onderwijs op afstand 
aanbieden. Er werd een groot beroep gedaan op de flexibiliteit van kinderen, ouders en collega’s. Op 

het moment van schrijven is het nog te vroeg om de periode van (gedeeltelijke) afstandsonderwijs te 

evalueren. Wel denken wij dat alle betrokkenen zich zoveel als mogelijk hebben ingezet om het 
onderwijs voor de kinderen op een zo’n goed mogelijke manier te continueren. Hierbij werd soms van 

de school gevraagd om met 50% van de informatie, 100% te beslissen1. Uiteraard hebben we zowel 
positieve als opbouwende feedback gekregen op onze aanpak in de tijd van afstandsonderwijs. In het 

najaar van 2020 zullen we op een rustig moment de periode goed evalueren.   
 

Wij gaan er vanuit u met dit jaarverslag inzage te geven in de wijze waarop binnen de Nicolaas Beets 

uitvoering is gegeven aan de verschillende beleidsterreinen. Daarnaast treft u een aantal resultaten en 
kengetallen aan. Uiteraard is dit jaarverslag nooit volledig. Samen met de schoolgids, het 

jaarafhankelijke deel van de schoolgids, de opbrengstendocumenten, het schoolplan en het jaarplan 
vormt het echter wel de verantwoording voor het onderwijs dat wij geven. 

 

Mocht u vragen hebben over dit document, dan bent u altijd welkom om deze aan één van de 
directieleden te stellen.  

 
Jubbe de Groot 

Minke Biegstraaten  

Directie Nicolaas Beets 
 

 

 

 

 

1 Quote van Minister-President Mark Rutte  
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1. Organisatieontwikkelingen 
 
Leerlingenaantal en marktaandeel 
Op Nicolaas Beets, locatie Beethovensingel 7 en 17 is er dit schooljaar gewerkt met 16 groepen. Op 

locatie de Hoef is gewerkt met 4 groepen. Op beide locaties merken we een lichte daling wat betreft 

leerlingenaantal. Ook in het marktaandeel is deze lichte daling terug te zien, al is het in onze wijk 
soms lastig om reële marktaandelen te berekenen. Om de school wat scherper neer te zetten is er dit 

schooljaar aandacht besteed aan “het verhaal naar buiten”. Zo zijn de teksten op de website 
aangepast, is er een nieuwe slogan ontwikkeld en werken we met een nieuwe slogan. Voor het 

volgende schooljaar staat het ontwikkelen van een promotiefilmpje op de planning. 

 
Onderwijs dat verrijkt 

Vanaf oktober 2019 is onze slogan: “Onderwijs dat verrijkt!”. Deze slogan zegt wat ons betreft precies 
waar de school voor wil staan. De Nicolaas Beets staat voor solide onderwijs, waarbij kinderen na 8 

jaar met een rijke basis de school verlaten. Naast deze basis willen we kinderen meer bieden, we 

willen kinderen verrijken. Dit is onder andere terug te zien in ons cultuuraanbod met ateliers en open 
podia, in onze schooltuin en bijbehorend bedrijfje Beets Green World en in de belevende en 

onderzoekende methode Blink, waarin kinderen ook worden uitgedaagd zelf meer van de wereld te 
ontdekken.  

 
Huisvesting 

Op alle drie de locaties is er klein onderhoud gepleegd op diverse terreinen. (lekkage, verstopte 

riolering, vervangen sloten, klein schilderwerk, verlichting, enz).  
 

Voor locatie de Hoef stonden de maanden november en december in het teken van verhuizing. Zij 
hebben het oude, afgeschreven pand aan de Judith Leysterstraat verlaten voor de tijdelijke 

voorziening aan de Gabriël Metsulaan. We kunnen stellen dat we onze plek daar snel hebben 

gevonden. De tijdelijke locatie biedt ruimte en een prettige leeromgeving.  
 

Op de achtergrond wordt er hard gewerkt om over twee jaar terug te kunnen verhuizen naar een 
nieuw pand aan de Judith Leysterstraat. Inmiddels zijn we in de tijdlijn van de nieuwbouw bij het 

technisch ontwerp en krijgen de plannen steeds meer vorm. De verwachting is dat we vanaf 
schooljaar 2022-2023 een plek krijgen in het gezamenlijke gebouw met de Driemaster, de 

Burgemeester de Wilde en de kinderopvang. De Nicolaas Beets krijgt daarin een mooi plekje op de 

begane grond, met onder ander flexibele wanden, een gezamenlijk atelier en voldoende ruimte om 
buiten te spelen. 

 
Voor de locaties BS wordt er op de vage achtergrond wel gesproken over nieuwbouw. De coronacrisis 

heeft deze gesprekken echter helemaal weggevaagd. Afgesproken is om de verkennende gesprekken 

in september 2020 te hervatten. Het eerste vraagstuk wat ligt is of we het geplande groot onderhoud 
moeten uitvoeren, in relatie tot de plannen van eventuele nieuwbouw. 

 
Schooltijden 

Het eerste jaar met nieuwe schooltijden zit erop. Vanaf schooljaar 2019/2020 werken we schoolbreed 

met een continurooster. Een harde eis bij het invoeren van dit continurooster was het garanderen van 
30 minuten pauze voor het personeel. We kunnen met elkaar stellen dat dat goed gelukt is. Mede 

door de samenwerking met SKOA, lukt het ons om 30 minuten pauze te garanderen. Het werken met 
een continurooster wordt verder verschillend ervaren. Dit hangt vaak samen met een persoonlijke 

voorkeur. In z’n algemeenheid kunnen we echter wel stellen dat de invoering van het nieuwe rooster 
goed is gegaan. Voor kinderen is het over het algemeen een stuk rustiger dat iedereen op school blijft 

en het nieuwe rooster geeft ruimte om na schooltijd wat meer tijd te hebben voor overleggen en/of 

lesvoorbereiding. Na dit eerste schooljaar wordt het traject schooltijden formeel afgesloten. 
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2. Onderwijskundig beleid - Terugblik 
 
Jaarplan 

Wij zijn een lerende organisatie. Om het onderwijs optimaal te kunnen geven stellen wij doelen ten 
aanzien van onze beleidsvoornemens, die beschreven staan in ons schoolplan. Deze spelen in op de 

didactische, pedagogische en organisatorische ontwikkelingen binnen onze school. Ze worden door 
het team jaarlijks geëvalueerd en vastgesteld. Wij gebruiken hiervoor een jaarplan. 

 
In ons jaarplan worden verschillende onderwerpen beschreven waarop we binnen de Nicolaas Beets 

het komende jaar de focus leggen. De doelstellingen en actielijnen behorende bij deze onderwerpen 

zijn deels bepaald door de directeuren binnen Ronduit en het schoolteam van de Nicolaas Beets. Het 
managementteam van de Nicolaas Beets heeft de definitieve versie verzorgd. 

 
Op de Nicolaas Beets werken we sinds schooljaar 2018-2019 met zogeheten leerwerkgroepen. Deze 

groepen, bestaande uit een afvaardiging van leerkrachten met expertise en leden van het 

managementteam, zijn verantwoordelijk voor een stukje vanuit het jaarplan. Daarnaast hebben zij als 
opdracht om te inspireren en kennis te delen. Door middel van de doelenborden op de locaties wordt 

de voortgang genoteerd en worden bijbehorende acties bijgehouden. Tijdens de evaluatiedag in 
mei/juni worden de doelen van het jaarplan geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.  

 

Behaalde doelen 
In het jaarplan 2019-2020 stonden een aantal doelen beschreven. Hieronder ziet u een selectie van 

de belangrijkste doelen, met daarbij de aantekening of het doel behaald is of niet. Resultaatgerichte 
doelen (bijvoorbeeld opbrengsten) worden met name in de bijlage van de schoolgids en het 

opbrengstendocument beschreven.  
 

 Doel volledig behaald, zie toelichting 

 Doel deels behaald, zie toelichting 

 Doel niet behaald, zie toelichting 

 

Doel Behaald? Toelichting 
 
 
De methode Leefstijl wordt geactualiseerd en het 
thema wordt duidelijker binnen de school aangegeven. 

 Materialen zijn geactualiseerd. In het eerste half 
jaar is het goed gelukt om de thema’s binnen de 
school uit te dragen. Het tweede half jaar is dit 
minder gelukt. Tijdens de evaluatievergadering 
zijn manieren besproken om dit in het schooljaar 
2020-2021 nog verder te verbeteren. 

 
We kiezen een instructiemodel dat past bij de school 
en zetten de eerste stappen in invoering. 
 

 Dit doel stond gepland voor de periode maart-juli. 
Vanwege de coronacrisis is dit onmogelijk 
geworden. Doel schuift door naar 2020-2021. 

 
 
Het ontwikkelen van een “subvisie” voor het jonge 
kind, waarin spelend leren een belangrijke rol speelt 
 

 Er zijn diverse bijeenkomsten geweest om de visie 
op onderwijs aan het jonge kind, passende bij de 
visie van de school, scherper te stellen. Hier zijn 
een paar concrete uitkomsten uitgekomen. Er zijn 
nog open eindjes, waar we komend schooljaar 
mee verder gaan. 

 
 
We zetten meerkunnersgroepen op, waar kinderen uit 
groep 1 t/m 8 één keer per week verbreed aanbod 
krijgen. 
 

 Vanaf najaar 2019 is onze meerkunnersgroep, 
“De Leertuin”, geopend. De eerste resultaten zijn 
positief. Kinderen zijn over het algemeen 
enthousiast en ook leerkrachten vinden het een 
prettige voorziening. Volgend jaar continueren we 
dit doel, met als extra aandachtspunt het 
materiaalgebruik en de transfer naar de klas. 

Er worden kwaliteitskaarten opgezet, die aanvullend 
gebruikt kunnen worden voor ons nieuwe aanbod 
taal/spelling, schrijven en cultureel aanbod (o.a. Laat 
maar Zien en 123Zing) 
 

 Er zijn kwaliteitskaarten gemaakt. Deze worden 
begin volgend schooljaar verspreid in het team. 
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De methodes Blink W.O. en Stepping Stones (Engels) 
worden ingevoerd. Er wordt een start gemaakt aan 
kwaliteitskaarten voor de betreffende aanpakken. 
 

 De beide methodes zijn naar tevredenheid 
ingevoerd. Natuurlijk vraagt een nieuwe methode 
om aanpassingsvermogen en zijn er zeker nog 
mogelijkheden om verdiepend te verbeteren. Hier 
kunnen we het komende jaar nog voor gebruiken. 
Voor locatie de Hoef is er gekozen om 
geïntegreerd te gaan werken bij wereldoriëntatie. 
Dit is in combinatieklassen een stuk beter te 
organiseren en past ook goed bij de ambitie van 
die locatie. 

Op locatie de Hoef worden de volgende stappen gezet 
in het project “Campus de Hoef”. Dit schooljaar ligt er 
een gezamenlijke focus op zowel de tijdelijke 
huisvesting aan de Gabriël Metsulaan als op de 
definitieve nieuwbouw in de toekomst. 
 

 De verhuizing naar de tijdelijke locatie is prima 
verlopen. Met dank aan het team, de ouders en 
de ondersteuning van Ronduit hebben we onze 
plek snel gevonden. De plannen voor de 
nieuwbouw worden steeds concreter en lopen op 
schema. 

Voor locatie Beethovensingel wordt er schoolvisie 
ontwikkeld in het samenwerken met partners, wordt er 
een overzicht gemaakt van welk kindaanbod we 
(willen) hebben en hoe we dat kunnen bereiken. 
 

 We hebben een duurzame samenwerking met 
Mee & de Wering, logopedie en fysiotherapie. Dit 
willen we graag continueren voor de komende 
schooljaren. We blijven kijken welke partners ons 
onderwijs kunnen versterken. 

Het werken met een continurooster – inclusief alle 
bijkomende zaken – op een goede manier opstarten en 
voortzetten. 
 

 Eerder in dit document is kort beschreven hoe het 
invoeren van een nieuw rooster is verlopen op de 
Nicolaas Beets. 

Het werken met leerwerkgroepen, doelenborden en 
kwaliteitskaarten wordt voortgezet. 
 

 De hiernaast beschreven aanpak is voortgezet in 
dit schooljaar. Tijdens de evaluatievergadering 
zijn tips beschreven om het werken met – met 
name – doelenborden nog efficiënter aan te 
pakken. Ook in de MR is dit onderwerp 
besproken. Met deze feedback zullen we acties 
uitzetten voor schooljaar 2020-2021. 

Onderzoeken – en waar nodig aanpassen – van 
activiteitenkalender van Nicolaas Beets en bewuste 
keuzes maken. 
 

  
Kwaliteitskaart is in conceptstatus. Wordt begin 
schooljaar 2020-2021 afgerond. 

Opzetten van “Cultuurfonds Nicolaas Beets” 
 

 Cultuurfonds is opgezet en loopt. De grote kick-
off is door het coronavirus afgeblazen. Er wordt 
gekeken naar een alternatief voor volgend 
schooljaar. 

 
Zoals beschreven staat hierboven een selectie van de doelen van het afgelopen jaarplan. Tijdens de 

evaluatievergadering van dit schooljaar zijn alle doelen in verschillende deelteams geëvalueerd en 
besproken. Ook zijn van daaruit nieuwe doelen voor komend schooljaar bedacht, die passen bij het 

nieuwe schoolplan 2019-2023.  
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3. Personeelsbeleid 
 
Personeel 

We werken op de Nicolaas Beets met een groot team. Alles bij elkaar werken er ruim vijftig mensen 
op drie locaties. Door de drie gebouwen, werken we feitelijk werken met drie subteams. Toch blijven 

we ons team als één team zien en proberen we – onder andere door gezamenlijke studiedagen en 
een wekelijkse memo – de gezamenlijkheid te bevorderen. 

 
Binnen een schooljaar is er altijd een aantal mutaties. Zo is er een aantal collega’s met ziekte- en/of 

zwangerschapsverlof gegaan. Het is ons ook dit jaar weer gelukt om dit op te lossen met behulp van 

flexibele collega’s of de collega’s vanuit de Basispool van Ronduit. We hebben – met uitzondering van 
de periode van (gedeeltelijk) afstandsonderwijs – geen groepen naar huis hoeven sturen. Gedurende 

het schooljaar hebben we ook afscheid genomen van een aantal collega’s. Zij maakten de keuze om 
elders een andere baan te accepteren. Hoewel we zo’n tussentijds afscheid betreuren, snappen we de 

gemaakte keuzes. Aan de andere kant geeft dit ook weer ruimte voor nieuwe collega’s, die met 

nieuwe inzichten de school kunnen verrijken. 
 

Inzet stagiaires 
De Nicolaas Beets vindt het belangrijk om toekomstige leerkrachten te begeleiden in hun traject. Zo 

begeleiden we verschillende stagiaires vanuit de Pabo of het Horizon College. Voor komend jaar 

worden de banden met deze twee partners binnen Ronduit weer wat extra aangehaald. Zo is er 
binnen de school een stagecoördinator opgeleid, waardoor de begeleiding binnen onze school nog 

beter zal verlopen. Ook voor volgend jaar zien we weer in verschillende groepen stagiaires lopen.  
 

Nascholing 
Een belangrijke taak van leerkrachten en directie is het volgen van nascholing. Op die manier blijven 

we op de hoogte van de hedendaagse trends binnen ons vakgebied. Naast het volgen van cursussen 

is het bijhouden van bijvoorbeeld vakliteratuur een belangrijke bron van nascholing. Binnen Ronduit 
kunnen personeelsleden gebruik maken van de Ronduit Academie. Binnen deze academie worden 

verschillende cursussen aangeboden die passen bij de strategische keuzes van Ronduit. Daarnaast is 
er een aantal leerkrachten dat nascholing volgt die past bij hun eigen ontwikkeling. Er is dit jaar onder 

andere individuele scholing gevolgd op het gebied van goed rekenonderwijs, professionele 

werkhouding, executieve functies, het begeleiden van stagiaires, BHV en ICT.   
 

Ziekteverzuim 
We hebben wederom actief ingezet op het beleid vanuit het bestuur. De Nicolaas Beets streeft er naar 

het verzuimcijfer beneden de 5% te houden. Dit is in het afgelopen schooljaar gelukt (+/- 4%). De 
verzuimfrequentie, dat inzicht geeft in kort verzuim, is laag (0,55) (Doelstelling: Beneden 1.0).  

 

Werkdruk 
In de media wordt veel gezegd en geschreven over de werkdruk in het onderwijs. Wij erkennen dat 

die hoog is en proberen er samen voor te zorgen dat de druk behapbaar blijft. Blij zijn we met de 
middelen die we daarvoor vanuit de overheid ontvangen. Deze werkdrukverlagende middelen zijn – in 

overleg met het team – onder andere ingezet voor: 

- Extra uren van een vakdocent bewegingsonderwijs, waardoor kinderen nu niet één maar twee 
lessen krijgen van een vakdocent bewegingsonderwijs; 

- Extra uren onderwijsassistent; 
- “Werkdrukdagen”, waarin de leerkracht zelf is vrijgeroosterd door een invaller, zodat tijd kan 

worden besteed aan administratie, gesprekken of voorbereiding; 

- Een eigen budget per groep, waaruit leerkrachten bijvoorbeeld werkdrukverlagende 
materialen kunnen aanschaffen. 

 
Deze maatregelen worden als zeer prettig ervaren en worden voor het huidige schooljaar voortgezet 

en/of uitgebreid.   
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4. Financieel Beleid 
 

Directiebudget 
De school werkt in de praktijk met dagelijkse zogenaamde directiebudgetten. Deze worden op 

leerlingenaantal verstrekt door het schoolbestuur Ronduit. Het leerlingaantal op 1 oktober is bepalend 

voor het budget. Het budget wordt in vier tranches beschikbaar gesteld. Uit deze budgetten worden 
de dagelijkse uitgaven gedaan, zoals verbruiksmateriaal, schriften, kopieerpapier, wc papier, pennen, 

potloden, de jaarbestelling leermiddelen, klein meubilair, klein onderhoud enzovoort. Het 
directiebudget is in 2020 ruim € 45.000,-.  

De begroting voor het kalenderjaar wordt aan de medezeggenschapsraad ter kennisname voorgelegd. 

De MR krijgt op deze wijze inzicht in de besteding van de dagelijkse onderwijsleerbudgetten. 
 

Bovenschools budget 
Bovenschools (via het administratiekantoor Akorda) worden alle personele kosten betaald, die zijn 

gerelateerd aan het formatiebudget.  

 
Tevens wordt bovenschools een bedrag gereserveerd voor meerjaren-vervangingen in de scholen voor 

o.a. meubilair, leermethoden, cultuuronderwijs en ICT. Uit één van deze middelen zijn bijvoorbeeld de 
nieuwe methodes voor Wereldoriëntatie en Engels bekostigd. Ook heeft locatie de Hoef vanaf 1 

januari 2020 nieuw meubilair gekregen. De locaties Beethovensingel hadden dit al eerder gekregen.  
 

Ook het afgelopen jaar heeft de school een bedrag ontvangen in de vorm van de zogenaamde 

prestatieboxen. Dit betreft geld dat is beschikbaar gesteld door de overheid. Deze grote budgetten 
worden bovenschools beheerd en moeten conform het bestuursakkoord op de juiste manier worden 

ingezet. De directie maakt hier jaarlijks een begroting voor. De gelden zijn dit jaar besteed aan o.a. 
cultuur, de “Leertuin”, scholing, diagnostiek en methodes. 

 

De school staat er financieel gezond voor. Ook de middelen voor personeel waren in 2019-2020 
toereikend. Wel zien we dat opgebouwde reserves langzaamaan inkrimpen. Dat heeft te maken met 

het licht dalende leerlingenaantal en het feit dat een fulltime leerkracht een stuk duurder is dan een 
aantal jaar geleden. Deze verhogingen worden niet altijd één op één gecompenseerd vanuit de 

overheid. Dit alles maakt dat het vet op de botten wat lager is dan een aantal jaar geleden. 
 

In schooljaar 2019-2020 kon de school groeiformatie aanvragen, in verband met de relatief hoge groei 

tussen 1 oktober en 1 juli. Met deze groeiformatie is een extra onderwijsassistent aangesteld, 
waarmee we de grote groepen 1/2 (BS) konden ondersteunen. In de medezeggenschapsraad zijn 

afspraken gemaakt over eventueel toekomstige groeiformaties.  
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5. Feiten en cijfers 
 
 Beethoven-

singel 

De Hoef Beethoven-

singel 

De Hoef Beethoven-

singel 

De Hoef 

Onderwerp 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Telling 1 oktober 2017 

425 

2017 

68 

2018 

408 

2018 

65 

2019 
396 

2019 
62 

Instroomgegevens: 

- instroom 4 

jarigen 
- zij-instroom 

 

47 

 
13 

 

12 

 
5 

 

42 

 
6 

 

7 

 
3 

 

49 

 
7 

 

6 

 
2 

Uitstroomgegevens: 
- groep 8 

- verhuizing 
- andere 

school (sbo, 
so) 

- vervroegde 

uitstroom 
naar VO 

 
56 

15 
2 

 
 

0 

 
5 

15 
1 

 
 

0 

 
52 

11 
2 

 
 

0 

 
0 

1 
8 

 
 

1 

 
56 

3 
3 

 
 

- 
 

 
5 

2 
0 

 
 

- 
 

Aantal formele 

klachten 

0 0 0 0 0 0 

Gemiddeld 

uitstroomperspectief 

over drie locaties 

 

Havo / Vwo 

 

 

Havo / Vwo 

 

Schooladviezen 

groep 8: 
- gymnasium 

- /vwo 

- havo 
- vmbo-t 

- vmbo-k 
- vmbo-b 

- Praktijk 

 

 

 
23 

 

21 
14 

7 
3 

0 

 

 
12 

 

15 
16 

6 
0 

3 

 

 
16 

 

22 
15 

8 
0 

0 

 

Meer feitelijke informatie vindt u in het jaarlijkse deel van de schoolgids 2020-2021, te vinden op onze 
website. 

 
Sinds schooljaar 2017-2018 gaan wij dubbele adviezen in deze tabel uit van het hoogst gegeven 

advies, daar de meeste middelbare scholen hier ook zo mee werken.  
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6.  Ambities in hoofdlijnen schooljaar 2019-2023 
 

Ronduit 
De strategische koers van Ronduit start met onze missie en de daarbij behorende kernwaarden. 

Vanuit deze missie en kernwaarden geven we richting aan de drie pijlers van het strategisch beleid. 

Daar waar wij gezamenlijk voor de leerlingen en jongeren, ons personeel en in samenwerking met 
onze omgeving voor gaan, is gevat in drie doelgerichte omschrijvingen. Aan zowel de missie en de 

doelgerichte omschrijvingen zijn bestuursbrede ambities voor de komende vier jaar gekoppeld. Deze 
ambities geven de focus van de aankomende jaren weer en worden ieder jaar geconcretiseerd in het 

jaarplan van Ronduit. 
 

 
Deze pijlers en ambities zijn kader stellend voor de op te stellen schoolplannen van de afzonderlijke 
scholen. Hierbij is ruimte om als school eigen specifieke invullingen te geven, afgestemd op bijzondere 

omstandigheden of op vormgeving van een specifiek concept.  
 

Hetgeen hierna volgt zijn de essenties van het geformuleerde beleid vastgelegd in het Strategisch 

Beleidsplan 2015-2019 van Ronduit. 
 

Ambities Nicolaas Beets 
Uiteraard heeft onze school ambities. De komende vier jaar willen wij behouden wat ons sterk maakt 

en verbeteren wat beter kan. In het schooljaar 2018-2019 hebben we tijdens verschillende 

studiedagen met het team gekeken naar de vraag: “Wat voor school willen wij over vier jaar zijn?” 
Daarnaast hebben we de resultaten van het tevredenheidsonderzoek van 2019 gebruikt als input. 

 
Uit deze gesprekken en schriftelijke input zijn vijf ambities gekomen. De focus en rode draad van onze 

ontwikkeling zullen de komende vier jaar aan deze ambities gekoppeld zijn. In onderstaand schema 

leest u de ambities en de – wat meer concretere – uitwerking. Daarnaast laten we d.m.v. de symbolen 
zien hoe onze ambities aansluiten op de strategische plannen van Ronduit (blz. 7). 
 

Ambitie Hoe? 

 
 
 
 
 

 
- Onderwijsaanbod (methodes) en 

werkvormen kiezen en ontwikkelen  
die de betrokkenheid van kinderen 
vergroot. 
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De veiligheid, betrokkenheid en 
autonomie van leerlingen op de Nicolaas 
Beets wordt vergroot.  

- Een instructiemodel hanteren dat de 
betrokkenheid bij het leren vergroot. 

- Een gespreks- en rapportcyclus 
ontwerpen, waarbij de 
betrokkenheid van zowel kinderen 
als ouders vergroot wordt. 

- Het ontwikkelen van een “subvisie” 
voor het jonge kind, waarin spelend 
leren een belangrijke rol speelt. 

- Het herijken van het sociale 
veiligheidsplan van de school. 
 

 
De Nicolaas Beets heeft in 2023 een 
breder en compleet aanbod voor 
meerkunners 
ontwikkeld. 
 

 
- Verbreden en beter organiseren van 

meerkunnersaanbod binnen de 
school voor groep 1 t/m 8. 

- Kennis over het onderwerp binnen 
het team vergroten. 
 

 
 
 
 
De Nicolaas Beets werkt met moderne 
leermiddelen die bewezen positieve 
resultaten brengen en passen binnen de 
visie van de school.  

 
- In de groepen 1/2 wordt structureel 

een onderbouwscan gedaan, zodat 
ook daar het ontwikkelingsmateriaal 
up-to-date blijft.  

- Jaarlijks bijhouden van Meerjaren 
Onderwijs Leerpakket en bijstellen 
indien nodig. Hierbij ligt qua 
vernieuwen de komende periode 
sowieso nadruk op: 

o Aanvankelijk lezen groep 3 
o Begrijpend lezen groepen 4 

t/m 8 
Qua invoeren en borgen ligt de komende 
periode de nadruk op: 

o   Wereldoriëntatie 
o   Engels 
o   Taal / Spelling 

 

 
 
 
De Nicolaas Beets heeft in 2023 minimaal 1 
IKC en is in vergevorderde plannen voor 2 
IKC’s 

 
- Continueren van project “Campus de 

Hoef”. 
- Opstarten van project “Campus 

Bergermeer”. 
- Samenwerking zoeken met partners 

die onze visie op onderwijs 
ondersteunen. 
 

 
 
 

 
- Uitbouwen van werken met 

leerwerkgroepen en gedeelde 
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Op de Nicolaas Beets werken we in een 
professionele cultuur 

verantwoordelijkheid binnen kaders, 
waarden en bouwstenen. 

- Stappen zetten in het geven en 
ontvangen van professionele 
feedback en ontwikkelgesprekken in 
een open communicatie. 
 

 
Deze 5 ambities vormen de rode draad van de komende schoolplanperiode en zullen 
worden uitgesplitst in subdoelen over een periode van vier jaar. Naast deze nieuwe ambities 
blijven wij de kwaliteit en continuïteit bieden die ouders en kinderen van ons gewend zijn en 
toetsen we onze doelen constant aan de actualiteit en de op dat moment relevante wet- en 
regelgeving.  
 
Wij hechten er waarde aan om een aantal zaken specifiek te benoemen die we de komende 
periode graag willen behouden: 

- Het aanbieden van een rijk cultureel aanbod door de hele school heen. 
- Het streven naar goede opbrengsten door middel van een stevig fundament aan 

basisvaardigheden, passend bij de populatie van onze locaties. 
- Het voortzetten van het gebruik van ICT materialen die onze visie ondersteunen. 
- Het inzetten van vakdocenten voor onder andere bewegingsonderwijs en 

drama. 
 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid is voor ons geen “apart thema”. Wel is dit onderwerp niet meer 
weg te denken uit de huidige samenleving. We willen deze aarde als basisschool 
tenslotte op een goede manier doorgeven aan de volgende generatie.  
 
Mede daarom conformeren wij ons aan het strategische doel van Ronduit en zullen we – in 
het maken van onze onderwijskundige en/of organisatorische keuzes – zoveel mogelijk 
rekening houden met duurzaamheid en milieu.  
 

Jaarplan 2020-2021 

In het jaarplan 2019-2023 is te lezen hoe bovenstaande ambities zijn omgezet in concrete 
doelstellingen voor schooljaar 2019-2020. Dit jaarplan is ter inzage beschikbaar de bij de directie. Een 

aantal van deze doelstellingen staat hieronder benoemd: 

 Het verder vaststellen van een veiligheidsprotocol, bestaande uit alle protocollen en afspraken 

die er al in de school zijn omtrent dit onderwerp. 
 Het onderzoeken en kiezen van een registratievorm in de groeepn 1/2  

 Het onderzoeken en kiezen van een gezamenlijk instructiemodel voor de groepen 3 t/m 8. 

 Het voortzetten van de Leertuin voor groep 1 t/m 8, met als extra focus de transfer naar de 

klas en het vergroten van kennis omtrent dit onderwerp.  

 Het onderzoeken en ontwerpen van een nieuwe cyclus van (ouder en/of kind)gesprekken en 

rapporten. 

 Voortzetten traject “Campus de Hoef”. 
 


