
 

1 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Openbare Basisschool Nicolaas Beets 
Beethovensingel 17, 1817 HJ Alkmaar, 072-5116934 

Beethovensingel 7, 1817 HJ Alkmaar, 072-5118174 

Judith Leysterstraat 4, 1816 JZ Alkmaar, 072-5111794 
e-mail: directienicolaasbeets@ronduitonderwijs.nl 

website: www.obsnicolaasbeets.nl 
Directie: Jubbe de Groot en Minke Biegstraaten 

  

  
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

Schoolbestuur Ronduit 
Jan Zijp - Algemeen directeur 

Havinghastraat 22 1817 DA, Alkmaar, 072 - 5147830 
website: www.ronduitonderwijs.nl 

  

 
 

 
 

 JAARVERSLAG 
OBS Nicolaas Beets 

 
2018 - 2019 

 
Een rijke wereld om 
samen het verschil  
te maken 

 

http://www.obsnicolaasbeets.nl/
http://www.ronduitonderwijs.nl/


 

2 

 

 

Inhoudsopgave 
 

 

 

Inleiding 
 

 
1. Organisatieontwikkelingen 

 

 
2. Onderwijskundig beleid - Terugblik 

 
 

3. Personeelsbeleid 

 
 

4. Financieel beleid 
 

 
5. Feiten en cijfers 

 

 
6. Onderwijskundig beleid - Vooruitblik 

   



 

3 

 

Inleiding 
 

In dit jaarverslag van OBS Nicolaas Beets geven wij u inzicht in wat er zich in het schooljaar 2018-
2019 heeft afgespeeld op het gebied van personeel, organisatie en onderwijsinhoud. 

 

Het afgelopen schooljaar stond voor een deel in het teken van terugblikken en vooruitkijken. In het 
tweede half jaar hebben we ons gericht op het te ontwikkelen schoolplan 2019-2023. Met het team en 

de medezeggenschapsraad hebben we gesprekken gevoerd over de visie, de ambities, de doelen en 
de bijbehorende acties. Dit alles heeft geleid tot een schoolplan waarmee unaniem is ingestemd door 

de medezeggenschapsraad. Met dit schoolplan hebben we weer scherp wie we zijn en wie we wíllen 

zijn. Het team zit vol ambitie om aan de slag te gaan en verder te ontwikkelen. 
 

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. 

 
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 wat wij geven. 
 

Mocht u vragen hebben over dit document, bent u altijd welkom om deze aan één van de 

directieleden te stellen.  
 

Jubbe de Groot 
Directeur Obs Nicolaas Beets 

 
Minke Biegstraaten 
Adjunct-directeur Obs Nicolaas Beets 
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1. Organisatieontwikkelingen 
 
Groepsindeling en aantal leerlingen 
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. Het marktaandeel op de locatie Beethovensingel is wel licht gestegen. Het is voor 
ons van belang om bekend te blijven binnen de wijk en te tonen hoe mooi ons onderwijs eruit ziet. Er 

zal in schooljaar 2019-2020 daarom meer aandacht worden gegeven aan PR. Denk hierbij aan de 
website, social media, evenementen en verbinding met de wijk.  

 

Managementteam 
In januari 2019 heeft de directeur – in samenspraak met het bestuur van Ronduit – besloten om vanaf 

schooljaar 2019-2020 te gaan werken met een nieuwe directiestructuur. Daar waar er de afgelopen 3 
jaar is gewerkt met locatieleiders, gaan we vanaf het nieuwe schooljaar werken met een directeur en 

adjunct-directeur. Samen zullen zij als directie verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken 

op de Nicolaas Beets. Na een sollicitatieprocedure is Minke Biegstraaten in april benoemd tot adjunct-
directeur. Zij was al bekend met de school als locatieleider en is sinds juni 2019 afgestudeerd 

vakbekwaam schoolleider.  
 

IB 
In de start van schooljaar 2018-2019 is Martine de Groot gestart als Intern Begeleider binnen de 

school. Samen met Gea van de Pol is zij verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op de Nicolaas Beets. 

Daarnaast zijn beide Intern Begeleiders lid van het managementteam. Na een gezamenlijke start is er 
voor gekozen om een onderscheid te maken in bouw. Gea heeft groep 1 t/m 4 onder haar hoede en 

Martine is verantwoordelijk voor groep 5 t/m 8. 
 

Huisvesting 

Op alle drie de locaties is er klein onderhoud gepleegd op diverse terreinen. (lekkage, verstopte 
riolering, vervangen sloten, klein schilderwerk, verlichting, enz). Op de bovenbouwlocatie zijn een 

aantal lokalen opnieuw geschilderd en op de onderbouwlocatie is een lokaal omgetoverd tot een BSO 
ruimte, die we met SKOA delen.  

 
Voor locatie de Hoef komt nieuwbouw steeds dichterbij. Achter de schermen is een architect 

geselecteerd die een gloednieuwe school moet gaan ontwerpen voor locatie de Hoef, basisschool de 

Driemaster en SKOA kinderopvang. Omdat de nieuwe school op het huidige kavel van de Nicolaas 
Beets gebouwd gaat worden, zal locatie de Hoef in december 2019 verhuizen naar het voormalige 

gebouw van de Ipabo op de Gabruël Metsulaan. Ook daar worden inmiddels bouwwerkzaamheden 
verricht om het gebouw klaar te maken voor een tijdelijke verhuizing. 

 

Voor de Nicolaas Beets is het belangrijk dat het nieuwe gebouw de huidige “knusheid” behoudt. De 
architect heeft voldoende ideeën om hier uitvoering aan te geven. 

 
Schooltijden 

Het gesprek over de schooltijden heeft het hele schooljaar centraal gestaan. Door middel van 

ouderavonden, peilingen en formele en informele gesprekken zijn we met elkaar tot een climax 
gekomen, waarin de directie heeft besloten om vanaf schooljaar 2019-2020 te gaan werken met een 

continurooster, waarbij de huidige vrije woensdagmiddag gewaarborgd blijft. Op de overige dagen is 
op alle locaties de lestijd tussen 8.30 en 14.30 uur. 

 
De medezeggenschapsraad heeft het gehele proces vanaf de zijlijn gevolgd en is tevreden over het 

proces. Zij hebben unaniem ingestemd met de wijziging van school- en pauzetijden. 
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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 
worden de doelen van het jaarplan geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.  

 

Behaalde doelen 
In het jaarplan 2018-219 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 Behaald? Toelichting 
De methode 123Zing wordt geborgd binnen de 
organisatie. 
 

Behaald De methode wordt schoolbreed gebruikt door 
verschllende groepen en als prettig ervaren. 

Er wordt onderzoek gedaan naar procesgericht 
onderwijs op het gebied van muziek als aanvulling op 
bovenstaande methode, met als doel invoering 2019-
2020. 
 

Deels 
behaald 

Er is in dit schooljaar geëxperimenteerd met een 
zelfgeschreven musical, waardoor er meer 
procesmatig gewerkt kon worden. In schooljaar 
19/20 wordt dit geëvalueerd.  

Er wordt georiënteerd op een nieuwe methode Engels, 
waarbij kinderen van groep 5 of 6 t/m 8 Engels 
aangeboden krijgen. Doel is invoer in 2019-2020. 

Behaald Na een uitvoerig traject is gekozen voor de 
methode “Stepping Stones”. Die methode is 
aangeschaft en wordt in schooljaar 19/20 
ingevoerd. 

Leerkrachten hebben meer kennis van meer- en 
hoogbegaafdheid, inclusief aanbod, executieve functies 
en kindgesprekken. 

(Nog) 
onvoldoende  
behaald 

Speerpunt voor komende school- en jaarplan. 

Er wordt een pilot “Kleuter Xtra” (werknaam) gedaan, 
waarbij er één keer in de week extra aanbod is voor 
kinderen uit groep 1/2. Focus ligt op meerkunners en 
kinderen uit de “c-groep”. 

Behaald De pilot is positief ontvangen en wordt in 
schooljaar 19/20 schoolbreed uitgebreid als 
speerpunt van het nieuwe schoolplan. 

Invoer en borging van nieuwe taalmethode Deels 
behaald 

Eerste afspraken zijn gemaakt. In schooljaar 
19/20 definitief vastleggen d.m.v. 
kwaliteitskaarten. De methode wordt over het 
algemeen goed ontvangen. 

Er wordt georiënteerd op een nieuwe methode 
wereldoriëntatie. 
 

Behaald Na een uitvoerig traject is gekozen voor de 
methode “Blink”. Die methode is aangeschaft en 
wordt in schooljaar 19/20 ingevoerd. 

Er wordt een 3D printer aangeschaft voor de 
bovenbouw van BS7, waarbij de kinderen leren om te 
gaan met complexe ICT-apparatuur 

Deels 
behaald 

Er is – naar aanleiding van het bezoek aan het 
Ronduit ICT lab – gekozen voor ander ICT 
materiaal (O.a. de beebot). Dit is aangeschaft en 
wordt in schooljaar 19/20 ingezet in de klassen. 

Alle leerkrachten zijn bekend met de werkwijze van het 
Topdossier. 
 

Behaald Er is scholing over dit onderwerp gevolgd en 
leerkrachten krijgen steeds meer regie over het 
invullen ervan.  
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Dag/weekplanning is uniform en geeft richting aan 
dagelijks werken met kinderen die meer ondersteuning 
nodig hebben. (de groepen 1/2 BS gebruiken 
Inzichtelijk hiervoor) 
 

Behaald Er is een uniforme weekplanning. Voor de 
groepen 1/2 komt er een vervolg in schooljaar 
19/20, waar we inhoudelijk nog een stap willen 
maken in de planning en registratie.  

De afspraken binnen de groepen 1/2 over het gebruik 
van Inzichtelijk worden vastgelegd en uitgebreid naar 
de groepen 1.  
 

Niet behaald Doorgeschoven naar schooljaar 19/20. Traject 
daartoe is inmiddels opgestart. 

De leerkrachten van groep 3 oriënteren zich op 
“spelend leren” in combinatie met hun huidige aanbod 
en onderzoeken welke afspraken hierover gemaakt 
kunnen worden. 

Deels 
behaald 

Eerste stappen zijn hiertoe gezet. Vervolgstappen 
worden de komende schooljaren ingezet. 

Lesdoelen worden voorafgaande de lessen van de 
kern- en zaakvakken actief benoemd en worden na 
afloop van de les actief geëvalueerd.  
 

Deels 
behaald 

Schoolbrede afspraken hierover is een ambitie in 
het nieuwe schoolplan 2019-2023. 

We maken gebruik van elkaars kwaliteiten door: 
Regelmatig intervisie te organiseren 
Gezamenlijk lessen en / of thema’s voor te bereiden 
(inzichtelijk, atelier, enz.) 
Werk- of inspiratiemomenten te creëren  
Vaker korte doelenbordsessies te houden i.p.v. lange 
vergaderingen 

Behaald Er zijn minder traditionele vergaderingen geweest 
en meer actieve sessies (intervisie, doelenborden, 
enz.) 

Er wordt georiënteerd hoe samenwerking met 
peuteropvang en andere partners ons onderwijs kan 
versterken en kan leiden tot een integraal kindcentrum 
in de wijk Begermeer. 
 

Deels 
behaald 

In ontwikkeling 

De verhuizing naar de tijdelijke voorziening wordt 
naast last vooral gezien als kans om de samenwerking 
met SKOA te vergroten. Daarnaast worden er stappen 
gezet om in de nieuwbouw samenwerkingen op te 
zetten met externe partners om ons onderwijs te 
versterken en aantrekkelijk te blijven voor (nieuwe) 
ouders. Profilering van de locatie blijft een 
aandachtspunt. 
 

Deels 
behaald 

In ontwikkeling 

Het schoolveiligheidsplan wordt herzien en geüpdatet   
 

Deels 
behaald 

In ontwikkeling 

Er worden twee anti-pest coördinatoren opgeleid die 
die functie binnen de school kunnen gaan bekleden en 
meewerken aan het schoolveiligheidsplan binnen de 
school. 

Behaald Er zijn twee medewerkers opgeleid.  

Een tevredenheidsmeting geeft een positief beeld over 
de school 

Behaald Op alle vlakken scoorde de Nicolaas Beets hoger 
dan de meting van twee jaar geleden.  

Schooltijden; zowel binnen als buiten de school een 
evaluatie van de huidige schooltijden d.m.v. ouder- en 
teambijeenkomsten, peilingen en een uiteindelijke 
beslissing, inclusief de gevolgen hiervan. Dit traject 
wordt begeleid door Ronald de Bie van Penta Rho.  
 

Behaald Traject is doorlopen met een uiteindelijke 
beslissing tot gevolg. Vanuit de MR complimenten 
voor het proces.  

Spoorboekje 2.0. We gaan een online omgeving 
creëren, waarin afspraken die binnen de school gelden 
gemakkelijk teruggevonden kunnen worden. Dit om 
gemaakte afspraken ook ergens te kunnen laten, om 
nieuwe leerkrachten inzicht te geven in wat de 
afspraken en zijn en een goede doorgaande leerlijn te 
garanderen. Uiteindelijk zal deze omgeving het oude 
spoorboekje gaan vervangen. Komend schooljaar 
wordt hier een start mee gemaakt.  
 

Behaald Opzet gemaakt met het werken met 
kwaliteitskaarten. Dit wordt verder uitgerold in 
2019-2020. 

Ontwikkelen van schoolplan 2019-2023 Behaald Het schoolplan is gemaakt en goedgekeurd door 
de medezeggenschapsraad.  
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Zoals beschreven staan 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.  

 
Over zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat de meeste vooraf gestelde doelen behaald of 

gedeeltelijk behaald zijn. Tegelijkertijd moeten we concluderen dat een groot deel van schooljaar 

2018-2019 ook in het teken stond van terugblikken en vooruitkijken. Met het maken van een nieuw 
schoolplan zoom je altijd flink in op je school en bespreek je met elkaar de ambities voor de komende 

vier jaar. Dit traject kost tijd, waardoor je uiteindelijk niet aan alle plannen toekomt die je vooraf in je 
hoofd had. Soms zijn deze doelen daardoor onderdeel van het nieuwe school- en jaarplan.  
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3. Personeelsbeleid 
 
Personeel 

Het tevredenheidsonderzoek – die in het voorjaar van 2019  werd afgenomen – laat zien dat 
personeelsleden over het algemeen graag werken op de Nicolaas Beets. Personeelsleden geven de 

school gemiddeld een 8,0. Doordat er sprake is van een vast team, wat graag op de school werkt, is 
er rust en stabiliteit op de school. Binnen een groot team als de Nicolaas Beets hebben we gedurende 

een schooljaar altijd te maken met mutaties. Zo gaan er leerkrachten met zwangerschapsverlof en 
hebben we op de af en toe te maken gehad met een langdurig afwezige. De directie probeert deze 

gaten op een zo’n duurzaam mogelijke manier proberen in te vullen. Voor een aantal groepen 

betekende dat af en toe een invaller voor de groep, die wij konden halen uit de Basis- en Flexpool van 
Ronduit. 

 
Voor groep 7/8 van locatie de Hoef was het lastiger om in het najaar van 2018 een structurele 

oplossing te vinden voor hun zieke leerkracht. Met behulp van flexibele leerkrachten en ouders 

hebben we de periode tot 1 januari 2019 tot goed kunnen voortzetten. Op dat moment was er weer 
een fulltime leerkracht beschikbaar.  

 
Ook voor komend schooljaar zijn er een aantal mutaties binnen de school. Zo zijn er opnieuw een 

aantal zwangere leerkrachten, waarvoor wij vervanging moeten gaan zoeken. Dit doen we in 

samenwerking met Ronduit. Ondanks deze mutaties staat er een compleet team, met een mooie mix 
tussen startende- en meer ervaren leerkrachten.  

 
We hebben dit jaar geen klassen naar huis hoeven sturen vanwege invalproblematiek. Zeker in de 

winterperiode was het soms lastig om kortlopend ziekteverzuim (griep) op te vangen vanuit de 
invalpool. Gelukkig waren er die periode een aantal leerkrachten bereid om extra te werken. In zijn 

geheel zien we wel dat het steeds moeilijker wordt om (inval)personeel te vinden. Hoewel het zeker 

niet onze intentie is, is het daarom niet uitgesloten dat wij volgend jaar kinderen naar huis moeten 
sturen. Dit zal uiteraard altijd in overleg met de ouders gaan. 

 
Inzet stagiaires 

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

hebben we het afgelopen jaar een afstudeerstudent op de onder- en bovenbouwlocatie gehad. Zij 
hebben hun diploma ook (bijna) behaald. Ook in andere groepen waren 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 zijn 
er een aantal leerkrachten die nascholing volgen die past bij hun eigen ontwikkeling. De directeur en 

locatieleider van locatie Beethovensingel 7 hebben in juni hun diploma “Vakbekwaam Schoolleider” 
behaald en voldoen daarmee aan de opleidingseisen die de overheid stelt. 

 

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. De 
verzuimfrequentie, dat inzicht geeft in kort verzuim, is laag (beneden 1.0).  
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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. 
 

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

uitgebreid.  
 

  



 

10 

 

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 2018 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 budet 
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 is bijvoorbeeld de 
nieuwe taal- en spellingsmethode bekostigd.  

 
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, drama, scholing, diagnostiek en methodes. 
 

De school staat er financieel gezond voor. Ook de middelen voor personeel waren in 2018-2019 

toereikend.  
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5. Feiten en cijfers 
 
 Beethoven-

singel 

De Hoef Beethoven-

singel 

De Hoef Beethoven-

singel 

De Hoef 

Onderwerp 2016-2017 2017-2018 2019-2019 

Telling 1 oktober 2016 

404 

2016 

68 

2017 

425 

2017 

68 

2018 

408 

2018 

65 

Instroomgegevens: 
- instroom 4 

jarigen 
- zij-instroom 

 
62 

 
10 

 
5 

 
12 

 
47 

 
13 

 
12 

 
5 

 
42 

 
6 

 
7 

 
3 

Uitstroomgegevens: 

- groep 8 
- verhuizing* 

- andere 
school (sbo, 

so) 

- vervroegde 
uitstroom 

naar VO 

 

44 
11 

2 
 

 

0 
 

 

5 
7 

3 
 

 

0 

 

56 
15 

2 
 

 

0 

 

5 
15 

1 
 

 

0 

 

52 
11 

2 
 

 

0 

 

0 
1 

8 
 

 

1 

Aantal formele 
klachten 

0 0 0 0 0 0 

Gemiddeld 
uitstroomperspectief 

over drie locaties 

 
Havo / Vwo 

 
Havo / Vwo 

 

 
Havo / Vwo 

Schooladviezen 
groep 8: 

- gymnasium 

- /vwo 
- havo/vwo 

- havo 
- vmbo-t/havo 

- vmbo-t 
- vmbo-k 

- vmbo-b 

- Praktijk 
 

 
 

8 

5 
9 

8 
13 

5 
1 

0 

0 
 

 
 

23 

 
** 

21 
** 

14 
7 

3 

0 

 
 

12 

 
** 

15 
** 

16 
6 

0 

3 

Meer feitelijke informatie vindt u in het jaarlijkse deel van de schoolgids 2019-2020, 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.  

 

  



 

12 

 

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 een 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. 
 

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.  

 
- 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 

In de groepen 1/2 wordt structureel een 
onderbouwscan gedaan, zodat ook daar het 
ontwikkelingsmateriaal up-to-date blijft.  

 
 
 
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 
verantwoordelijkheid binnen kaders, 
waarden en bouwstenen. 
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Op de Nicolaas Beets werken we in een 
professionele cultuur 

- 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 2019-2020 

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 staan hieronder benoemd: 

 Het samenstellen van een veiligheidsprotocol, bestaande uit alle protocollen en afspraken die 

er al in de school zijn omtrent dit onderwerp. 
 Het opzetten van een verrijkingsgroep voor groep 1 t/m 8 

 Het onderzoeken van een gezamenlijk instructiemodel 

 De visie van onderwijs aan jonge kinderen verscherpen 

 De nieuwe methodes Blink (wereldoriëntatie) en Stepping Stones (Engels) implenteren in de 

organisatie 

 Voortzetten traject “Campus de Hoef” 


