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NoorderBasis 



Missie en visie 

We zijn verbonden met elkaar door ons geloof en willen samenwerken vanuit vertrouwen. In ons geloof delen we 

in de vreugde en liefde van Jezus Christus, onze God. Door vertrouwen te geven, te krijgen en te hebben, willen 

we met elkaar open, betrokken en positief samenwerken. 

Het hart van ons vak is dat we alle kinderen willen onderwijzen. Leren te kunnen, te kennen en te waarderen. We 

leren de leerlingen de benodigde kennis en vaardigheden aan. We leren hen zichzelf en anderen kennen. Tot slot 

leren we hen waardering te hebben voor zichzelf, de ander en deze schepping.
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Leerlingen en ouders

Bijbelgetrouw onderwijs vanuit christelijke overtuiging
De Wiekslag is een basisschool die open staat voor christenen die Bijbelgetrouw onderwijs willen dat aansluit bij hun opvoeding thuis. Op 

school vertellen we Bijbelverhalen en laten we in ons spreken en handelen de liefde van Jezus Christus zien. We bieden hierin een 

opbouwende en doorgaande lijn m.b.v. de methode Levend Water. Wij dragen ons geloof en onze waarden vanuit de Bijbel uit naar ouders, 

leerlingen en andere betrokkenen d.m.v. het jaarlijkse identiteitsthema van NoorderBasis. Ieder jaar organiseren we hiervoor christelijke 

vieringen met leerlingen, ouders, betrokkenen en omwonenden om de verbinding te behouden en om te zien naar elkaar. We willen opnieuw 

de 'teamstart' opzetten om als personeel ons geloof te delen en te versterken door aan het begin van de week met elkaar in gesprek te gaan, 

te lezen en samen te bidden.

doelstellingen voortgang voltooid

Er wordt gezocht naar vormen hoe we als school gelovige 

ouders kunnen aanspreken in de regio die nog niet bekend 

zijn met de school. 

open

We uiten ons geloof en versterken de sociale veiligheid van 

onze organisatie door elke week met het team te starten 

d.m.v. een christelijke weekopening (dat inhoudt: samen 

bidden, Bijbellezen, overdenken en delen van ervaringen). 

Momenteel hebben de weekopeningen op 'pauze' gestaan, 

aangezien we niet fysiek konden samenkomen. Dit wordt 

opnieuw opgepakt. 

Vorig schooljaar hebben we de invulling van de 

weekopeningen aangepast door voor de werkvorm Lectio 

Divina te kiezen. Een diepere manier om met elkaar na te 

denken over ons geloof in God. 

open

We bieden een opbouwende en doorgaande lijn in de school 

voor de Bijbelvertellingen en het geloofsonderwijs m.b.v. de 

methode Levend Water. 

Check. voltooid

Wij dragen ons geloof en onze waarden vanuit de Bijbel uit 

naar ouders, leerlingen en andere betrokkenen d.m.v. het 

jaarlijkse identiteitsthema van NoorderBasis. 

De jaaropening 'Omzien naar elkaar' (waarden: respecteren, 

helpen, zorgen, waarderen) is met alle leerlingen op het 

plein gehouden en vervolgens via social media met ouders 

gedeeld. 

voltooid

We houden elke maand een maandviering waarbij het 

identiteitsthema centraal staat, waarbij de ouders van harte 

welkom zijn. 

Dit is geborgd in de jaarplanning en gekoppeld aan het 

jaarlijkse vereniging brede identiteitsthema 

voltooid

Wij vieren de christelijke feestdagen waarbij we elk jaar één 

feest uitgebreid vieren. 

Tot corona is dit uitgevoerd. In het komende cursusjaar 

gaan we weer verder. Dit is geborgd. 

voltooid

We uiten ons geloof door elke week een psalm en/of 

christelijk lied aan te leren. 

De liedlijst is klaar en naar de kerk en ouders verstuurd om 

samen te werken aan het aanleren van de christelijke 

psalmen en liederen. 

voltooid

We dragen ons geloof in God en de vreugde uit door ieder 

schooljaar in ieder geval 1 christelijke feestdag uitgebreid en 

gezamenlijk met leerlingen, ouders en andere betrokkenen te 

vieren. We nodigen omwonenden uit om hier deel van te zijn. 

Op 18-12-2019 hebben we een Lichtjestocht met maaltijd 

georganiseerd om het Kerstfeest te vieren met leerlingen, 

ouders, kerkleden en omwonenden. Er was een positieve en 

saamhorige sfeer. 

voltooid

Ondernemend, verbindend en onderscheidend aanbod
Om ons onderwijs bestendig te maken voor veranderingen in de toekomst, besteden wij aandacht aan: kwalificatie (het aanleren van kennis 

en vaardigheden), participatie in de maatschappij en socialisatie. Dit borgen we middels het leerstofaanbod m.b.v. methodes (zoals 

beschreven in het bijgevoegde document) die voldoen aan de kerndoelen, de instructies van kernvakken a.d.h.v. EDI , scholing en 

begeleiding bij implementatietrajecten (zoals Basicly) en de ondersteuning van gestructureerde plannen (zoals het cultuureducatieplan om 

cultureel erfgoed, wereldoriëntatie en burgerschap te integreren door thematisch onderwijs). Als ondersteuning van dit aanbod is onze ICT-

infrastructuur veilig, voorzienend en draagt bij aan goed onderwijs voor leerlingen. Wat nog ontwikkeld moet worden is het schoolbreed 

organiseren van Wetenschap & Techniek-projecten. Daarnaast hebben we de actie om uitvoering te geven aan de doorgaande lijn van 

Basicly (zonder begeleiding van Basicly).
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Leerlingen en ouders

doelstellingen voortgang voltooid

De ontwikkelingen in de omgeving van school, Nederland 

(net als in de onderwijswereld) en de wereld worden 

meegenomen in het ontwikkelen van ons onderwijsaanbod 

in het thematisch werken. 

open

We bieden twee keer per jaar een rijk Wetenschap & 

Techniekproject aan in alle klassen om in te spelen op de 

vraag naar technologische vaardigheden en kennis in de 

toekomst en de leerlingen te laten oriënteren op een 

technisch beroep. 

Er zijn diverse techniekdozen aangeschaft om praktisch aan 

de slag te gaan met kerndoelen van W&T. Een implementatie 

van de dozen moet nog plaatsvinden. 

open

We hanteren een opbouwende en doorgaande lijn in de 

hele school voor digitale geletterheid door o.a. gebruik te 

maken van Basicly. Het team wordt tweejaarlijks geschoold 

en aangestuurd door de (O)ICT'ers. 

Ons beleidsdocument voor digitale geletterdheid is afgerond. 

We hebben het tweejarig implementatietraject van Basicly 

afgerond. We ontvangen binnenkort de definitieve bevestiging 

met het certificaat en plakkaat voor de school. 

voltooid

Onze ICT-infrastructuur is veilig, voorzienend en draagt bij 

aan goed onderwijs voor leerlingen. 

Op 24/09/2020 hebben we het aanbod 'verlenging traject 

digitale geletterdheid' i.v.m. Covid'19 van Basicly voor 3 

maanden gekregen. Hierdoor wordt de einddatum aangepast 

in het traject. 

Er is op 21 augustus 2020 een aanvulling op de aanvraag 

verlenging ICT-middelen verstuurd. Zie bijgevoegd document. 

voltooid

Kwalitatief goed onderwijs
De Wiekslag werkt aan kwalitatief goed onderwijs door zicht te houden op de kwaliteit van instructie: De leerkrachten creëren een leerklimaat 

waardoor leerlingen actief en betrokken zijn. We geven evidence-informed onderwijs door op de hoogte te zijn van diverse effectieve 

didactieken en bewust deze technieken in te zetten. Resultaten worden geanalyseerd (op (on)verwachte ontwikkeling en voorafgestelde 

doelen) en besproken door directie en IB. Dit wordt vervolgens besproken met de directeur onderwijsondersteuning. We analyseren ons 

onderwijs en stellen hoge, maar realistische doelen om ons onderwijs te blijven verbeteren. We houden zicht op de opbrengsten en 

analyseren deze m.b.v. Ultimview in Parnassys en de bijbehorende scholing. Wat nog ontwikkeld moet worden zijn schooleigen normen die 

passen bij de leerlingpopulatie.

doelstellingen voortgang voltooid

Een sterkte-zwakte-analyse brengt onze kansen en 

verbeterpunten in beeld om doelgericht aan 

kwaliteitsverbetering van ons onderwijs te werken. 

Er is een schoolscan gemaakt om mogelijke 

achterstanden door de lockdown vanwege Covid-19 en 

andere zorgwekkende trends te signaleren. Van hieruit 

wordt er ingezet op passende interventies. 

N.a.v. de analyse en diagnose zijn er stappen 

ondernomen die geleid hebben tot onze prioriteiten en 

doelen voor dit jaar. 

open

We verbeteren ons didactisch handelen door het verbetertraject 

van EDI 2.0 in te zetten met het hele team o.l.v. Sylvia Venema, 

Cedin-trainer. Hierin plannen we collegiale consultatie en 

lesson study. 

open

De Wiekslag formuleert streefdoelen voor de referentieniveaus 

van rekenen, taal en lezen passend bij de leerlingpopulatie en 

de opbrengsten. 

open

De specifieke criteria voor de overgang van leerlingen van gr. 2 

naar 3 zijn beschreven en vastgelegd. Net als de 

overgangscriteria en -procedure in de groepen 3 t/m 8. 

open

Scholing d.m.v. Ultimview Parnassys schoolopbrengsten Gevolgd. voltooid

De Wiekslag formuleert schooleigen normen voor groep 8 

passend bij de leerlingenpopulatie. 

Er zijn schooleigen normen voor de 1F- & 2F/1S-

beheersing gemaakt o.a. op basis van een analyse van 

schoolweging resultaten van de afgelopen jaren. Zie 

document: Schooleigen normen Eindtoets 

voltooid
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Financieel gezond

Duurzaam, stabiel en toekomstgericht
De Wiekslag heeft te maken met krimp van leerlingenaantal. Dit vraagt van ons dat we op tijd beginnen met anticiperen op veranderingen, 

werven van nieuwe leerlingen, bewust worden van eigen onderscheidende kwaliteiten en identiteit en ons zo profileren naar buiten. We 

hebben relatief grote groepen in de bovenbouw i.v.t. de onderbouw. Met de intentie om te groeien in onderwijskwaliteit en schoolorganisatie, 

streven we het leerlingenaantal stabiel te houden. Daarnaast willen we actief en tijdig leerlingen werven voor het vierde jaar. We zetten ons 

voornamelijk in op kwaliteit van onderwijs (en het betrekken van ouders hierin) en onderscheiden ons op positieve en sterke christelijke 

identiteit.

doelstellingen voortgang voltooid

Er wordt actief gewerkt aan een PR-plan i.s.m. de MR om 

te werken aan de positieve naamsbekendheid van De 

Wiekslag bij potentiële ouders en relaties in de regio. 

Het logo van De Wiekslag is gedrukt op de flyer van Jonge 

Sporters Slochteren en verspreid in Slochteren en Zuidbroek. 

open

Jaarlijks werven we actief nieuwe ouders door mee te 

doen aan de centrale Open Dag van NoorderBasis in 

oktober en de optionele Open Dag in maart. 

Dit najaar i.v.m. Covid'19 geen officiële Open Dag. Wel twee 

kennismakingsgesprekken gepland met nieuwe ouders. Op de 

website, Facebook en Twitter zijn uitnodigingen hiervoor 

verstuurd. 

open

De Wiekslag heeft een nauwe samenwerking met 

verschillende kerken en andere christelijke organisaties. 

Er worden jaarlijks meer dan 2 activiteiten ondernomen 

om de bekendheid van de school vergroten en actief de 

christelijke waarden uit te dragen. 

Overleg activiteiten en samenwerking met dominee K. v. 

Dusseldorp op 29 oktober. 

Op zondag 23-08-2020 is een filmpje van De Wiekslag getoond 

in de online kerkdienst van GKV Schildwolde om een positieve 

en actuele kijk te geven op onze school en het onderwijs. 

voltooid

Het aanmeldingsprotocol bevat een actueel en 

ondernemend beleid dat inspeelt op veranderingen in de 

omgeving en wensen van ouders. 

De administratie stuurt alle toekomstige leerlingen (die op de 

prognoselijst staan) een verjaardagskaart van de school bij hun 

3e verjaardag en geboorte broertje/zusje. 

Het aanmeldingsprotocol is gewijzigd m.b.t. wenochtenden, 

informatievoorziening en tijdsplanning van contactmomenten. 

voltooid

Er is een goede samenwerking met partners in de 

omgeving Midden-Groningen m.b.t. de aanmelding van 

nieuwe leerlingen. Er wordt regelmatig overleg gevoerd 

en afspraken worden gemonitord. 

Er is een nieuw stroomschema vastgesteld om de 

overdrachtsprocedure tussen de kinderopvang en basisschool 

helder en goed te laten verlopen. 

voltooid

Maatschappij en overheid

Effectieve interventies Nationaal Programma Onderwijs
De Wiekslag zet de beschikbare gelden t.b.v. de onderwijsachterstanden door de impact van Covid-19, voor de komende twee jaar in door 

effectieve interventies te plegen n.a.v. onze schoolscan. Door een zorgvuldige analyse te maken van de opbrengsten en de effecten, maken 

we doelgerichte keuzes met het team voor interventies die als doel hebben: de bevordering en groei van de leerresultaten en het 

welbevinden van onze leerlingen. Wat nog geregeld moet worden is de definitieve instemming van de MR en de concrete uitvoering van de 

interventies in de school.
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Maatschappij en overheid

doelstellingen voortgang voltooid

Instemming van de MR volgt na de vakantie. Er is een akkoord op het voorgestelde plan voor de 

beschikbare NPO-gelden. Bij aanvullingen en wijzigingen 

wordt de MR wederom geïnformeerd en betrokken. 

open

We starten een teamscholing voor het opzetten en monitoren 

van een doorgaande lijn in technisch leesonderwijs a.d.h.v. het 

boek TL van Marita Eskes o.l.v. Ebelien Nieman van Expertis. 

open

We ontwikkelen ons individueel (vanuit pers. leervragen over) 

en teambreed op het hanteren van de methodiek Close 

Reading m.b.v. het boek en o.l.v. Ebelien Nieman (Expertis-

trainer). 

open

We organiseren een atelier om alle leerlingen de praktische 

vertaalslag te maken naar de vaardigheden & kennis die zij 

aanleren in onze W&T-, WO en cultuureducatie. Hierbij werken 

we samen met de lokale ondernemers en vrijwilligers in hun 

expertise. 

open

Er is meer onderwijsassistentie ingeroosterd om de benodigde 

extra ondersteuning per klas uit te breiden o.b.v. mate van 

zorg, groepsdoelen en onderwijsbehoeften. Dit sluit aan bij de 

geplande groepsdoelen vanuit de groeps- en schoolanalyse. 

open

Directie en IB voeren een schoolscan uit in mei '21 met input 

v/d team. Er wordt verv. een plan van aanpak gemaakt met 

doelgerichte interventies v/h schooljaar 21-22. Doel is om 

corona-achterstanden weg te werken (cognitief & 

soc.emotioneel). 

De schoolscan is uitgevoerd. De interventies op personeel, 

materieel en scholingsgebied zijn ingevoerd in het format 

van NoorderBasis. 

voltooid

Onderwijs processen

Betekenisvol thematisch onderwijs bij oriëntatie op de wereld
Op De Wiekslag worden de vakgebieden van wereldoriëntatie aangeboden in uitgewerkte thema's, waarbij we de koppeling maken met 

digitale geletterdheid en cultuuronderwijs. We bieden kinderen de leerstof aan in betekenisvolle thema's om leerlingen kennisverbindingen te 

laten maken in een samenhangend aanbod in combinatie met rijk leesonderwijs. Leerlingen worden actief betrokken d.m.v. coöperatieve 

werkvormen en de presentatie van hun (leer)werk krijgt na ieder thema expliciet aandacht. We willen nog schoolbrede projecten op 

Wetenschap & Techniek ontwikkelen om breder te kunnen samenwerken tussen klassen en 'technische vaardigheden' positief te stimuleren. 

Daarnaast houden de coördinatoren zicht op de ontwikkeling van DG a.d.h.v. de leerlijn in Basicly.

doelstellingen voortgang voltooid

De leerkrachten verdiepen zich in Close Reading om hun 

professionaliteit (door kennis en didactiek van begrijpend 

lezen) te verbeteren om zo het onderwijs te verbeteren en 

onafhankelijk te worden van methodegebruik. 

open

Dit schooljaar wordt er minimaal 1 thema m.b.t. digitale 

geletterdheid door het gebruik van Basicly o.l.v. de (O)ICT'ers 

uitgezet en aangeboden om te werken aan de doorgaande 

lijn. 

open

We onderzoeken of begrijpend lezen geïntegreerd kan worden 

in thematisch werken. 

We maken hier een nieuw doel van in de vorm van Close 

Reading. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de 

combinatie mogelijk is, maar praktisch en didactisch goed 

opgebouwd moet worden. 

voltooid

We proberen verschillende methodes uit voor thematisch 

werken en maken hierin een keuze. 

Tevens past deze methode het best bij onze visie op 

onderwijs m.b.t. rol van de leerkracht en vormen van leren. 

We hebben de keus gemaakt voor Blink Geïntegreerd. Een 

methode die alle WO-vakgebieden betreft en het mogelijk 

maakt zowel geïsoleerd als geïntegreerd les te geven. 

voltooid
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Onderwijs processen

Focus en prioriteit voor de kernvakken
Op De Wiekslag krijgen kennis en vaardigheden m.b.t. de kernvakgebieden: lezen, taal en rekenen prioriteit. We onderschrijven het belang 

van een goede beheersing van deze vakken en volgen de rapportages van de Staat van het Onderwijs. Wat nog moet worden geregeld is de 

scholing van directie in de kijkwijzer van EDI om zicht te houden op de kwaliteit van didactisch handelen. Nieuwe leerstof wordt volgens 

expliciete directe instructie aangeboden. Meer dan 50% van de onderwijstijd wordt ingevuld door deze kernvakken.

doelstellingen voortgang voltooid

De leerkrachten krijgen herhalingstraining op het gebied 

van het aanbieden van lesstof d.m.v. EDI. 

Begeleiding door Cedin is gepland en zal komend jaar 

plaatsvinden. 

In het schooljaar 2021-2022 hebben we een verbetertraject van 

EDI 2.0 gepland. Hiervoor zijn 3 scholingsmiddagen gepland en 

2 rondes klassenbezoeken, met voorafgaand een 0-meting. 

open

De directeur en leerkrachten (tijdens CC) gebruiken de 

kijkwijzer van EDI (uitgebreid en/of verkort) tijdens 

lesobservaties. 

De verkorte EDI-kijkwijzer is gebruikt bij deze lesobservaties. 

Nu is het van belang deze te gebruiken en terug te koppelen bij 

de CPO-functiegesprekken. 

In het schooljaar 2020-2021 zijn er twee rondes lesobservaties 

geweest in het kader van fg-gesprekken en zicht op didactisch 

handelen. Helaas waren meer rondes door corona niet mogelijk. 

open

De directeur wordt geschoold in het gebruik van de 

kijkwijzer van EDI en het inspectiekader. 

De scholing in de kijkwijzer van EDI heeft nog niet plaats 

gevonden. Dit wordt gepland in het nieuwe schooljaar, sept 

2021. 

In gesprek met de directeur onderwijsondersteuning is het 

inspectiekader meermaals behandeld en toegelicht. 

open

Oriëntatie op persoonlijke groei van leerlingen
Op De Wiekslag oriënteren we ons op technieken en middelen om de groei van leerlingen goed in kaart te brengen en daar voor hen 

persoonlijk focus op te leggen. De leerkrachten houden zicht op de kerndoelen en referentieniveaus. Daarnaast streven we naar heldere 

schoolafspraken waarin een goed evenwicht is van de individuele aandacht voor leerlingen in hun eigen ontwikkeling en het voldoen aan de 

landelijke & schooleigen-normen. Dit gaan we vormgeven (binnen het oriëntatietraject Rapport/portfolio 2021-2022) door te starten met 

teamgesprekken. We verkennen het voeren van driehoeksgesprekken en het werken met een (digitaal) portfolio.

doelstellingen voortgang voltooid

We specificeren onze visie op toetsing en rapportage. Vanuit 

deze visie stellen we doelen op voor ons plan te werken aan een 

nieuw/aangepast rapport of het ontwikkelen van een portfolio. 

open

We maken een tijdsplan, met overzichtelijke stappen (met nodige 

eisen/aanpassingen) om ons rapport aan te passen of een 

portfolio te ontwikkelen passend bij onze visie en doelstellingen. 

open

Leren en groeien

Vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigenaarschap
Op De Wiekslag werken we met elkaar volgens een gemeenschappelijke visie aan goed onderwijs voor alle kinderen. In deze samenwerking 

werken we in vertrouwen (hoop op goede resultaten), vertrouwen we de andere collega's (in afhankelijkheid van elkaar). We nemen 

verantwoordelijkheid voor ons aandeel in het gemeenschappelijk doel.

NoorderBasis 

© Betekeniskaart | Integrad 



Leren en groeien

doelstellingen voortgang voltooid

De directie ondersteunt leerkrachten en onderwijsondersteunend 

personeel waar nodig, geeft duidelijke verwachtingen en regelmatig 

feedback in de vorm van complimenten, vertrouwen en 

ontwikkelpunten. 

open

Er worden heldere verwachtingen en eisen gesteld aan de rol en 

taken van coördinatoren binnen de school per vakgebied. Dit wordt 

vastgelegd in een kwaliteitskaart. 

open

De doelstellingen voor dit lopende schooljaar worden tweewekelijks 

gemonitord door acties, successen en aanpassingen zichtbaar te 

delen op het bord in de teamkamer en dit te bespreken bij de 

werkoverleggen. 

open
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