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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 toelichting

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.

Goede samenwerking met ouders Ouders zijn belangrijk als partner van de school. Zij hebben een grote invloed op de 

leermogelijkheden¹ van hun kind en bieden aanvullende kennis voor de leerkracht. 

De leerkrachten geven hierover¹ adviezen aan ouders die zorgen/vragen uiten en/of 

voor wie de behoefte vanuit de leerkracht gesignaleerd wordt. We betrekken alle 

ouders bij de ontwikkeling van hun kind op school en zoeken de samenwerking in 

het stimuleren tot leren d.m.v. oudergesprekken. Wat nog moet worden ontwikkeld 

is een cyclische evaluatie (op inhoud en organisatie) van deze contactmomenten. 

Door ouderparticipatie (MR, AR, Actico, TSO, e.a.) wordt er bijgedragen aan het 

verbeteren van onze schoolorganisatie en het uitvoeren van activiteiten. Wat nog in 

uitvoering moet worden gebracht is een profileringsplan vanuit de school in 

samenwerking met ouders waarmee we de uitgesproken kwaliteiten van de school 

willen versterken en uitdragen. De directie neemt hier het initiatief in en vormt een 

werkgroep van teamleden.

Aandacht en waardering voor ieder kind De leerkrachten op de Wiekslag zijn betrokken op de ontwikkeling van elke leerling 

en hebben waardering voor ieder kind. Elk kind heeft doelgerichte instructie, 

oefening en zorg nodig, die past bij zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden. De 

intern begeleider bespreekt vier keer per jaar de leerlingen met de 

groepsleerkrachten in een groepsbespreking om de zorg te evalueren en alle 

onderwijsbehoeften in kaart te brengen. Wat nog moet ontwikkeld worden, zijn 

afspraken over hoe we formatieve toetsing organiseren dat gericht is op het 

leerproces en de eigenheid van de leerling en hierbij de leerling en zijn/haar ouders 

te betrekken.

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).

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.
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Financieel gezond toelichting

Financieel gezond, inzichtelijk en ondernemend De Wiekslag maakt deel uit van NoorderBasis. Binnen de vereniging houden we 

financieel samen met de andere scholen gereformeerd onderwijs voor christenen in 

Noord-Nederland in stand. De ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld 

met de medezeggenschapsraad. Daarnaast vragen we ouders om lid te worden 

van NoorderBasis. Beide bijdragen (ouder- en lidmaatschap) zijn vrijwillig. We 

hebben geen andere structurele bijdragen van ouders, maar soms zijn er wel 

sponsorlopen of acties ten behoeve van een goed doel. Deze gelden worden apart 

geboekt en worden in zijn geheel naar het aangekondigde doel overgemaakt. We 

streven naar het efficiënt en effectief gebruik maken van de onderwijsbekostiging. 

Het schoolteam is bekend met de begroting voor jaarlijkse leermiddelen en kan 

hierin zelfstandig en kritisch keuzes maken. Zowel op personeel- als 

materiaalgebied streven we naar een 0-begroting. Dit is iets wat beter gepland en 

beheerd moet worden. Beschikbare subsidies worden aan gevraagd om nog meer 

te kunnen bereiken en bieden voor ons onderwijs en organisatie.

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.

Maatschappij en overheid toelichting

Samenwerking door dialoog en rekenschap Verantwoording en (horizontale) dialoog worden op De Wiekslag gebruikt om te 

leren als organisatie en de kwaliteit te verbeteren. Naast de publieke 

verantwoordingsdocumenten, gaan we het gesprek aan met mensen in de hele 

schoolorganisatie, o.a. door functioneringsgesprekken, vergaderingen, 

werkoverleggen en collegiale consultatie. Zo borgen we de kwaliteit van ons 

onderwijs. De dialoog wordt gevoerd door: leerkrachten onderling; leerkrachten en 

onderwijsondersteunend personeel; directie; de medezeggenschapsraad; ouders; 

directie NoorderBasis (bovenschools).

Ontwikkelen, verbeteren en leren in een 

professionele schoolcultuur

De leerkrachten van De Wiekslag willen goed onderwijs geven aan de leerlingen. 

Dit wordt bereikt door samen te werken aan een doorgaande lijn voor kinderen. 

Hiervoor is een professionele en open houding naar elkaar, de kinderen en de 

ouders vereist. Samenwerken houdt ook in samen kijken en leren van elkaar. We 

voeren tweewekelijks korte, praktische werkoverleggen als schoolteam ter 

verbetering van het onderwijs, de schoolcultuur en ontwikkeling van de school. Op 

de Wiekslag werkt een professioneel team dat werkt aan een professionele 

teamcultuur en een effectieve organisatie. De medewerkers staan open voor 

feedback en zijn samen steeds op zoek naar verbetering en zetten dit uit in een 

tijdsplanning.

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.

Onderwijs processen toelichting
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Onderwijs processen toelichting

KanjerKlimaat: Veiligheid, vertrouwen en respect 

voor ieder

Op De Wiekslag zorgen wij voor sociale, fysieke en psychische veiligheid in het 

belang van de leerlingen door dagelijks de Kanjertraining toe te passen, cyclisch te 

monitoren (periodieke vragenlijsten leerlingen en leerkrachten en input van de 

leerlingenraad die aanleiding geven tot gesprek) en tijdig in te grijpen wanneer het 

nodig is. We vinden een positief en betrokken pedagogisch klimaat belangrijk om 

alle leerlingen te laten ontwikkelen. Alle teamleden scholen zich professioneel in 

het gebruik van de Kanjertraining. De Kanjertraining richt zich op het versterken van 

gewenst gedrag, het voorkomen van probleemgedrag en herkennen van typerende 

gedragingen. In de school praten we de Kanjertaal en benaderen we de leerlingen 

positief en vanuit vertrouwen. Belangrijke uitgangspunten zijn hierin: vertrouwen, 

veiligheid, rust en wederzijds respect. Door de consequente handelswijze zorgen 

we voor duidelijkheid en veiligheid in de school. Kinderen weten wat van hen wordt 

verwacht en hebben alle ruimte om te leren.

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.

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.

Rijk en eigentijds cultuuronderwijs Op De Wiekslag is een actueel en helder cultuuraanbod dat gestuurd wordt door de 

cultuurcoördinator in samenwerking met externe instanties uit de omgeving. We 

bieden cultuur o.a. aan door erfgoed en kunstzinnige oriëntatie te koppelen aan het 

thematisch onderwijs in wereldoriëntatie. We zoeken de verbinding met cultuur en 

onze omgeving bij schoolbrede (en landelijke) vieringen en onze maatschappelijke 

en christelijke taak die correspondeert met onze identiteit.

Passend onderwijs handelingsgerichte zorg De leerlingen van De Wiekslag en hun onderwijsbehoeften zijn in beeld bij het 

schoolteam. De zorgstructuur wordt met aandacht gestuurd door de Intern 

Begeleider. Er wordt zorgvuldig bekeken welke ondersteuning, begeleiding of extra 

uitdaging leerlingen nodig hebben Op de Wiekslag hebben we de zorg zo 

georganiseerd dat alle leerlingen gezien en gehoord worden in hun 

onderwijsbehoeften. In het algemeen worden ouders geïnformeerd over de 

mogelijkheden van de Wiekslag m.b.t. het passend onderwijs door het SOP. Bij 

specifieke onderwijsbehoeften die de leerkracht handelingsverlegen maken, wordt 

in overleg met de IB'er externe ondersteuning ingeschakeld om te zoeken naar 

passende hulp.

Duurzaam en modern schoolgebouw De Wiekslag heeft sinds 26 april 2021 een nieuw en duurzaam gebouw dat voldoet 

aan alle nieuwe eisen en aardbevingsbestendig is, waar we eigentijds onderwijs 

kunnen geven naar onze visie.
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Onderwijs processen toelichting

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.

Leren en groeien toelichting

Vanuit visie werken aan de schoolorganisatie Het team van De Wiekslag is met elkaar verantwoordelijk voor zowel het onderwijs, 

schoolprioriteiten, de identiteit en overige taken. We maken afspraken met elkaar 

om duidelijkheid te scheppen en we verdelen taken om samen het werk te 

verdelen. Daarvoor zijn we met elkaar verbonden in onze visie en missie en 

erkennen de verantwoordelijkheden die ons zijn toegekend die ons ook de 

autonomie geven die we nodig hebben.

Adequate middelen, tijd én personeel Op De Wiekslag zijn voldoende en goede Chromebooks en Ipads om het om het 

onderwijs in digitale geletterdheid en de digitale verwerking bij andere vakgebieden 

goed aan te kunnen bieden.

Plezier en trots Het schoolteam werkt met plezier en trots op De Wiekslag. Zij krijgen de ruimte en 

verantwoordelijkheid (door autonomie en heldere verdeling van taken o.b.v. 

krachten en interesses) in professionele werkcultuur om vanuit vertrouwen samen 

het onderwijs te maken en te verbeteren.

Heldere processen en duidelijke afspraken Op de Wiekslag werkt een professioneel team dat werkt aan een professionele 

teamcultuur en een effectieve organisatie. De medewerkers staan open voor 

feedback en zijn samen steeds op zoek naar verbetering en zetten dit uit in een 

tijdsplanning.

Stimuleren en coaching van 

ontwikkelingsgerichtheid

Elke medewerken blijven in ontwikkeling. Medewerkers van De Wiekslag krijgen 

alle ruimte om zich individueel te ontwikkelen m.b.v. een scholingsbudget. Er wordt 

gebruik gemaakt van studiedagen, teamscholing en individuele scholing.

Betrokkenheid en zekerheid door goede 

communicatie

Op de Wiekslag hebben we duidelijke afspraken over communicatie met ouders en 

elkaar. Voor interne communicatie gebruiken we: de e-mail, de x-schijf en Parro. 

Voor externe communicatie gebruiken we: de website van de school, Parro, 

VenstersPO en social media.

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.
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