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1 Inleiding
De indeling van ons schoolplan 2019-2023 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de Stichting VCPO-NG en
de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. 

Naast schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. In dit schoolplan beschrijven we welke
middelen we inzetten om de medewerkers te ontwikkelen van start- naar basis en vakbekwaam (Cao-PO). 

Op basis van onze groslijst met actiepunten stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we
steeds terugblikken, of de gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van
plannen, uitvoeren en evalueren. 

Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie van de school en een bijdrage
geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. 

Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer
gedetailleerde beschrijving naar bijlagen.

2 Schoolbeschrijving

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  VCPO-NG

Algemeen directeur:  Dhr. S. van der Wal 

Adres + nr.:  Borgweg 46a

Postcode + plaats:  9951 BG Winsum

Telefoonnummer:  0595 441 733

E-mail adres:  info@vcpong.nl

Website adres:  https://www.vcpong.nl/

Gegevens van de school  

Naam school:  C.B.S. De Noordkaap 

Directeur: Mw. R. Timmermans 

Adres + nr.: Willem de Mérodelaan 1  

Postcode + plaats:  9982 LK Uithuizermeeden

Telefoonnummer:  0595-413662 

E-mail adres:  r.timmermans@vcpong.nl

Website adres:  http://www.noordkaap.vcpong.nl/

De directie van de school bestaat uit de directeur MW. R. Timmermans. De directie vormt samen met de intern
begeleider het managementteam (MT) van de school. Onze school wordt bezocht door 173 leerlingen. 

Van deze leerlingen heeft 11% een gewicht: 10 leerlingen hebben een gewicht van 0,3 en 1 leerlingen een gewicht
van 1,2. De kenmerken van de leerlingen en de consequenties daarvan voor onze organisatie en ons onderwijs,
hebben we beschreven in het document Kenmerken Leerlingen (zie bijlage). 

Onze school staat in een nieuwbouwwijk met rijtjeshuizen. Het opleidingsniveau van de ouders is ons bekend (via
intakegesprekken). De kengetallen laten zien, dat onze school te maken heeft met een MBO-populatie (54%).

De basis van onze visie zit besloten in de wijze waarop wij principieel naar kinderen in ontwikkeling kijken
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christelijke basisschool De Noordkaap 

WEES ZOVEEL MOGELIJK JEZELF EN WORD WIE JE BENT 

Wij zien ieder mens als uniek en sociaal, met eigen talenten. 
Ieder dient kansen te ontvangen zich te ontwikkelen tot een kritisch denkend en zelfstandig mens. Vanuit
respect zien wij om naar elkaar, leren en ontwikkelen met plezier. Wij bundelen de krachten van de ander en
onszelf en ontwikkelen zo een “derde weg”. Cognitieve, sociale vaardigheden en kennis van onszelf, kunst en
cultuur zien wij als bouwstenen voor ontwikkeling. 

Vanuit dit mensbeeld zijn wij gekomen tot onze kernwaarden. Deze hebben vertaald naar concreet zichtbaar gedrag
binnen onze school. Iedereen die onderdeel is van onze school, ouders, leerlingen, teamleden, externen laten binnen
onze school dit concrete gedrag zichtbaar zien. De uitwerking hiervan leest u in de paragraaf onze parels. 

Bijlagen

1. Leerlingpopulatie

3 Sterkte-zwakteanalyse
De items voor de SWOT analyse zijn aangedragen enerzijds door interne reflectie anderzijds door externe input van
ouders en leerlingen. 

Sterke kanten school Te versterken kanten school 

Veilige sfeer waarin ieder kind zich gewaardeerd weet. 

Onderwijs is van goede kwaliteit, de basis is op orde. 

Structureel opbouwende contacten met ouders. 

Maatschappelijk verbindende activiteiten. 

Toegankelijk en deskundig team. 

Thematisch onderwijs 

Ontwikkeling creatief denken, handelen en doen 

Digitale geletterdheid en techniek 

Sociaal emotionele ontwikkeling 

Effectiviteit van het overleg, meer rendement halen uit
het overleg.  

KANSEN BEDREIGINGEN

Duidelijke 1 zorgroute 

Groei van Eemshaven 
Anders organiseren van onderwijs 

Focus bij afvloeiing op deskundigheidsbalans. 

Deskundigheid inzetten op basis van de visie. 

Breed gedragen visie, ouders-leerlingen-team 

Toenemende complexiteit van zorgvragen 

Krimp aantal leerlingen 

Leeftijdsbalans in het team, de kans op disbalans in
expertise. 

Met betrekking tot ons schoolplan voor de periode 2019-2023 willen we met de volgende ontwikkelingen rekening
houden:

1. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen
2. Ouders als partners van de school
3. Aandacht voor 21st century skills: accent op digitale geletterdheid en techniek. 
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4. Specifieke expertise van leerkrachten inzetten van generalist naar specialist. 
5. Anders organiseren van het onderwijs
6. Stimuleren van de creativiteit in de breedste zin 

4 Risico's
Risicoanalyse

I M P A C T

K 
A 
N 
S

Verwaarloosbaar (1) Minimaal (2) Gemiddeld (3) Maximaal (4) Catastrofaal (5)

Zeer klein (1) Laag Laag Laag Midden Midden

Klein (2) Laag Laag Midden Midden Midden

Middel (3) Laag Midden Midden Midden Hoog

Groot (4) Midden Midden Midden Hoog Hoog

Zeer groot (5) Midden Midden Hoog Hoog Hoog

5 De missie van de school
Motto:

De Noordkaap wil zich ontwikkelen tot een tijds adequate christelijke basisschool waarbij de basis goed op orde is. 

Het team is per definitie gericht op samenwerking en creativiteit. 

Leerlingen zullen actiever betrokken worden bij hun eigen leerproces, middels o.a. onderzoekend leren 

leeromgeving is breder dan het klaslokaal

Leerkrachten maken gebruik van elkaars expertise.

Alle overlegvormen hebben een hoog rendement. 

Als organisatie leven wij onze kernwaarden voor. 

De ideaal verantwoordelijke ouder(s) maken actief deel uit van de ontwikkelomgeving. 

6 Onze parels
Vanuit ons mensbeeld zijn de volgende kernwaarden ontstaan die in hun samenhang ons morele kompas zijn
in de ontwikkeling van onze kinderen. Deze kernwaarden zijn: 
1.    Respect 
2.    Veiligheid 
3.    Vertrouwen 
4.    Plezier 
5.    Synergie (1 + 1 = 3) 
6.    Deskundig 

Kernwaarden zijn leidende waarden die door de hele school en in de contacten met ouders en externe partners
zichtbaar zijn of moeten worden.   

De gedragingen die wij dan in de school zien zijn:

Respect: 
•    Ik neem mezelf en de ander serieus 
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•    Ik draag zorg voor mijn omgeving 
•    Ik zie de ander 
•    Ik ben welkom en hoor erbij 
•    Ik zorg voor jou

Veiligheid 
•    Ik mag er zijn 
•    Ik mag ontdekken wie ik ben 
•    Ik weet wát te doen bij pestgedrag 
•    Ik ben alert op een veilige schoolomgeving 
•    Ik geef ruimte aan jouw groei

Vertrouwen 
•    Ik doe wat ik beloof 
•    Ik vertrouw jou 
•    Ik neem mijn verantwoordelijkheid 
•    Ik steun je en sta achter je 
•    Ik communiceer betrouwbaar 

Plezier 
•    Ik heb lol in mijn werk 
•    Ik geniet van mijn werk 
•    Ik vier successen 
•    Ik mag mijn talent laten zien 
•    Ik denk in wij 

Synergie 
•    1+1=3 
•    Ik kan samen meer 
•    Ik zet mijn kwaliteit en talent in 
•    Ik stel mij open op 
•    Ik zoek je op 

Deskundig 
•    Ik presenteer C.B.S. De Noordkaap positief 
•    Ik ontwikkel mij 
•    Ik ben nieuwsgierig 
•    Ik sta voor R,R,R (rust, ruimte en reflectie) 
•    Ik verbind 

7 De grote doelen voor de komende vier jaar
Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) ontwikkeltethema’s vastgesteld:

1. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerlingen 
2. Ouders als partners van de school 
3. Aandacht voor 21st century skills: accent op digitale geletterdheid en techniek. 
4. Specifieke expertise van leerkrachten inzetten van generalist naar specialist. 
5. Anders organiseren van het onderwijs; bijv. Aandacht voor gerichte beweging,Buiten naar binnen halen en binnen
naar buiten brengen 
6. Stimuleren van de creativiteit in de breedste zin 

8 Onze visie op lesgeven

9 Onze visie op identiteit
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christelijke basisschool De Noordkaap is een open christelijke basisschool. Daarmee bedoelen we dat we een school
zijn met een christelijke grondslag, die met respect ook openstaat voor andere geloofsrichtingen en andersdenkenden.
Wij verwachten van alle kinderen, ouders en leerkrachten dat zij de christelijke identiteit van de school respecteren. 

Als school willen wij meer meegeven dan alleen kennis, namelijk ‘een manier om te leven’ niet alleen volgens de
algemene menselijke normen en waarden, maar ook volgens de normen en waarden van God, zoals die in de Bijbel
en in de persoon van Jezus aan ons bekend geworden zijn. Het gaat hierbij niet alleen om een aantal regels, maar wij
proberen de kinderen te ondersteunen in het zoeken naar een persoonlijke en levendige relatie met God en onze
medemens.

We beginnen de dag met een gebed en vertellen regelmatig een Bijbelverhaal. Maar de christelijke identiteit blijkt
vooral uit de manier waarop wij kinderen tegemoet treden. De christelijke waarden, zoals respect, rentmeesterschap
en gemeenschap vertalen we in normen die we hanteren naar onze naasten en naar de omgeving waarin we leven.
We zijn hierop aanspreekbaar. 

In onze school leren kinderen om te gaan en kennis te nemen van andere culturen. Op deze manier willen we werken
aan een maatschappij waarin mensen die anders denken dan hoe je zelf wordt opgevoed, worden gerespecteerd. 

Wij geloven in de kracht van de verbinding en willen onze verantwoordelijkheid nemen in de samenleving waarvan wij
onderdeel zijn. Dit betekent in de eerste plaats dat wij letterlijk en figuurlijk open in de samenleving staan. Het betekent
ook dat wij onze kwaliteiten graag en waar mogelijk met die van andere organisaties verbinden om in brede zin te
werken aan de leefbaarheid van de dorpen waarin wij actief zijn. De kwaliteit en de nabijheid van voorzieningen spelen
daarbij een belangrijke rol. 

Op de scholen van VCPO Noord-Groningen is aandacht voor de christelijke feestdagen vanzelfsprekend. 

10 Onderwijskundig beleid

11 Personeelsbeleid

12 Organisatiebeleid
Onze school is een van de vijftien scholen van de vereniging . De directeur geeft –onder eindverantwoordelijkheid van
de algemeen directeur van de Vereniging- leiding aan de school. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken en het (uitvoeren van het) beleid. De directeur wordt bijgestaan door een IB-er, een ICT-
coördinator, een taalcoördinator, een leescoördinator en een coördinator Cultuur. 

De school heeft de beschikking over een leerlingenraad, een oudercommissie en een MR. Op Stichtingsniveau is er
een GMR.

De school gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. 

In enkele gevallen worden er combinatieklassen gevormd, soms is er sprake van parallelklassen. De indeling van
klassen vindt dan plaats op basis van een sociogram. De school plaatst de leerlingen dus tactisch. 

De lessen worden in het algemeen in de groep aangeboden aan de leerlingen. Bij Rekenen en Lezen wordt het
klassenverband –indien noodzakelijk- doorbroken. Kinderen kunnen dan elders op eigen niveau rekenen of lezen.

In de toekomst willen wij toewerken naar thematisch onderwijs op deze momenten werken we ook jaarklassen
doorbrekend. Tevens willen wij kinderen voorbereiden op de toekomst en denken wij dat het vormgeven van een leer-
werkplein dan ook noodzakelijk is. Op dit plein leren en werken kinderen van verschillende groepen dan ook samen. 

Nu kijken wij naar de pluskinderen en hebben deze ook een plek binnen ons onderwijs, in de toekomst willen wij dit
ook realiseren voor de kluskinderen. Op beide plekken leren kinderen van verschillende leeftijden ook met en van
elkaar. 

13 Financieel beleid

14 Kwaliteitszorg
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Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het steeds verbeteren
van onze persoonlijke kwaliteit (zowel directie als team). Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie
die vertaald is in ambities, in indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen.

Onze school heeft op 19 juni 2017 een schoolbezoek gehad van de inspectie. We beschikken over een rapport met de
bevindingen (zie bijlage). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op orde
is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende).

Beoordeling

De ambities van de school worden een keer per vier jaar gemeten met behulp van een vragenlijst (BvPO)

Bijlagen

1. Leerkrachten

Bijlagen

1. Leerlingen

Bijlagen

1. Ouders

15 Basiskwaliteit

16 Onze eigen kwaliteitsaspecten

17 Strategisch beleid
De VCPO Noord-Groningen beschikt over een strategisch beleidsplan (zie bijlage). Daarin worden de onderstaande
aandachtspunten voor de scholen aangegeven.
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18 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 05XE

Naam: CBS De Noordkaap

Adres: Willem de Mérodelaan 1

Postcode: 9982 LK

Plaats: Uithuizermeeden

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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19 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 05XE

Naam: CBS De Noordkaap

Adres: Willem de Mérodelaan 1

Postcode: 9982 LK

Plaats: Uithuizermeeden

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening
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