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Alle doelen

NoorderBasis

Leerlingen en ouders toelichting

Onze ouders zijn ambassadeurs van de school Het is belangrijk dat ouders achter de uitgangspunten van de school en achter de 

door de school gemaakte keuzes staan. . Contact tussen de school en de ouders 

zijn enerzijds bemoedigend en versterkend en anderzijds kritisch en op verbetering 

gericht. Ouders (en leerkrachten) van de school zijn naar derden toe positief en 

stimulerend met betrekking tot de school en de identiteit. 

De leerkracht ziet mijn kind We benadrukken de uniciteit van de leerling. De leerkracht gaat een relatie aan met 

elke leerling. Omdat de school kleine groepen heeft is dit een goede kans om deze 

kernwaarde in de praktijk te brengen. 

We zijn een school voor positief christelijk 

onderwijs

De school is van en voor ouders die in leer en leven christelijk zijn. Dit vraagt veel 

van de school en de bovenschoolse organisatie. De diversiteit qua kerkelijke 

achtergrond van de leerlingen neemt steeds meer toe. De manier waarop het 

geloof thuis wordt beleefd, verschilt. Dit vraagt van de school om een duidelijke lijn 

uit te zetten met betrekking tot het zichtbaar maken van de identiteit. Als school 

richten we ons op het woord van God als uitgangspunt van onze activiteiten. We 

oordelen niet; we getuigen over onze overtuigingen. 

De Schakel is een veilige school De veiligheid is niet vanzelfsprekend. Het is van belang dat ouders en school hierin 

samen optrekken. Ouders ondersteunen en versterken de pedagogische stijl van 

de school. Het contact tussen ouders en school is hierin van groot belang. Ouders 

voelen zich gehoord in hun vragen en opmerkingen. De school voelt zich gedragen 

door ouders. De school werkt met een methode voor sociale vaardigheden. Om 

incidenten goed te kunnen aanpakken houdt de school een incidentenregistratie bij. 

Er is een statuut mbt het pedagogisch klimaat. De school beschrijft de rol van 

ouders m.b.t. pedagogisch klimaat. 

Financieel gezond toelichting

We streven naar een constant leerlingenaantal We zitten qua leerlingenaantal tussen de 60 en 70 leerlingen. We zouden heel 

graag meer christelijke gezinnen willen bereiken en aantrekken. De school is 

onlangs vernieuwd, de kwaliteit van het onderwijs is op niveau. Alle reden om 

nieuwe leerlingen een mooie en veilige plek te kunnen bieden. 

We participeren in de maatschappij We willen zichtbaar zijn in Dokkum en omgeving. Dit kan door ervoor te zorgen dat 

de school wordt genoemd in kranten en media. Dit zal de naam van de school ten 

goede komen. Ook het deelnemen aan sporttoernooien werkt hier ook aan mee. 

Focus op de positieve dingen. Onze neus ergens laten zien. 

Verantwoord omgaan met de middelen We blijven als school binnen de begroting. Ook zijn we open en transparant richting 

de ouders als het gaat om de besteding van de ouderbijdragen. 

Maatschappij en overheid toelichting

We geven opbrengstgericht onderwijs De school is erop gericht om de onderwijskwaliteit continu te verbeteren. Dit 

gebeurt aan de hand van de meetbare resultaten. Leerkracten zijn ervaren in het 

analyseren en het stellen van duidelijke doelen. Opbrengsten zijn meer dan enkel 

leerprestaties. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling speelt een rol. We stellen 

hoge doelen aan onszelf en aan de leerlingen. Scholen hebben hun eigen normen 

vastgesteld m.b.t. de cito-toetsen. We meten door te toetsen, maar ook door onze 

observaties. 

De Schakel is Kanjerschool We zijn kanjerschool. Rust is een duidelijke kernwaarde. We werken aan de 

verantwoordelijkheid van de leerlingen (eigenaarschap). We denken hierbij aan 

gedrag én leerontwikkeling. De intrinsieken motivatie is daarbij belangrijk. 



Maatschappij en overheid toelichting

We staan voor ons onderwijs De school legt verantwoording af over het geboden onderwijs. Dat gebeurt zowel 

richting de leerlingen, als de ouders, als naar het bestuur van de school als naar de 

inspectie van het onderwijs. We bespreken waar we mee bezig zijn, wat dat 

oplevert en we komen samen verder tot beter onderwijs. De rol van de MR en de 

Afdelingsraad zijn hierin belangrijk. 

Onderwijs processen toelichting

Ict als middel om de onderwijsdoelen te behalen We gebruiken ICT in ons onderwijs. Niet als doel, maar als middel. Hiervoor is een 

stabiel en up-to-date infrastructuur nodig. We gebruiken Chromebooks en iPads 

voor de verwerking van de leerstof. Hierin worden we adequaat ondersteund door 

de ICT-afdeling van NoorderBasis. 

We geven het vak Fries We spreken tijdens de lessen Nederlands. Veel van onze leerlingen zijn Friestalig 

opgevoed. We besteden bij de lessen Fries met name aandacht aan luisteren, 

lezen , spreken en aan het ontwikkelen van eenpositieve attitude ten opzichte van 

het vak Fries 

Een goed pedagogisch en didactisch klimaat We werken aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat. Dit ontstaat niet 

zomaar. Dit vraagt inzet en samenwerking van school en ouders. De schoolleider 

en het team zijn hierin cruciaal om beleid te formuleren. 

We zijn een Kanjerschool. Onze school moet een veilige school zijn. We gebruiken de Kanjertraining om de 

sociale vaardigheden van leerlingen te versterken. Kinderen worden zich bewust 

van hun eigen gedrag en spreken hierover in de zgn. Kanjertaal. De leerkrachten 

zijn geschoold in het werken met de Kanjermethode. 

Effectief gebruik van een didactisch model Nieuwe lesstof leren we aan d.m.v. het Directe Instructie Model. We gebruiken 

hiervoor Expliciete Directe Instructie (EDI). We doen het als leerkrachten eerst 

voor, dan samen en daarna kunnen de leerlingen het alleen. Leerlingen leren 

stapsgewijs en actief de leerstof. Hierdoor kunnen alle leerlingen succeservaringen 

opdoen. 

Duidelijke communicatie met ouders We hebben onze ouderpopulatie goed en beeld en stemmen daar ons onderwijs op 

af. Ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van het schoolbeleid. Bij 

wijzigingen communiceren we hierover met ouders. 

We zoeken contact met de kerken De kerken in het voedingsgebied van de school willen we betrekken in het netwerk 

van de school. Uitnodigingen voor activiteiten kunnen naar alle kerken in de 

omgeving. Het meewerken aan activiteiten (BV KSKG-diensten) werkt hierin 

positief. 

Zoeken naar nieuwe leerlingen Het doel van NoorderBasis is het kunnen geven van positief christelijk onderwijs 

aan zo veel mogelijk leerlingen. We werven nieuwe leerlingen door middel van 

Open Dagen. Daarnaast zijn de ouders ambassadeurs van de school. Veel ouders 

vinden een school voor hun kind in het eigen netwerk. 

Leerling is eigenaar van eigen leerontwikkeling We willen de leerlingen motiveren om zichzelf te ontwikkelen. Een kind leert veel 

meer en veel beter als hij daarvoor intrinsiek gemotiveerd is. Dat kan ontstaan als 

een leerling invloed heeft op zijn leerproces. En als het onderwijs een beroep doet 

op zijn moreel besef. Hierdoor willen we ons profileren. 

Onderscheidend Onze school heeft geen bijzonder schoolconcept, behalve dat van een 

streekschool. We onderscheiden ons vooral door de identiteit. Ouders kiezen voor 

de school wat voor meerderen inhoudt dat ze voor de hele schoolloopbaan van hun 

kind(eren) het vervoer moeten organiseren en bekostigen. Ook kunnen we ons 

onderscheiden door duurzaam te zijn/worden. 

Herkenbaar Noorderbasis staat bekend vanwege de “goede scholen”. De naam van de scholen 

is een uithangbord. De huisstijl werk er aan mee. 

Duurzaam De school wil maatschappelijk verantwoord opvoeden en onderwijzen. Dat betekent 

dat we verantwoordelijkheid kweken voor maatschappelijke problemen zoals 

luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. Dit komt 

in sommige thema’s aan de orde. Ook hierin zijn medewerkers vanwege hun 

voorbeeldfunctie hierin belangrijk. 
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Onderwijs processen toelichting

We geven kwalitatief goed onderwijs We geven kwalitatief goed onderwijs. Dit houdt in dat de lessen een duidelijke en 

doordachte opbouw hebben. De lessen hebben onderling samenhang en passen bij 

de methode's of in de thema's die worden aangeboden. De zorg is verantwoord 

opgebouwd en minimaliseert de risico's van het ontwikkelproces van de leerlingen. 

Dit vereist een continu proces van ontwikkeling en het bijhouden van de 

ontwikkelingen in de maatschappij en de onderwijskundige inzichten. 

Leren en groeien toelichting

Medewerkers borgen de identiteit De medewerkers zijn ambassadeurs en identiteitsdragers van de school. Ongeacht 

hun functie als leerkracht, IB-er, administratie onderwijsassistent of directeur. 

Acceptabele werkdruk voor alle medewerkers We zorgen voor een eerlijke verdeling van de taken. Voor alle collega's geldt dat zij 

de taakbelasting acceptabel vinden. We spreken alkaar er op aan als iemand zich 

zelf in een risico-situatie manoeuvreert door de eigen grenzen niet te respecteren. 

Gezonde cultuur We werken aan een gezonde en professionele cultuur in de school. Dit is een zaak 

van zowel het team als van de ouders. Ieder werkt hieraan mee. Het elkaar iets 

gunnen hoort hierbij. Ouders weten op basis van de verstrekte informatie uit de 

school en uit de groepen hoe ze de medewerkers van de school hierin kunnen 

ondersteunen. 

Open, dienstbaar en Christelijk Alle processen in school staan (direct of indirect) ten dienste van het primaire 

proces. We zijn in alles afhankelijk van God. Dat mogen en willen we hardop 

noemen. 

Onderdeel van NoorderBasis Gebruik maken van bovenschoolse vakleerkrachten, cursussen, coaching, 

netwerken, plusklassen, identiteitsprojecten en leermiddelen. 
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