
VCPO Noord-Groningen is een lerende organisatie. Met elkaar willen 
we steeds beter worden. Dat betekent dat professionalisering van 
leerkrachten belangrijk is. We willen alle talenten binnen onze 
organisatie benutten. Onderwijsinnovaties als passend onderwijs 
doen een beroep op specifieke vaardigheden van leerkrachten. Het 
vraagt om mensen die zich willen ontwikkelen. De komende jaren 
zullen er meer specialisten worden opgeleid. Leerkrachten die taal-  
of rekencoördinator willen worden of zich willen specialiseren op 
hoogbegaafdheid. Een tweede speerpunt van het personeelsbeleid is 
vitaliteit & werkplezier. Op twee scholen is inmiddels een pilot gestart 
waarmee we zicht willen krijgen op de werkdruk, maar ook de 
energiebronnen in het werk in kaart brengen.  

‘Derde speerpunt van ons personeelsbeleid is leiderschap. Een aantal 
keren per jaar staan de directeuren centraal tijdens de IPB-dagen. IPB 
staat voor integraal personeelsbeleid. Een expertisegroep program-
meert die dagen. Onderwerpen in het afgelopen schooljaar waren 
vitaliteit & werkplezier, het voeren van effectieve gesprekken, coa-
chend leidinggeven en passend onderwijs & talentmanagement. Ook 
tijdens begeleide intervisiebijeenkomsten wisselden de schooldirec-
teuren kennis en ervaringen uit. Het komend schooljaar staat een 
training flitsbezoeken op de agenda. Schoolleiders zullen met elkaar 
deze training volgen waarin ze leren om tijdens een kort bezoek in de 
klas een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het onderwijs.’
Gerard Weitenberg, P&O-adviseur

Kenniscafés en kringbijeenkomsten
Een initiatief dat vanuit leerkrachten zelf is ontstaan zijn de kenniscafés of kringbijeenkomsten. 
Tijdens informele bijeenkomsten buigen leerkrachten zich over thema’s die een relatie hebben met 
hun werk in de klas.  
‘Ik ben, net als veel anderen binnen de vereniging, de enige leerkracht voor groep 1/2 op mijn 
school. Lesgeven aan kleuters is iets heel anders dan lesgeven in de midden- of bovenbouw. Soms 
gaan teamvergaderingen over onderwerpen die voor de kleuters minder interessant zijn, bijvoor-
beeld over voortgezet technisch lezen. Ik zou die tijd graag besteden aan een onderwerp dat ik kan 
gebruiken in mijn groep. Zo ontstond het idee van de kringbijeenkomsten. De bedoeling is om af en 
toe met leerkrachten van groep 1/2 van andere scholen van VCPO Noord-Groningen bij elkaar te 
komen en een onderwerp onder de loep te nemen dat voor ons relevant is. Voorbeelden zijn ‘hoe 
zet je een taalhoek in elkaar?’, ‘hoe geef ik les aan kleuters via het directe-instructiemodel?’ en 
‘groepsplannen maken voor kleuters, hoe doe je dat?’.’ 
Leonie van Dalen, leerkracht groep 1/2 cbs de Meander, Sauwerd 

Lerende organisatie 



VCPO werkt samen met verschillende partners om een goed aanbod voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar te realiseren. De samenwerking met Kids2B leidt 
onder meer tot een betere aansluiting van peuterspeelzaal op de basisschool. 
Met Lauwers & Eems, het bestuur van het openbaar onderwijs, voert VCPO 
gesprekken over de toekomst van het onderwijs in onze regio. De mogelijke 
samenwerking tussen openbare en christelijke scholen, is onderwerp van de 
gesprekken.  

In Zuidwolde is in 2013 een belangrijke stap gezet met de samenwerking tussen 
christelijk (VCPO) en openbaar onderwijs (Marenland). Zowel de openbare als  
de christelijke basisschool werd steeds kleiner waardoor de kwaliteit van het 
onderwijs en de betaalbaarheid van de scholen steeds meer onder druk kwa-
men te staan. Daarnaast wilden beide teams én de ouders het liefst een school 
in Zuidwolde behouden. Dit leidde tot gesprekken over samenwerking tussen 
cbs de Akker en de openbare Venhuisschool. In december 2013 zijn de voor- 
bereidingen afgerond. Toen lag er een ‘bouwtekening’ waarvan leerkrachten 
zeiden ‘op zo’n school zou ik willen werken’ en ouders ‘op deze school willen  
we ons kind graag hebben’. Voorlopig blijven beide schoolgebouwen in gebruik, 
maar de groepen worden in het nieuwe schooljaar samengevoegd. 

‘Om de samenwerking handen en voeten te geven en samen een nieuwe school 
te vormen, zijn er verschillende werkgroepen ingericht. De vooroordelen die  
er over en weer waren, hebben we eerst de wereld uitgeholpen. Vanuit de  
Venhuisschool leefde het idee dat er bij ons geen aandacht zou mogen zijn voor 
bijvoorbeeld yoga en spiritualiteit en andersom dachten wij dat er in het open-
baar onderwijs geen ruimte zou zijn voor kerstvieringen en Bijbelverhalen.  
Geen van beide ideeën bleek te kloppen. In de werkgroepen ontdekten we meer 
overeenkomsten dan verschillen. We werken vanuit vergelijkbare normen en 
waarden, alleen worden ze gevoed vanuit een andere bron.’

‘Belangrijk onderwerp is de identiteit van de school. Schoolbreed gaan we 
werken met Trefwoord, wat een methode voor levensbeschouwing is en dus ook 
prima past voor de Venhuisschool. En twee keer per week zullen leerlingen 
gesplitst worden in een groep die aan de slag gaat met het Bijbelverhaal en een 
groep die aan de hand van een zogenoemd spiegelverhaal werkt rond hetzelfde 
thema. De in te stellen identiteitscommissie zal de ontwikkelingen de komende 
tijd nauwlettend volgen.’
Annet Bannink, directeur cbs de Akker, Zuidwolde 

Samenwerking  
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Voor u ligt het verslag van VCPO Noord-Groningen over het schooljaar 
2013/2014. Geen traditioneel jaarverslag met feiten en cijfers, maar een 
‘kijkje in onze keuken’. We maken u graag deelgenoot van de belangrijkste 
ontwikkelingen in ons onderwijs. Zoals u kunt lezen gaat het goed met onze 
scholen en dat willen we graag zo houden. We zijn volop in beweging en 
werken voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Als lerende 
organisatie hechten we veel waarde aan de verdere professionalisering van 
onze leerkrachten. We zijn dan ook klaar voor de invoering van passend 
onderwijs. Omgaan met verschillen is voor ons een vanzelfsprekendheid. 
Zowel voor kinderen die moeite hebben met de leerstof als voor de meer 
getalenteerde kinderen, hebben we een passend aanbod.  
Ondertussen kunnen we er niet omheen. Er is sprake van krimp in onze regio 
en krimp betekent minder leerlingen, kleinere scholen en minder geld. Wij 
geloven in de kracht van de verbinding en willen onze verantwoordelijkheid 
nemen in de samenleving. Daarom buigt VCPO zich, samen met het 
openbaar schoolbestuur Lauwers & Eems, over de toekomst van het 
onderwijs in onze regio.  
En dan blijkt krimp ook een kans in te houden. Want door samen te werken 
kunnen we meer. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 
dorpen een school behouden. En samen kunnen we de kwaliteit van ons 
onderwijs verder verbeteren. Op welke wijze we kunnen samenwerken staat 
nog niet vast. Wat wel vaststaat is dat de VCPO goed onderwijs wil blijven 
bieden voor alle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. De komende 
tijd zullen we daarom het gesprek over de toekomst van het onderwijs in 
onze regio verder voeren. Met Lauwers & Eems, met onze scholen en vooral 
ook met onze ouders. 
Vol vertrouwen en met nieuwe energie zijn we nu het nieuwe schooljaar 
ingegaan. Er liggen voldoende uitdagingen. Ik ga ze graag aan, samen  
met u! 
Simon van der Wal, directeur-bestuurder VCPO Noord-Groningen 

Meer lezen over de voorstellen tot samenwerking tussen het christelijk en 
openbaar onderwijs? Zie: www.vcpong.nl

ICT

ICT is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Elke klas 
beschikt over een digibord en over meerdere computers. Het 
doel van de inzet van ICT is ons onderwijs boeiend en flexibel 
te houden en nog beter te kunnen afstemmen op de behoeften 
van leerlingen. In 2013 is een bovenschools ICT-beleidsplan 
opgesteld.

‘Ik ontwikkel de grote lijnen en werk die uit met de ICT- 
coördinatoren van de scholen. Met elkaar buigen we ons over 
actuele vraagstukken. Welke plek willen we bijvoorbeeld tablets 
en nieuwe media geven in ons onderwijs? Kunnen we moderne 
middelen inzetten om nog beter onderwijs op maat  
te geven? Wij doen de voorzet, maar uiteindelijk maakt elke 
school eigen keuzes.’
Marije Smit, bovenschools ICT-coördinator 

Bij het opstellen van ICT-beleid maakt 
VCPO Noord-Groningen gebruik van 
onderstaande bouwstenen. Zo weten 
onze scholen zeker dat er niet iets over 
het hoofd gezien wordt.  
 
Bouwsteen 1: visie en doelen – wat willen 
we en hoe gaan we dat bereiken? 
Bouwsteen 2: professionaliseren – wat 
moeten leerkrachten kunnen om te 
werken met ICT-toepassingen in de klas. 
Hoe zorgen we dat we kunnen wat we 
willen? 
Bouwsteen 3: middelen – wat hebben we 
nodig en welke middelen moeten we dus 
reserveren? 
Bouwsteen 4: borgen – hoe zorgen we 
dat we actueel blijven? ICT als onderdeel 
van het schoolplan.

Bouwstenen ICT-beleid 

Voorwoord 



Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking 
getreden. Alle scholen in Nederland hebben nu zorgplicht voor alle 
leerlingen die aangemeld worden. Als een school zelf niet in staat 
is een leerling passend onderwijs te bieden, moet zij zorgen voor 
een passende plek op een andere school. In 2013 is VCPO toege-
groeid naar de invoering van deze wet. Er zal niet veel veranderen. 
In ons onderwijs is altijd ruimte voor verschillen tussen kinderen.  
Er is ondersteuning en begeleiding voor kinderen die uitvallen en 
steeds meer aandacht voor kinderen die bovengemiddeld preste-
ren. 
Binnen passend onderwijs moeten alle scholen hun basisonder-
steuning op orde hebben. Het kader van de Onderwijsinspectie is 
hierbij maatgevend. We kijken onder meer naar:  
- stemt de school het onderwijs voldoende af op de kinderen? 
- houdt de school voldoende rekening met verschillen tussen 

kinderen? 
- wordt er planmatig gewerkt?  
- werkt de school goed samen met ouders? 

Daarnaast voeren we audits, onderzoeken, uit. Dat doen we aan de 
hand van de uitkomsten van de Cito-toetsen uit het leerlingvolgsys-
teem en van de Cito-eindtoets. Daaraan kunnen we aflezen hoe  
het staat met de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. Als 
er zorgen zijn over leerlingen, kunnen we tijdig ingrijpen. Zo voor- 
komen we dat er problemen ontstaan. 

‘Scholen kunnen na een audit groen, oranje of rood scoren. Groen 
betekent dat de basisondersteuning helemaal op orde is, oranje/ 
rood dat er zorgen zijn over de kwaliteit. Steeds meer scholen van 
VCPO Noord-Groningen scoren groen. We zien dat als het onder-
wijs goed is afgestemd op de kinderen, de resultaten omhoog 
gaan. Er zijn veel minder kinderen die uitvallen en er is minder 
ondersteuning en begeleiding nodig. Het gaat dus goed met onze 
scholen, de kwaliteit is op orde!’
Jannes de Vries, orthopedagoog en GZ-psycholoog

Tijdens een studiedag formuleerden de scholen hun dromen op  
het gebied van ICT in het onderwijs. Een kleine selectie: 

• CBS de Borgschool (Winsum) zet ICT in als middel om haar onder- 
wijs te ondersteunen en haar kinderen voor te bereiden op een maat- 
schappij vol ICT. 

• CBS de Piramide (Winsum) zet ICT in als middel voor samenwerking en 
als middel om leerlingen waar nodig maatwerk te kunnen bieden. 
Daarbij wordt ICT gebruikt om ouders meer en meer bij het leerproces 
van hun kind te betrekken. 

• CBS de Rank (Warffum) gebruikt ICT en media als middel voor 
samenwerking, differentiatie, inoefening en kennisverbreding naast de 
methodes die in het onderwijs gebruikt worden. 

• CBS de Meander (Sauwerd) gebruikt ICT en media als middel om 
leerlingen uit te dagen en voor te bereiden op een goed en integraal 
gebruik van sociale media. 

• CBS de Regenboog (Bedum) integreert ICT als middel naast de 
methode, waarbij zelfstandigheid, zelfontplooiing en maatwerk 
speerpunten zijn. 

Dromen van scholen



Plusklas
Omgaan met verschillen betekent aandacht 
voor zowel kinderen die uitvallen als voor 
kinderen die bovengemiddeld presteren. Voor 
die laatste groep, de hoogbegaafde kinderen, 
is in 2013 een Plusklas in het leven geroepen. 
In die klas, waar kinderen van groep 1 tot en 
met 8 op wisselende tijden terecht kunnen, 
wordt extra uitdaging en leerstof geboden.  

‘Met de vier kleuters ga ik dieper in op de 
thema’s die op dat moment in groep 1 en 2 
worden behandeld. Laatst was dat de dieren-
tuin. We hebben onderzocht waar de dieren 
vandaan komen en zoeken die landen op op de 
wereldbol. Of bij het thema WK gaf ik de 
volgende opdracht: in een poule zitten vier 
teams. Hoeveel wedstrijden worden er ge-
speeld als ieder team tegen elkaar speelt? 
Vinden ze prachtig, echte hersenkrakers.’ 

‘De kinderen uit groep 6,7 en 8, komen een 
hele middag naar de Plusklas. Ze werken dan 
onder meer een uur zelfstandig in het lab, het 
atelier of de universiteit. In het lab doen de 
kinderen proefjes en houden ze zich bezig met 
natuur- en scheikundige vraagstukken. In het 
atelier staan de creatieve vakken centraal en in 
de universiteit zitten de onderzoeksopdrachten 
en studievaardigheden. Alle kinderen moeten 
werken in alle drie de hoeken. Achterliggend 
idee is dat hiermee alle kwaliteiten ontdekt en 
ontwikkeld worden, maar ook dat kinderen 
dingen doen die ze minder leuk of moeilijk 
vinden. Dat laatste is belangrijk voor hoog- 
begaafde kinderen. Ze moeten leren dat niet 
alles even gemakkelijk gaat, dat ze soms even 
moeten doorbijten.’ 
Anneke Jansma, leerkracht Plusklas cbs  
de Regenboog 

Bovenschools ondersteuningsteam
Om antwoord te kunnen geven op meer complexe 
vragen van leerkrachten en leerlingen heeft VCPO een 
eigen bovenschools ondersteuningsteam (BoOt) inge-
richt. In het BoOT zitten een orthopedagoog/GZ-psycho-
loog, een orthopedagoog in opleiding/intern begeleider, 
een intern begeleider en een directeur. Leden van het 
BoOt brengen een bezoek aan de scholen om de resul- 
taten van Cito-toetsen te bespreken en analyseren. Het 
BoOt komt ook in actie als er ondersteuningsvragen zijn 
waar de school zelf geen antwoord op heeft. Dat kunnen 
vragen zijn over de leeropbrengsten of over het gedrag 
van individuele leerlingen, maar ook vragen over een 
groep die niet optimaal functioneert. 
Met het BoOt slaat VCPO een brug tussen school, thuis 
en hulpverlening. We kunnen steeds meer zelf. Alleen 
voor heel specifieke problematiek verwijzen we ouders 
door naar externe hulpverlening. 

‘Ik houd me binnen het BoOt bezig met vragen rond 
gedrag. Ik word bijvoorbeeld benaderd als een groep 
heel heftig en onrustig reageert of als er geen vertrou-
wen is tussen de kinderen of tussen kinderen en leer-
kracht. Ook als er zorgen zijn rond het gedrag van 
individuele kinderen, kom ik in beeld. Ik ga het gesprek 
aan met het kind en probeer te onderzoeken wat er 
achter het gedrag schuilgaat.’  

‘De sociale-vaardigheidstrainingen die ik geef, bestaan uit 
tien bijeenkomsten van een uur voor een groep kinderen. 
Doel is jezelf en de ander beter te leren kennen en je 
eigen rol in het geheel te leren zien. Onderwerpen die 
aan de orde komen, zijn onder meer grenzen leren 
stellen, kritiek geven en ontvangen, complimenten 
geven, gevoelens uiten. Ouders zijn bij één bijeenkomst 
aanwezig. Zij vinden dat heel prettig en zinvol. Ze kunnen 
er thuis ook iets mee.’
Marjo ter Hoeve, intern begeleider en lid van het boven-
schools ondersteuningsteam


