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Leerlingen en ouders

NoorderBasis:  Het belang van de leerling 
Leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Het is de zaak van de scholen om dat onderwijs te bieden. NoorderBasis wil het belang van de 

leerling koppelen aan maatschappelijke belangen van het onderwijs. Goed onderwijs is een balans tussen het belang van de leerling, de 

sociale samenhang en toegankelijkheid en gelijke kansen. Wat nog moet worden ontwikkeld, is de leerlingen een stem te geven op de 

scholen door bijvoorbeeld het instellen van een leerlingenraad, het gebruik van leerlingenborden in de klassen etc.

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Leerwinst voor kinderen, effectiever werken 
en werkplezier

Wij werken schoolbreed aan korte termijn doelen, vormen samen een hecht team, wisselen met 

elkaar uit en versterken middels onderwijsonderzoek onze lespraktijk. Wij gaan de uitgangspunten 

van St Leerkracht inzetten voor kinderen in de groepen en voor onszelf. 

Niet gekoppeld aan NoorderBasis doelen 
NB staat open voor christenen die een bijbelgetrouwe basisschool zoeken voor hun kind die aansluit bij hun geloofsopvoeding thuis. NB werkt 

met een identiteitsdocument dat wordt ondertekend door alle medewerkers en nieuwe ouders. Medewerkers geven leerlingen bijbelgetrouw 

onderwijs. Die doen zij vanuit de opdracht kinderen te vertellen over God. Elke NB school heeft een methode voor bijbelonderwijs. NB 

ontwikkelt jaarlijks een verenigingsbreed identiteitsthema. In 22/23 is het thema 'Feest voor de Heer'.

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Basisschool voor actief christelijk onderwijs

NB staat open voor christenen die een bijbelgetrouwe basisschool zoeken voor hun kind die aansluit 

bij hun geloofsopvoeding thuis. NB werkt met een identiteitsdocument dat wordt ondertekend door 

alle medewerkers en nieuwe ouders. Medewerkers geven leerlingen bijbelgetrouw onderwijs. Die 

doen zij vanuit de opdracht kinderen te vertellen over God. Elke NB school heeft een methode voor 

bijbelonderwijs. NB ontwikkelt jaarlijks een verenigingsbreed identiteitsthema. In 22/23 is het thema 

'Feest voor de Heer'. 

NoorderBasis:  Goede leerkracht die mijn kind ziet 
Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat in de klassen. Leerkrachten zijn open en gastvrij naar alle kinderen waaraan 

ze mogen lesgeven. Ze zijn betrokken op unieke eigenheid van het kind vanuit de opdracht om de kinderen te vertellen van God. Elk kind 

mag dat horen. Ouders hebben recht op goede informatie over de ontwikkeling van hun kind(eren). Scholen laten daarom de cognitieve 

ontwikkeling zien door het ouderportal van ParnasSys open te zetten en voeren regelmatig oudergesprekken over de algehele ontwikkeling 

van de kinderen. Wat nog moet worden geregeld is dat alle scholen de ouderportal open zetten voor de ouders.

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Ouders als betrokken partners voor school.

Betrokken ouders zijn van groot belang voor het leren van leerlingen. Wij hechten aan hun 

betrokkenheid en stimulans om de kinderen te laten leren en groeien. Wij zien hen als gelijke 

partners. Maar met verschillende verantwoordelijkheden. Wij streven ernaar om open te zijn en goed 

met ouders te communiceren. Waar mogelijk en wenselijk betrekken wij ouders bij ons onderwijs. Wij 

gaan in gesprek met ouders over sexuele vorming en 'gun je kind een teleurstelling' verzorgd door 

Hans Veldsink. 

doelstellingen: N.a.v. onze ervaringen met de kinderen toen zij terugkwamen van de 

lockdowns organiseren wij voor ouders een avond over executieve 

vaardigheden van kinderen, met Hans Veldsink. (open)

Financieel gezond

NoorderBasis:  Toekomstgericht en continuïteit borgen + actief werven van leerlingen 
Alle scholen onderzoeken verschillende toekomstscenario’s bij dalende en stijgende leerlingenaantallen. Alle scholen werven actief leerlingen 

door middel van Open Dagen, zichtbaar te zijn tijdens activiteiten in de omgeving en zich te profileren tijdens markten, evenementen etc. Wat 

nog moet worden ontwikkeld, is een PR-plan op schoolniveau om de scholen zichtbaar te maken voor nieuwe ouders.

NoorderBasis 
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Financieel gezond

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Krachtig van binnen, sterk naar buiten

De Piet Prinsschool werkt met vier combinatiegroepen, waarvan een kleutergroep. Wij willen tenminste 

met vier groepen blijven werken. Wij willen een aantrekkelijke school zijn met een sterk imago. Wij 

zetten in op kwaliteit en onderscheiden ons op positieve en sterkte christelijke identiteit. Ons doel is 80 

leerlingen op de teldatum in 2023. Wij ontwikkelen een pr-plan. Wij willen de intake zoals we die 

jarenlang hebben gedaan aanpassen. Namelijk minder ' dit zijn wij' en meer ' wat heeft u nodig van 

ons?' . 

doelstellingen: Directie maakt een PR-plan en probeert hierbij met name collega's op te 

leiden en ouders te betrekken. (open)

De Piet Prinsschool doet jaarlijks mee aan de centrale Open Dag van 

NoorderBasis in oktober en de optionele Open Dag in maart. (open)

Maatschappij en overheid

NoorderBasis:  Doorgronden van informatie en verantwoording en dialoog 
In NoorderBasis werken we vanuit vertrouwen. NoorderBasis geeft medewerkers de ruimte en het begrip om hun werk te doen. Bij vragen 

over acties of besluiten vragen we eerst naar de achtergrond en motieven, voordat er wordt ingegrepen. Dit geldt voor elke geleding. We 

gaan graag samen het gesprek aan over de school. Wat nog ontwikkeld moet worden is dat NoorderBasis een actieve dialoog voert met de 

stakeholders (leerlingen, ouders, GMR, RVT, overheid, omgeving).

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Verantwoording en dialoog in elke geleding

De Piet Prinsschool legt verantwoording af van het onderwijs in alle geledingen: Leerkrachten aan directie 

en directie aan de bestuurder. Ook de ouders hebben hierin een rol. De school gaat de dialoog aan met 

ouders. Formeel via deelraad, medezeggenschapsraad en jaarverslag. Maar ook informeel in gesprekken 

met ouders, koffiemorgens. In 22/23 willen wij voorgangers van kerken uit Stadskanaal en omgeving 

uitnodigen op de Piet Prinsschool om kenbaar te maken wie wij zijn en waar wij voor staan. 

doelstellingen: De directie overlegt vijf keer per jaar met de medezeggenschapsraad/deelraad.

(open)

NoorderBasis:  Nationaal Programma Onderwijs goed inzetten. 
Het onderwijs krijgt een flink bedrag per leerling om achterstanden of leervertragingen weg te werken. Deze gelden zijn incidenteel voor twee 

jaar. Als NoorderBasis zetten we dit in naast de reguliere formatie. We willen vooral goed inzetten op extra ondersteuning en het vergroten 

van leerkrachtvaardigheden. Dit doen we door leerkrachten op de scholen te scholen als coördinator voor een vak, waarbij de nadruk ligt op 

rekenen, taal en lezen. Deze leerkrachten nemen het voortouw in de school en ontwikkelen een visie en doorgaande lijn voor hun specifieke 

vak. We willen evidence-informed werken door interventies in te zetten die bewezen effectief zijn vanuit onderzoek en de dagelijkse 

onderwijspraktijk. De inzet van NPO gelden is op elke school in overleg en met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld.

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Nationaal Programma Onderwijs

Goed inzetten middelen NPO 

doelstellingen: Wij willen schoolbreed de spellingsresultaten verhogen. Daarvoor schaffen wij 

Staal aan. Een leerkracht laat zich opleiden tot gedragsdeskundige autisme 

(geef me de vijf). Wij laten ons begeleiden bij de invoer van een nieuwe 

rekenmethode. (open)

Onderwijs processen

NoorderBasis:  Samenwerking met gemeenten, kerken en externe instanties 
NoorderBasis wil in de maatschappij participeren in netwerken en gemeenten en een steentje bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en 

samenwerking met derden. De contacten met instanties die dichtbij onze identiteit liggen is goed. Directeuren onderwijsondersteuning 

participeren in overleggen met kwaliteitsmedewerkers van andere besturen. Wat nog moet worden ontwikkeld, is om in elke gemeente waarin 

een school staat te participeren in lokale overleggen.

NoorderBasis 
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Onderwijs processen

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Cultuur in dienst van onderwijs en kinderen

Wij werken samen met de bibliotheek Stadskanaal om kinderen te laten ervaren hoe fijn het is om 

boeken te leren lezen. Daarnaast werken wij ook samen met 'Kunst en school'rond cultuur en kunst. Zo 

leren de kinderen dansend over de betekenis van woorden. Wij gaan door met bewegend leren. 

Bedoeld om de kinderen te laten ervaren dat leren leuk kan zijn. 

doelstellingen: Wij onderhouden nauwe contacten met de bibliotheek Stadskanaal. Met 

regelmaat worden boeken geleend of in overleg met hen gekocht. (open)

Wij organiseren culturele uitjes in overleg met Kunst en Cultuur in 

Groningen. (open)

NoorderBasis:  Passend onderwijs en doorgaande lijn 
NoorderBasis participeert in samenwerkingsverbanden 20.01, 21.01 en 22.01 en levert een bijdrage aan het ontwikkelen en bevorderen van 

passend onderwijs. Daarnaast werken de scholen van NoorderBasis samen met voorschoolse voorzieningen en kinderopvang om een goede 

doorgaande lijn te realiseren. Dit resulteert in gezamenlijke pedagogische-educatieve plannen waar dit kan en een eenduidige aanpak.

Piet Prinsschool - Stadskanaal: De kern van ons onderwijs: rekenen, taal en 
lezen

Rekenen, taal en lezen zijn de kern van ons onderwijs. Voor deze vakken hebben wij streefdoelen 

vastgesteld waarover wij verantwoording afleggen. Dit zorgt ervoor dat kinderen kunnen participeren in 

de maatschappij. Om de resultaten van ons spellingsonderwijs te verhogen hebben wij een nieuwe 

taalmethode aangeschaft. Ook hebben wij een nieuwe rekenmethode ingevoerd. Deze is ingevoerd tot 

en met de bovenbouw. Wij willen ons richten op de implementatie van beide methodes. 

doelstellingen: Middels de aankoop van de nieuwe methode Staal willen wij de resultaten 

van ons spellingsonderwijs verbeteren in twee jaar. (open)

NoorderBasis:  Direct instructiemodel hanteren 
Nieuwe lesstof (cognitie) leren we aan door middel van het Directe Instructie Model. Voor mensvaardigheden en persoonlijkheidsvorming zijn 

andere vormen van onderwijsoverdracht ook geschikt, die aansluiten bij het schoolconcept. De balans tussen deze drie domeinen is 

belangrijk. Wat nog moet worden geborgd, is langdurige aandacht voor scholing en verdieping op het gebied van directe instructie.

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Directe Instructie Model centraal voor nieuwe 
lesstof.

Nieuwe lesstof leren wij aan met behulp van het Directe Instructie Model. Wij gebruiken hiervoor 

Expliciete Directe Instructie 2.0( EDI). Omdat wij een kleine school zijn met uitsluitend 

combinatiegroepen, willen wij ons blijven toeleggen op het leren geven van instructie aan 

combinatiegroepen. Wij richten ons op webinars van Marcel Schmeier mbt. Edi 2.0. 

NoorderBasis:  Passend onderwijs en doorgaande lijn 
NoorderBasis participeert in samenwerkingsverbanden 20.01, 21.01 en 22.01 en levert een bijdrage aan het ontwikkelen en bevorderen van 

passend onderwijs. Daarnaast werken de scholen van NoorderBasis samen met voorschoolse voorzieningen en kinderopvang om een goede 

doorgaande lijn te realiseren. Dit resulteert in gezamenlijke pedagogische-educatieve plannen waar dit kan en een eenduidige aanpak.

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Passend onderwijs door handelingsgericht 
werken en arrangeren.

Om op de Piet Prinsschool passend onderwijs te realiseren kijken wij wat kinderen nodig hebben en 

wat wij als school kunnen bieden. Wij koppelen onderwijsbehoeften altijd aan een doel dat ambitieus 

en realistisch is. En passen ons handelen hierop aan. Hierbij beperken wij administratie tot het 

noodzakelijke en zetten wij in op de optimale ontwikkeling van een kind. 

NoorderBasis:  Zichtbaar en onderscheidend onderwijsconcept in de school 
Alle scholen maken zichtbaar in school waarmee zij zich profileren. Naast onze gezamenlijke identiteit kan dat een onderwijsconcept zijn, een 

programma of aanpak. Veel scholen hebben startende directeuren of hebben net een directeurswissel gehad. Wat nog moet worden 

ontwikkeld is visie op schoolniveau waarmee de school zich profileert en hoe dit als team wordt uitgedragen.

NoorderBasis 
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Onderwijs processen

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Eigenaarschap van leerlingen vergroten, in de 
groep

Eigenaarschap van leerlingen is de mate waarin de leerling medeverantwoordelijkheid neemt voor zijn 

eigen leerproces. De leerkracht is daarin cruciaal. Die stelt de leerling in staat om te leren. De 

leerkracht als expert kent de hele leerlijn, weet welke kennis nog ontbreekt en kan misconcepties 

bijsturen. 

doelstellingen: Wij bedenken klusjes die kinderen kunnen (leren) doen op school zodat zij 

eigenaarschap ervaren. (open)

NoorderBasis:  Open staan voor nieuwe collega's en samenwerking scholen 
NoorderBasis is toegetreden tot het samenwerkingsverband Scope waarin 20 besturen samenwerken met de Educatieve Academie van VIAA 

(pabo in Zwolle) en levert hierdoor stageplekken voor stagiaires van VIAA. Ook stagiaires van andere pabo's zijn welkom, zoals Stenden. 

Enkele scholen zijn aangewezen als opleidingsscholen. Alle scholen staan open voor stagiaires en als opleidingsplaats. Wat nog moet 

worden ontwikkeld, is dat leerkrachten van opleidingsscholen de opleiding tot Werkplekcoach volgen.

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Opleiden pabo- en onderwijsassistenten

De Piet Prinsschool werkt samen met de VIAA om studenten op te leiden tot leerkracht. Het is ons 

gezamenlijk belang studenten zo goed mogelijk startbekwaam te maken. Dit vraagt een open houding 

van de VIAA, de leerkrachten van de Piet Prinsschool en de studenten. Samen werken we aan goed 

onderwijs. Studenten van andere instellingen zijn ook welkom als dat past binnen de organisatie. 

NoorderBasis:  Actief gedragen kwaliteitszorg 
Alle scholen hebben een bekend en actief gedragen kwaliteitszorg.

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Aandacht voor vakliteratuur

Onderwijs is altijd in ontwikkeling. Om de nieuwste inzichten en onderzoeken bij te houden, lezen we 

vakliteratuur en scholen we bij. We zoeken een manier waarop we dat wat we gelezen hebben, kunnen 

delen met elkaar. 

NoorderBasis:  Duurzame scholen 
Alle scholen werken aan duurzaamheid. Vanuit de opdracht om de aarde te bewerken en te bewaren willen de scholen bewust omgaan met 

het milieu. Bij de planning en bouw van nieuwe scholen wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar gasloze en zo duurzaam mogelijke gebouwen.

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Duurzame school vanuit liefde voor de 
schepping

De Piet Prins is gehuisvest in een gebouw dat in 2016 is gerenoveerd. Hierdoor is het gebouw 

energiezuiniger geworden. Het verwerken van afval doen wij milieuvriendelijk. Papier wordt al apart 

gesorteerd, net als plastic afval. Kinderen van de middenbouw leren werken met kleine groentetuintjes. 

NoorderBasis:  Maatschappelijk actief en betrokken in de buurt 
Alle scholen zijn vertegenwoordigd in maatschappelijke overleggen in hun omgeving. Waar mogelijk wordt geparticipeerd in activiteiten in de 

buurt. Scholen stellen waar mogelijk hun gebouw ter beschikking als stemlokaal, voor gemeentelijke overleggen met de buurt, of hun pleinen 

open voor buurtactiviteiten.

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Veilig in het verkeer

De Piet Prinsschool maakt zich sterk voor een veilige (verkeers)omgeving. Wij hebben bij de gemeente 

aangedrongen op meer parkeergelegenheid. Wij doen mee met het Verkeerslabel en het 

verkeersexamen in groep 7/8. 

NoorderBasis:  Actief gedragen kwaliteitszorg 
Alle scholen hebben een bekend en actief gedragen kwaliteitszorg.

NoorderBasis 
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Onderwijs processen

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Begeleiding invoer Getal en Ruimte

In seizoen 2020-2021 zijn wij begonnen te werken met onze nieuwe rekenmethode 'getal en ruimte' in 

de groepen 3 tot en met 6. In seizoen 2021-2022 voerden wij de methode ook in, in groep 7/8. Uit NPO-

gelden laten wij ons bijscholen in het gebruik van de methode. Met die bijscholing willen wij doorgaan. 

Leren en groeien

NoorderBasis:  Plezier, trots, vertrouwen en eigenaarschap 
Medewerkers werken met plezier bij- en zijn trots op NoorderBasis. Ze krijgen het vertrouwen om hun vak uit te oefenen en beslissen mee 

over hoe dat het beste kan op de scholen. NoorderBasis organiseert jaarlijks diverse activiteiten waardoor medewerkers elkaar kunnen 

ontmoeten in een ontspannen setting om contact en ontmoeting te stimuleren. Ondersteuning wordt voor medewerkers preventief 

aangeboden en ingezet in samenwerking met externe organisaties om zo werkgeluk te bevorderen en werkdruk tegen te gaan. P&O is 

zichtbaar in de organisatie en informeert regelmatig d.m.v. nieuwsbrieven over nieuwe ontwikkelingen. Wat nog moet worden ontwikkeld is 

een vorm om medewerkers actief te betrekken bij het nadenken over nieuw beleid. Ook wordt er een nieuw personeelsbeleidsplan 

geformuleerd.

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Plezier, trots en vergroten van 
werkgeluk.

Op de Piet Prinsschool zijn we gericht op het vergroten van werkplezier en willen we 

ondersteunend zijn als dat nodig is. De arbomeester wordt jaarlijks ingevuld. En er wordt 

met regelmaat bekendheid gegeven aan stichting Probaat. 

doelstellingen: Waar medewerkers dat willen kunnen zij ondersteund worden 

door 'Probaat' (werkgeluk) De directie maakt hiervan gebruik.

(open)

NoorderBasis:  Plezier, trots, vertrouwen en eigenaarschap 
Medewerkers werken met plezier bij- en zijn trots op NoorderBasis. Ze krijgen het vertrouwen om hun vak uit te oefenen en beslissen mee 

over hoe dat het beste kan op de scholen. NoorderBasis organiseert jaarlijks diverse activiteiten waardoor medewerkers elkaar kunnen 

ontmoeten in een ontspannen setting om contact en ontmoeting te stimuleren. Ondersteuning wordt voor medewerkers preventief 

aangeboden en ingezet in samenwerking met externe organisaties om zo werkgeluk te bevorderen en werkdruk tegen te gaan. P&O is 

zichtbaar in de organisatie en informeert regelmatig d.m.v. nieuwsbrieven over nieuwe ontwikkelingen. Wat nog moet worden ontwikkeld is 

een vorm om medewerkers actief te betrekken bij het nadenken over nieuw beleid. Ook wordt er een nieuw personeelsbeleidsplan 

geformuleerd.

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Professionaliteit, collegiale 
consultatie en feedback

Medewerkers van de Piet Prins ontwikkelen zich door samen te leren en te werken. Maar 

ook door individueel bij te scholen. We zorgen voor professionaliteit op maat, passend bij 

de ontwikkelbehoefte van de medewerkers en de organisatie. Leerkrachten 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 d.m.v. feedback. 

NoorderBasis:  Professionele dialoog & erkennen van ongelijkheid 
Medewerkers zijn aanspreekbaar op hun identiteit en gedrag en medewerkers geven elkaar feedback en feedforward. Samen zijn zij 

verantwoordelijk voor goed onderwijs. Het professionele dialoog wordt gestimuleerd binnen NoorderBasis. NoorderBasis streeft naar 

kwalitatief sterke teams en spreiding van kwaliteit door vrijwillige mobiliteit. Na 10 jaar op een school werkzaam zijn geweest, kan mobiliteit 

verplicht worden ingezet om kwaliteit van teams te vergroten. Medewerkers worden ingezet op kwaliteit en erkennen ongelijkheid.

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Specialisatie en erkende ongelijkheid

In de Piet Prinsschool maken wij een begin met het werken met coördinatoren. Dit zijn 

expertleerkrachten die meer kennis hebben m.b.t. een vakgebied of specialisatie en in het 

team een voortrekkersrol vervullen. In seizoen 2022-2023 wordt een collega opgeleid tot 

expert begeleiding kinderen met autisme. Andere collega's met een taak worden een paar 

keer per jaar vrijgeroosterd. 

NoorderBasis 

© Betekeniskaart | Integrad 



Leren en groeien

NoorderBasis:  Scholing & professionaliteit: een leven lang leren 
Alle scholen zijn verantwoordelijk voor goed opgeleid personeel. Verder leren wordt gestimuleerd en gewaardeerd. Medewerkers scholen 

zich jaarlijks bij en leren hun leven lang. Dit is onderwerp van gesprek in de gesprekkencyclus tussen leerkrachten en directeur. Alle 

leerkrachten bij NoorderBasis zijn bevoegd. Daar waar leerkrachten nog in opleiding zijn, wordt lesgegeven onder auspiciën van een 

bevoegde collega. Startende leerkrachten worden begeleid m.b.v. video interactie begeleiding. Dit staat beschreven in de kwaliteitskaart 

'Beeldcoaching startende leerkrachten'. Wat nog moet worden ontwikkeld is een duidelijk omschreven personeelsbeleid met aandacht voor 

diverse fasen in het werkzame leven van medewerker: - Het personeelsplan beschrijft de functionerings- en beoordelingscyclus - Jaarlijks 

bieden we scholing aan al onze medewerkers - bovenschools bestaat het scholingsaanbod tenminste uit het aanbod in de kwaliteitsimpuls 

die we bovenschools noodzakelijk vinden.

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Een leven lang leren en ontwikkelen.

Medewerkers van de Piet Prins ontwikkelen zich door samen te leren en te werken, maar 

ook door individueel bij te scholen. We zorgen voor professionaliteit op maat, passend bij 

de ontwikkelbehoefte van de medewerkers en de organisatie. KLeuterjuffen en 

leerkrachten van groep 3 bezoeken workshops ivm. de overgang van groep 2 naar 3. 

Onze onderwijs- assistent gaat de pabo doen, Een andere leerkracht volgt de opleiding 

expert autisme. De studiedag zal voor een deel in het teken staan van autisme op school 

alsmede EDI (webinar Marcel Schmeier). 

NoorderBasis:  Persoonlijk leiderschap 
Goed leiderschap is cruciaal voor goede scholen, maar leiderschap is er op elk niveau. Allereerst leiderschap over jezelf, maar ook leiding 

geven aan een klas, een bouw, over een taak of in een functie. Schoolleiders zijn hierin echter cruciaal. Zij hebben een voorbeeldrol en geven 

leiding aan de teams. Alle directeuren zijn vakbekwaam directeur en geregistreerd in het schoolleidersregister, of volgen de opleiding tot 

basis- en vakbekwaam directeur. We streven naar evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de schoolleiding. De 

bestuurder heeft jaarlijks met alle directeuren een functioneringsgesprek en minimaal één keer per schoolplanperiode een 

beoordelingsgesprek. Wat nog moet worden ontwikkeld is een aanbod voor systematisch jaarlijkse scholing voor directeuren en meer 

mastergeschoolde directeuren.

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Werken in een opgeruimde en 
schone school

Wij leren kinderen hun rommel op te ruimen en geven zelf het goede voorbeeld 

doelstellingen: Wij houden niet alleen de gangen en openbare ruimtes netjes, 

maar kijken ook naar de netheid in onze klaslokaal. (open)

NoorderBasis:  Goede informatie voorziening en AVG-proof. 
NoorderBasis zorgt voor goede voorzieningen waardoor onderwijsprocessen optimaal kunnen plaatsvinden. Dit betekent goede infrastructuur 

m.b.t. ICT en goede informatievoorziening richting medewerkers. Persoonsgegevens worden alleen verzameld met een gerechtvaardigd doel, 

dat voor alle betrokkenen bekend is en passend wordt beveiligd.

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Social Media en communicatie op 
hoog niveau en AVG-proof.

De Piet Prinsschool wil op een eigentijdse manier communiceren middels; onze website, 

Venster po, en Social Media en welke informatie wij e-mailen of via Parro verzenden én 

welke informatie wij mondeling mededelen. Social Media wordt ingezet om de school te 

profileren en activiteiten te delen. Dit alles AVG-proof. 

doelstellingen: Wij willen een e-mail protocol opstellen met do's en don'ts

(open)

NoorderBasis:  Scholing & professionaliteit: een leven lang leren 
Alle scholen zijn verantwoordelijk voor goed opgeleid personeel. Verder leren wordt gestimuleerd en gewaardeerd. Medewerkers scholen 

zich jaarlijks bij en leren hun leven lang. Dit is onderwerp van gesprek in de gesprekkencyclus tussen leerkrachten en directeur. Alle 

leerkrachten bij NoorderBasis zijn bevoegd. Daar waar leerkrachten nog in opleiding zijn, wordt lesgegeven onder auspiciën van een 

bevoegde collega. Startende leerkrachten worden begeleid m.b.v. video interactie begeleiding. Dit staat beschreven in de kwaliteitskaart 

'Beeldcoaching startende leerkrachten'. Wat nog moet worden ontwikkeld is een duidelijk omschreven personeelsbeleid met aandacht voor 

diverse fasen in het werkzame leven van medewerker: - Het personeelsplan beschrijft de functionerings- en beoordelingscyclus - Jaarlijks 

bieden we scholing aan al onze medewerkers - bovenschools bestaat het scholingsaanbod tenminste uit het aanbod in de kwaliteitsimpuls 

die we bovenschools noodzakelijk vinden.

NoorderBasis 
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Leren en groeien

Piet Prinsschool - Stadskanaal: Vaardig met ict.

Medewerkers van de Piet Prinsschool hebben ict-vaardigheden nodig om adequaat deel 

te nemen aan het onderwijs- en communicatieproces, mede door corona. Hierdoor kan er 

goed worden omgegaan met digitale leermiddelen en kan informatie worden verwerkt in 

digitale systemen. Leerkrachten bekwamen zich naast het werken in de Cloud ook in de 

nieuwe oefensoftware van Getal en Ruimte alsmede die van Staal. 

NoorderBasis 
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NoorderBasis 
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NoorderBasis 
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