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Inleiding
Voor u ligt het schooljaarplan van obs It Bûtenplak. Per schooljaar wordt op basis van een
evaluatie van het afgelopen schooljaar en de ambities ons schoolbeleid concreet uitgewerkt
in het schooljaarplan. Hiermee heeft de school enerzijds een instrument in handen om de
schoolontwikkeling vorm te geven. Anderzijds kan de school zich met het schooljaarplan
verantwoorden aan medezeggenschapsraad, schoolbestuur en onderwijsinspectie. Het
schooljaarplan 2021-2022 bevat tevens de uitwerking van het Schoolprogramma 2021-2023.
Het Schoolprogramma 2021-2023 is een addendum van ons schoolplan 2019-2023 opgesteld
in juni van 2021 ten behoeve van de inzet van de subsidie Nationaal Programma Onderwijs.

De scholen van Ambion werken met een uniform format schooljaarplan. Belangrijke
uitgangspunten hierbij zijn:
• Integraliteit; een sterke samenhang creëren tussen beleid, formatie en financiën.
• Een duidelijke rol in de kwaliteitscyclus van de school (plan, do, check, act).
• Een duidelijke rol in de kwaliteitscyclus van Ambion (monitor onderwijskwaliteit en
schoolontwikkeling).
• Transparantie naar andere scholen vanuit het doel om van en met elkaar te leren en
te verbeteren.
• Transparantie; verantwoording naar medezeggenschapsraad, raad van toezicht en
onderwijsinspectie.

Het eerste deel van het schooljaarplan bestaat uit een terugblik op het afgelopen schooljaar.
Om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren gebruiken we verschillende instrumenten:
- Eind- en tussenopbrengsten
- Sociale opbrengsten
- Tevredenheidsonderzoeken (twee jaarlijks)
- Audit (twee tot vier jaarlijks)
- Evaluatie van de doelen en acties van het schooljaarplan
Bij het opstellen van het schooljaarplan 2021-2022 hebben wij dit keer ook gebruik gemaakt
van de Schoolscan. De Schoolscan is de onderlegger van het Schoolprogramma 2021-2023.
In de schoolscan beschrijven we vanuit een breder perspectief de ontwikkelingen van onze
leerlingen als gevolg van de coronacrisis.

Het tweede deel van het schooljaarplan beschrijft de doelen en acties voor het komende
schooljaar.
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Het schooljaarplan is opgesteld door de directie van de school in samenspraak met het team.
Vervolgens is het schooljaarplan ter informatie voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.
Tenslotte is het schooljaarplan vastgesteld door de voorzitter van het College van Bestuur van
Ambion.

Namens het schoolteam, Jan Russchen (directeur obs. It Bûtenplak)
Hoornsterzwaag, 24 juni 2021
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1.

Evaluatie schooljaar 2020-2021
1.1.

Algemeen

Typering van de school
Vanaf 1 augustus 2020 zijn de Mr. J.B. Kanschool uit
Jubbega en Op ‘e Grins uit Hoornsterzwaag gefuseerd tot
obs. It Bûtenplak. It Bûtenplak is een kleine
plattelandsschool, een dorp- en streekschool in de
Oosthoek van de gemeente Heerenveen en staat op de
grens van het dorp Jubbega en Hoornsterzwaag.
Door de fusie kwamen 20 leerlingen ‘mee’ van de Mr. J.B.
Kanschool en kon aanspraak gemaakt worden op een
belangrijk deel van fusiegelden voor formatie, waardoor de 80 leerlingen over 4
gecombineerde groepen konden worden verdeeld. Achter de school is een unit geplaatst,
gefinancierd voor 4 jaar door de Gemeente Heerenveen, waarin de peuters van ’t
Krielhoekje een plek hebben.
Algemene terugblik schooljaar 2020-2021 (actuele bijzonderheden en de schoolontwikkelingen van het afgelopen jaar in het kort)
Ook dit schooljaar hebben alle scholen te maken gehad met de Coronacrisis. Aanvankelijk
konden de leerlingen ‘gewoon’ naar school, maar vanaf december 2020 moest er weer
worden overgeschakeld op online thuis-onderwijs. Vlak voor de voorjaarsvakantie gingen de
leerlingen weer volledig naar school (wel in cohorten) en is er vooral eerst veel aandacht
geweest voor de sociale emotionele ontwikkeling. Ouders konden we het hele schooljaar
helaas niet op school ontvangen. Toch kijken we met tevredenheid terug hoe ook de tweede
coronaperiode met thuisonderwijs en de periode daarna is verlopen. Het thuisonderwijs
kreeg direct vorm, doordat vanaf groep 3 elke leerling de Ipad weer mee naar huis kreeg. De
leerkracht van groep 1-2 had een Yurls-pagina gemaakt met specifieke opdrachten en dit
gedeeld met de ouders. De leerkrachten verzorgden daarmee onderwijs op afstand. Er was
veel en goed contact met alle leerlingen, maar ook met hun ouders. De ouder/kind
gesprekken zijn in maart digitaal gevoerd. Gelukkig kon de gesprekken in juni weer fysiek op
school plaatsvinden. De laatste twee schoolweken werd er weer versoepeld en konden o.a.
de leerlingen tijdens de pauzes weer samen spelen en de eindmusical groep 7-8 worden
opgevoerd.
De (ouder)werkgroepen schooltuin, gastlessen en buitenlokaal hebben na de lock-down
periode vanaf februari de draad weer opgepakt. De school- en ontdektuin en kippenren is
voor een groot deel gerealiseerd, waar mogelijk zijn gastlessen gegeven en het uitgewerkte
projectplan buitenlokaal ligt ter beoordeling bij de Gemeente Heerenveen.
De coronacrisis heeft uiteindelijk behoorlijk invloed gehad op de samenwerking in het
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schoolteam en het fusietraject. Vergaderingen, teambuilding- en scholingsactiviteiten
konden niet of aangepast doorgang vinden.
Motto It Bûtenplak:
‘Buiten als Basis(school); samen goed voor elkaar’
Als iedereen goed voor elkaar is en samenwerkt, ontstaat er binnen en buiten ruimte voor
leren en groeien!
Missie It Bûtenplak:
It Bûtenplak biedt als kleinste plattelandsschool in de regio kwalitatief, aantrekkelijk en
toekomstgericht onderwijs, waar leerlingen zich prettig en veilig voelen, waar ze gezien en
gehoord worden en zich naar eigen talent mogen ontwikkelen. Competentie, relatie en
autonomie zijn belangrijke waarden van waaruit wij leren en werken. Wij kunnen en willen
als school het verschil maken door voor alle leerlingen voor gelijke kansen te zorgen, ze een
stevige basis voor hun verdere leven mee te geven en ze vol vertrouwen de wereld
tegemoet kunnen laten gaan.
Visie It Bûtenplak:
De school verzorgt uitdagend en onderzoekend
onderwijs met balans tussen hoofd, hart en handen in
een groene natuurlijke schoolomgeving die optimaal en
duurzaam wordt benut. Naast het ontwikkelen van
basisvaardigheden zoals rekenen, lezen en taal is er
gerichte aandacht voor het ontwikkelen van sociale- en
emotionele vaardigheden. Deze vaardigheden dragen bij
aan de groei op het gebied van leerbehoefte en persoonsontwikkeling; “Ik ben goed zoals ik
ben” en “Ik hou rekening met de ander”.
Wij realiseren aantrekkelijk, boeiend en zo mogelijk thuisnabij passend onderwijs met
aandacht voor en afstemming op leervragen, vaardigheden en talenten van leerlingen. Voor
ICT is hierin een belangrijke rol weggelegd. Leerlingen krijgen onderwijs op maat en sturen
zelf mee in hun leerproces. Zelfstandig werken en samenwerkend leren gaan hand in hand.
Op onze school werken en leren leerlingen met plezier samen en hebben en ervaren
vertrouwen in leren en motivatie om te leren. Leerlingen leren met boeken, leren digitaal,
leren door te ervaren, vooral ook door te doen, door op te zoeken en door informatie en
eigen kennis te delen met anderen.
We zijn trots op onze resultaten en zorgen voor veel afwisseling in de dag. Een breed
onderwijsaanbod in schooltijd, maar ook na schooltijd is voor ons heel gewoon. Wij
combineren rekenen, taal en wereldoriëntatie steeds meer met veel sport, bewegen, muziek
en creatieve uitingen binnen in de klas, buiten op het schoolterrein of in de nabije
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schoolomgeving. Lessen over natuur en gezondheid hebben een hele belangrijke plek op
onze school. Leerlingen zijn actief betrokken bij het ontwikkelen en onderhouden van de
schooltuin waar niet alleen groente en fruit wordt verbouwd, maar ook een kippenren is
gemaakt voor het houden en verzorgen van kippen. Ondernemerschap wordt gestimuleerd
door o.a. de verkoop van fruit, jam, groente en eieren, als met projecten in de klas.
Aan de rand van het speelveld wordt in samenwerking met de Kaatsvereniging een prachtig
nieuw ‘buitenlokaal’ gerealiseerd. De voordelen van meer bewegen, frisse lucht en een
inspirerende omgeving komen hier bij elkaar. Het vrijstaande buitenlokaal met overkapping
is groot genoeg voor een hele klas. Een natuurles, tekenles of leesles ligt voor de hand, maar
er kan ook een reken- of taalles plaatsvinden. In het nieuwe buitenlokaal kan het allemaal; in
de frisse lucht, ‘s zomers als het warm is in de school of gewoon lekker fris als het regent.
Ook ’s winters met een dikke jas aan kunnen leerlingen daar lessen volgen. Groepen zullen
er bij toerbeurt gebruik van maken. Het NatuurWijsproject (met de boswachter 3x per jaar
de natuur in) wordt uitgebreid naar alle groepen. Zo wordt onze groene, natuurlijke
schoolomgeving optimaal benut. Wij doen het!
De leerlingen
It Bûtenplak had op teldatum 1 oktober 2020 79 leerlingen. Het komende schooljaar 20212022 verwachten we dat er op 1 oktober 2021 74 leerlingen zijn ingeschreven.
Overzicht leerlingenaantal per groep schooljaar 2020-2021 (peildatum 1 juni 2021)
Leerjaar

1-2

3-4

5-6

7-8

totaal

aantal

27

16

14

26

83

Leerlingkenmerken
Een groot aantal kinderen dat vanuit de Kanschool is ingestroomd, had/heeft een grote
zorgvraag op zowel pedagogisch als didactisch gebied en hadden/hebben een
ontwikkelingsperspectief (OPP). Extra ondersteuning (onderwijsassistentie) om deze
leerlingen te begeleiden is aangevraagd en toegekend.
De meeste kinderen wonen op een relatief grote afstand van school tot >4 km en hebben
veelal een agrarische achtergrond (landbouw) en wonen in een boerderij of vrijstaande
woning met veel ruimte er omheen. In de meeste gezinnen wordt Fries gesproken, is de
vader werkzaam op de boerderij en de moeder deels en/of werkt ze deels in de zorg.
Kennis van en over de wereld is enigszins beperkt. In onze aanpak en aanbod houden we
hier rekening mee. Over het algemeen kunnen we stellen dat onze leerlingen vooral
‘doeners’ zijn, graag de handen uit de mouwen steken, praktisch zijn ingesteld en niet te
lang stil moeten zitten. Het leren, werken en samenwerken in een vaste structuur op school
is voor een aantal kinderen een uitdaging.
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De opleiding van de ouders varieert van een afgeronde beroepsopleiding (25%), tot
middelbare beroepsopleiding (35%) tot hoger beroepsonderwijs/universitair (30%).
Er zijn enkele gebroken gezinnen. Onze school heeft een heel laag percentage gescheiden
ouders (2%). Ook een heel laag percentage van de leerlingen ontvangt
onderwijsondersteuning of zorg via bv. Jeugdgezondheidszorg GGD Fryslân of
huisartsondersteuner (3%).
Twee leerlingen van de jonge kinderen (4-7) jaar op onze school hebben een indicatie voor
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
De schoolweging voor onze school is vastgesteld op 29,3 (vergelijkbaar met het landelijk
gemiddelde)
In algemene zin is er op grond van de kenmerken van de leerlingen door de fusie geen
aanleiding geweest om de scholing van het schoolteam te veranderen of aanpassingen te
doen in het (onderwijs)aanbod. Het aanbod is vooral gericht op:
-Taal/leesontwikkeling: o.a. veel aandacht voor technisch lezen, leesbevordering met de
Bibliotheek op School, spreekbeurten en krantenbord
-Kennis van de wereld: o.a. WO methode groep 3-8, TV-weekjournaal, excursies
-Structuur en persoonlijke ontwikkeling: o.a. door duidelijke regels en afspraken in de
school, meer aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en veel aandacht voor
aanpakgedrag/werkhouding en het voeren van kind(ontwikkel)gesprekken.
1.2

Personele inzet en ontwikkeling

Er is dit schooljaar met een nieuw team gewerkt met de volgende formatie: 4 fte
leerkrachten verdeeld over 4 groepen, 0,8 fte onderwijsassistentie, 0,5 fte Interne
Begeleiding, 0,2 conciërge en 0,05 administratieve ondersteuning.
Er is niet of nauwelijks ziekteverzuim geweest. De werkdrukmiddelen zijn ingezet door
aanstelling van (extra) onderwijsassistentie.
De conciërge moest per 1-1-2021 door persoonlijke omstandigheden stoppen. In februari
werd gelukkig een vervanger gevonden. Eén van de Interne Begeleiders is voor 0,1450 fte in
goed overleg vanaf januari tot zomervakantie ‘uitgeleend’ aan een andere school.
Scholing
Afgelopen schooljaar hebben teamleden teamscholingen en individuele scholingen gevolgd:
Teamscholing met collega’s van cluster De Oosthoek (Sevenaerschool en Feart):
-Afronding Spelbegeleiding in de onderbouw (fysiek)
-Startbijeenkomst IEP-leerlingvolgsysteem (fysiek)
Teamscholing op schoolniveau:
-4 Teambuildingsactiviteiten (fysiek en digitaal)
-Oriëntatie bijeenkomst muziekmethode 123Zing!
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-Startbijeenkomst Kwink, sociaal-emotioneel leren (fysiek)
-Snappet; werken met leerlijnen binnen de methode (digitaal)
-CITO-LOVS Leerling in Beeld; oriëntatiebijeenkomst (digitaal)
-Effectief rekenen in onderbouw met name groep 3-4 (fysiek)
Individuele scholing:
-Leescoördinatie (fysiek en digitaal)
-Met Sprongen Vooruit leerkrachten onderbouw (fysiek)
-Audittrainingen directie en IB (fysiek en digitaal)
-CLB trainingen directie en IB (digitaal)
-Hoogbegaafdheid (digitaal)
-Apple specialist (digitaal en fysiek)
-Verschillende E-Wise (pilot) online trainingen; minimaal 2 trainingen per persoon
Gesprekkencyclus
Elk jaar worden er gesprekken gevoerd door de directie met de teamleden in het kader van
de gesprekkencyclus. Ambionbreed wordt er door de directeuren met de leerkrachten drie
keer per jaar een (ontwikkel)gesprek gevoerd. Aan het begin van het schooljaar (okt/nov) is
er een klassenbezoek met nagesprek. Leidinggevende en leraar spreken met elkaar af wat in
dit schooljaar de aandachtspunten voor ontwikkeling zullen zijn; leidraad is de kijkwijzer die
gebruikt wordt voor de Audits. Midden in het schooljaar (jan/febr) is er een tweede gesprek
(voortgangsgesprek) geweest zonder klassenbezoek. Dit was gezien de Corona maatregelen
niet mogelijk. Aan het einde van het schooljaar volgde een eindgesprek en werden de
persoonlijke aandachtspunten geëvalueerd en afspraken gemaakt over (nieuwe)
doelstellingen in het volgende schooljaar.
Met alle teamleden is dit schooljaar de gesprekkencyclus gehouden en afgerond.
De ouders
We hechten grote waarden aan goede contacten tussen ouders en school. Dit is van groot
belang voor de ouders, het kind en de school.
Acht jaar lang bezoeken kinderen onze school, daarom vinden wij ook dat we samen met de
ouders de verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van de kinderen.
It Bûtenplak probeert ouders op verschillende manieren bij de school te betrekken:
-

Door mondelinge en schriftelijke informatie (o.a. informatiekalender,
schoolgids, nieuwsbrieven, rapporten)
Huisbezoeken en ouderochtenden in groep 1-2
3-4 x per jaar een 10/15-minutengeprek/oudergesprek
Open dag voor alle belangstellenden en kijkochtenden en/of
informatieavonden
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Gesprekken van de intern begeleider, groepsleerkrachten en externe
deskundigen met ouders
Ouders konden ook dit schooljaar meedenken, meepraten of meebeslissen via de
medezeggenschapsraad of de ouderraad. De meeste bijeenkomsten moesten helaas digitaal
plaatsvinden. Ouders die bij verschillende activiteiten wilden helpen (bv. sportevenementen,
schoolreisjes en excursies) konden dit aangegeven op een ouderhulplijst en waar mogelijk
binnen de coronamaatregelen zijn ze hierbij ingeschakeld. Door Corona is er echter veel
minder contact met ouders geweest. Ouders gaven zelf ook aan dat ze zich door de Corona
dit schooljaar veel minder betrokken hebben gevoeld bij het schoolgebeuren.
-

Facebook is voor de school en schoolomgeving een belangrijk communicatie platform. Het
wordt door veel ouders en andere belangstellenden bekeken en gewaardeerd. Daarnaast is
de website van onze school is een informatiebron. Vanwege de Coronacrisis verscheen er dit
schooljaar alleen in december digitale schoolkrant. De schoolkrantredactie heeft ervoor
gekozen om in juli alleen voor leerlingen uit groep 8 nog een schoolkrant uit te geven op
papier als ‘bewaarboekje’. Wellicht dat dit ook voor de komende jaren gaat gelden.
Speerpunten in het afgelopen schooljaar 2020-2021
•
•
•
•
•
•
•

Implementatie Kwink, sociale emotionele methode
Teambuildings activiteiten
Afstemming handelingsgericht werken (HGW)
Afronding spelbegeleiding onderbouw en gespreksvoering van leerkrachten met
leerlingen/ouders (Kenniskringen Oosthoek)
Oriëntatie op een nieuwe rekenmethode en digitaal portfolio
Oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem
Voeren van (verdere) ontwikkelgesprekken met teamleden in het kader van de
gesprekkencyclus

Een deel van bovengenoemde speerpunten is ondanks de Coronacrisis het afgelopen jaar
wel aan de orde gekomen. Sommige speerpunten zijn (deels) gerealiseerd, andere punten
helaas niet. We zijn nog niet tevreden over de vaardigheid om handelingsgericht en
planmatig te werken (HGW) in alle klassen. Het lukt leerkrachten wel steeds beter af te
stemmen op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van leerlingen en daarnaar te
handelen en dit is zichtbaar in de klassen. Evaluaties in dag/weekplanning en groepsplannen
moeten en kunnen scherper en ook beter vastgelegd. Zelfreflectie (wat kan ik als leerkracht
doen) is hierbij een uitgangspunt waar nog veel winst is te behalen.
We zijn tevreden dat de training/cursus spelbegeleiding toch is afgerond. De
onderbouwleerkracht is door een externe specialist gecoacht, heeft ervaringen gedeeld en
uitgewisseld in het cluster.
Met de Bibliotheek op School (dBoS) zijn vervolgafspraken gemaakt om het komend
schooljaar de leesbevorderingsactiviteiten weer op te pakken door te ontwikkelen.
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1.3 Eind- en tussenopbrengsten (Schoolscan)
Evaluatie Cito M en E
Schoolspecifieke/groepsdoelen
Na afname van de tussentoetsen van Cito worden de scores besproken met de leerkrachten.
In de ontwikkelplannen worden de gegevens op alle vakgebieden geanalyseerd en volgen er
vervolgstappen voor de komende periode.
Per vakgebied wordt er gekeken naar de trend en naar welke doelen we gaan stellen voor de
komende periode. Hierin nemen wij de schoolweging mee.
Schoolweging (Op ‘e Grins) nu It Bûtenplak 2019-2020:
Aantal leerlingen:
64
Schoolweging:
29,62
Bij de analyse van de scores wordt er geanalyseerd op de volgende gegevens:
• Groepsanalyse
• Dwarsdoorsnede
• Vaardigheidsgroei
• Categorieën overzicht
Er wordt vervolgens gekeken naar de volgende aandachtspunten.
• Wat is opvallend in de score
• Welke acties zijn zinvol geweest de afgelopen periode
• Welke acties blijken minder zinvol te zijn geweest in de afgelopen periode
• Wat ga ik als leerkracht doen om de resultaten van deze groep vast te houden of te
verhogen.
Groepsdoelen
Er wordt beschreven wat de schooldoelen en groepsdoelen zijn. In de groepen 6 t/m 8 wordt
het referentieniveau beschreven (1F en 1S/2F). Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de
handreiking ‘samen slimmer po’.
Beschrijving zorgsignaal
Per groep en per leerling wordt gekeken wat de groei is ten opzichte van de vorige afname.
Mocht blijken dat de groei van de groep of van de individuele leerlingen niet gehaald is dan
kijken we mede naar de volgende signalen.
• De gemiddelde score van de groep ligt onder de score van het landelijk gemiddelde.
• De groei van de groep is lager dan de groei van het landelijk gemiddelde.
• Het percentage V/V- leerlingen ligt boven de 30%. Mocht blijken dat deze leerlingen
wel de groei van het gemiddelde hebben gehaald, is het mogelijk dat het geen
zorgsignaal is.
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Kleuren in het overzicht van de scores:
Voldoende score – Doel gehaald
Voldoende score – Doel niet gehaald
Onvoldoende score – Doel gehaald
Onvoldoende score – Doel niet gehaald

Overzicht scores

3

4

5

6

7

8

DMT
Rekenen
Spelling
Begr. l
DMT
Rekenen
Spelling
Begr. l
DMT
Rekenen
Spelling
Begr. l
DMT
Rekenen
Spelling
Begr. l
DMT
Rekenen
Spelling
Begr. l
DMT
Rekenen
Spelling
Begr. l

M
20202021
21.4 I+
138.0 I+
144.1 III
55.2 I+
43.3 IV
162.4 III
249.0 II
55.3 IV
71.1 I+
209.5 II
306.5 II
154.6 III
94.0 I+
221.5 IV
313.0 IV
153.6 V78.9 V239.9 V
338.1 IV
164.9 V85.0 V256.7 V363.0 IV
191.6 V-

IV/V
Doel E
E
2020-2021 2020-2021

30.0 I+
161.2 I+
194.6 III
48.5 IV
181.0 III
275.5 II
76.9 I+
219.0 II
320.3 II
159.0 III
99.5 I+
232.7 III
329.8 IV
158.8 V81.6 V248.4 V
347.9 IV
170.7 V-

Signaleringswaarde 1F:
Signaleringswaarde 2F/1S:
Groep 7
1F Behaald:

M7
50%

27.5 II
155.3 I+
176.1 V
48.8 IV
181.3 III
259.3 III
130.5 IV
72.8 I
219.2 II
309.1 III
155.8 IV
101.5 I+
237.3 III
335.1 III
165.0 V83.3 V256.4 IV
348.6 IV
172.3 V-

IV/V

1F

M%

E%

%M

40
20
40
20
36
45
36
63
17
50
50
33
22
44
55
67
73
75
53
80
36
40
45
50

40
20
40

2F/1
S
%M

Doel
1F

Doel
2F/1S

36
36
54
50
34
34
34
67
12
62
50
75
60
53
67

2F/1S

%E

%E

38

0

50

25

33

6

53

6

73

13

67

6

87

13

80

13

73

27

82

45

85%
49,0 (Op e Grins) 47,3 (Kanschool)
Gemiddelde van deze 2 groepen: 48,15
Doel E7
70%

1F

E7
77%
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2F/1S behaald:

6%

10%

Groep 8
1F signaleringswaarde:
2F/1S signaleringswaarde:

85%
48,15

13%
Behaald: 77,5%
Behaald: 36%

Samenvatting trendanalyse M
DMT
De groepen 3-5-6 scoren voldoende op het onderdeel technisch lezen. Dit is 50% van de
school. De onvoldoendes liggen met name in groep 7/8. Hier speelt de leesmotivatie een
grote rol. Door de lockdown was het ook niet mogelijk hier aandacht aan te besteden. Dit zal
komend schooljaar worden opgepakt. Leesmotivatie bevorderen, door leerlingen ook een
stem te geven in de keuze van boeken. Door een budget vrij te maken en de leerlingen te
betrekken bij de aanschaf van nieuwe boeken.
Rekenen/Wiskunde
De groepen 3-4-5 scoren voldoende. De groepen 6-7-8 daarentegen scoren onvoldoende.
Een groot nadeel is dat er digitaal gewerkt wordt. De leerlingen rekenen veel uit het hoofd
en gebruiken hierbij geen uitrekenpapier. Komend schooljaar wordt er ingezet op een
nieuwe methode voor rekenen.
Spelling
Drie van de 6 groepen scoort voldoende, 3 van de 6 groepen scoort matig. Opvallend dat 4
van de 6 groepen over de zorglijn gaan en er meer dan 40% van de groepen een IV/V score
behaalt. Ook opvallend dat in elke groep de groei van de groep boven het landelijk
gemiddelde ligt. Een oorzaak kan zijn dat er ook tijdens de lockdown dictees zijn afgenomen
en gemaakt. Deze zijn ingesproken en het werk werd via schoolwerk gecontroleerd. De
leerlingen kregen gerichte feedback met herhaling van de categorieën. In deze
thuiswerkperiode is voornamelijk de spelling omhooggegaan.
Begrijpend lezen
4 van de 6 groepen scoort onvoldoende op begrijpend luisteren/lezen. In de groepen 6, 7 en
8 is daar een trend in te zien vanaf groep 6. Er is veel aandacht besteed aan begrijpend lezen
met Nieuwsbegrip en Blits. De stappen die tijdens het lezen van een tekst worden genomen
worden voorgedaan door de leerkracht. Tijdens de toets moeten de leerlingen dit zelfstandig
maken en hierin valt op dat ze geen tijd nemen voor het lezen van de tekst. De komende
periode aandacht voor het precies lezen en kijken of het daaraan ligt. Leerlingen in de
verlengde instructie houden.
Extra ondersteuning bieden. Extra voorlezen m.b.t. dyslexie. Meenemen om de structuur
van de tekst aan te brengen met stappenplan.
Uitzoeken of het vluchtigheid is of dat dyslexie energie vermindert tot het lezen van de tekst.
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Eindtoets
Eindopbrengsten.
Taalverzorging
Lezen:
Rekenen:

1F: 64%
1F: 100%
1F: 73%

2F: 36%
2F: 73%
1S: 64%

IEP-Landelijk
1F: 90%
2F: 51%
1F: 98%
2F: 77%
1F: 88%
1S: 47%

Taal is onderverdeeld in de onderdelen werkwoorden, niet werkwoorden en leestekens. Het
onderdeel werkwoorden is onvoldoende. Dit onderdeel is te weinig aan bod geweest. We
werken op het moment met de methode Staal. Deze zet meer in op werkwoordspelling met
de verwachting dat de resultaten het komende jaar verbeteren.
Lezen is onderverdeeld in techniek en woordenschat, opzoeken, begrijpen en interpreteren,
evalueren en samenvatten. Het onderdeel opzoeken is onvoldoende. We gaan onderzoeken
waardoor het onderdeel opzoeken onvoldoende scoort. Hierbij kijken we naar het aanbod
en naar de frequentie. Vervolgens zullen we kijken welke interventies we moeten plegen om
het onderdeel samenvatten in ons onderwijsaanbod te verbeteren.
Rekenen is onderverdeeld in getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden.
Onvoldoende leerlingen (73%) hebben het 1F niveau behaald. Vier van de elf leerlingen
hebben onvoldoende gescoord. Dit zijn leerlingen die zijn meegekomen van de Kanschool,
waar de afgelopen jaren al veel actie is opgezet, maar door omstandigheden (veel
leerkrachtwisselingen, ziekte van onderwijspersoneel, alle vier leerlingen hebben een
onderzoek gehad, klasgenoten die moesten uitstromen naar speciaal onderwijs vanwege
gedrag) onvoldoende heeft opgeleverd. De score lag wel in de lijn van de verwachting.
Van groep 8 heeft 64% het 1S behaald. Dit betreft uitsluitend leerlingen van Op ‘e Grins en
ook deze score lag in de lijn van de verwachting.
Samenvatting trendanalyse E
DMT
Van de vijf scores zijn er 3 voldoende en 2 onvoldoende, groep 4 en groep 7. In beide
groepen is het doel, qua vaardigheidsscore, wel gehaald. Het programma voor de zwakke
lezers is aangepast (werken in kleinere groepen). Hierdoor is er meer individuele aandacht
gecreëerd voor de zwakkere lezers.
Rekenen
Van de vijf groepen is er 1 twijfelscore in groep 7. De overige groepen scoren voldoende.
Groep heeft wel een groei gemaakt van V naar IV. Bijna alle groepen hebben hun doel
gehaald. Groep 3 niet, maar zij hebben een mooie I+ score behaald. Groep 6 heeft een
voldoende score, maar 62% van de groep scoort wel onvoldoende. Geeft hiermee wel een
zorgsignaal af.
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Spelling
Drie groepen zijn met spelling gedaald in score. Van de vijf scores scoren 3 groepen
voldoende en 2 groepen onvoldoende. Opvallend is de score van groep 3 . Deze groep is
gedaald van een III-score naar een V-score. Deze groep heeft 5 leerlingen, waardoor een
score van 1 leerling al heel bepalend kan zijn voor het gemiddelde. In deze groep zijn bij deze
afname 2 leerlingen gedaald in vaardigheidsscore wat ook verklaart dat het gemiddelde van
een III naar een V zakt.
Begrijpend lezen
Alle groepen scoren onvoldoende. Van de 4 groepen die een afname hebben gehad zijn er 2
scores stabiel gebleven. 1 score gegroeid en 1 score gedaald.
Acties voortkomend uit de analyse
Acties groepen
3-4
Lezen

Rekenen
Spelling

Begr. lezen
5-6

Lezen

Rekenen

Spelling
Begr. lezen

Blijven werken in de niveaugroepen.
Een leerling meer geruststellen of meer uitleggen wat er van hem wordt
gevraagd bij een toets.
Inzetten op bouw
De organisatie van het lezen veranderen. Vanaf nu doen we elke week
klassikale les en daarnaast nog 2 lessen in kleinere groepen, waarbij de
zwakke lezers bij de leerkracht aan tafel zitten en de beter lezers
zelfstandig in tweetallen werken.
De twee niveaugroepen behouden. Inzetten op instructie met kleine
groepen. Goed kijken naar de behoefte van de kinderen qua doelen en
hier extra op inzetten door middel van handelend rekenen.
2 keer in de week het dictee met de leerlingen die hun doelen niet
behalen. Samendoen, waarbij ze hardop nadenkend de woorden
analyseren en opschrijven. Ook moeten we dan aandacht hebben voor
de uitspraak van de woorden.
Onderzoeken of leerling begrijpen wat er gezegd wordt door het terug te
vragen en in eigen woorden te laten vertellen.
4x p/w met alle kinderen uit groep 5 ingedeeld op niveau lezen (ma
t/m do van 8.30 – 8.50 uur) Doorgaan met het bestaande aanbod en
inclusief het aanbod vanuit de bibliotheek.
We gaan door met het programma van STAAL van de aanpak van José
Schraven met 4x per week lezen.
Met OA 4x per week instructielezen.
Verder gaan met het cijferend werken met de bordsommen.
Het accent zal de komende tijd komen te liggen op precies werken. Doel
om die mindset om te buigen naar zelfreflectie. Aandacht voor
zelfevaluatie n.a.v. de netheid en precisie van het gemaakte werk.
Extra inzetten op instructie in kleine groepen.
Extra oefenen op de Ipad met de herhalingsstof.
Herhaling oefenen van categorie 15, 21 en 23.
Accent leggen op het precies lezen van een tekst. Eerst hele tekst, dan
pas de stukjes. Kijken of er een boek is wat ook vraagt zoals cito vraagt.
Ze dat ook zelfstandig laten maken en samen evalueren. Zodat ze zien
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7-8

Lezen

Rekenen

Spelling

Begr. lezen

Acties schoolbreed
Algemeen
Lezen
Rekenen
Spelling
Begrijpend lezen
De bieb op school

welke fouten ze maken en hun zo te laten zien dat precies en goed lezen
tot goede scores zal leiden.
Extra ondersteuning hele klas. Dit gericht op precies lezen van een tekst.
Doordringen dat het belangrijk is de tekst goed te lezen, terug te lezen en
vooruit te lezen. Stukjes zelfreflectie vergroten.
Leesmotivatie bevorderen, door leerlingen ook een stem te geven in de
keuze van boeken.
Door een budget vrij te maken en de leerlingen betrekken bij de aanschaf
van nieuwe boeken, kun je ze ook verantwoordelijk maken om ook
daadwerkelijk te lezen.
Meer handen in de klas, zodat er gericht aandacht aan de zorg kan
worden besteed.
Leerlingen meer betrekken bij hun leerproces, leerlijn volgend.
(Niet jaargroep leerlijn, maar rekenleerlijn)
Meer aandacht voor Fase 1b en Fase 2 van het rekenmuurtje.
Tijd om meer praktische lessen voor te bereiden.
Instructiefilmpjes opnemen
Dictees opnemen, zodat de leerlingen die meer tijd nodig hebben dit ook
zonder druk kunnen maken. Ook voor de leerlingen die wat sneller
werken, deze hoeven niet te wachten op de groep.
- woorden en categorieën bespreken en beredeneren.
- Kritisch zijn op nakijken, waarom is het zo.
Inspelen op de leesmotivatie, hierbij niet zozeer kijken om de frequentie
te verhogen, maar door verschillende vormen/teksten aan te bieden.
Meer los van de methode ‘nieuwsbegrip’. Minder methodisch en meer
geïntegreerd.
Hulp in de klas om meer aandacht te hebben voor de zorg en uitdaging.
Gezien de achterstand op leesgebied bij de nieuwe leerlingen, is er
voornamelijk hier de aandacht naar toe gegaan. Meer handen in de klas
zou meer ruimte geven om in kleine setting aan zorg te werken.

Logboeken door de school op 1 lijn krijgen, zodat de zorg goed zichtbaar
wordt
Voor de groepen 3 en 4 structureel leesprogramma: Bouw! Inplannen
Dagelijks lezen op het programma
Inzetten OA bij lezen met kleine groepen.
Nieuwe methode 1e jaar volledig op papier met begeleidingstraject voor
hele school; specifieke begeleiding in groep 3-4 werken in rekenhoeken
In alle groepen dagelijkse dictees inplannen.
Inspelen op de leesmotivatie. Inzetten op aanpak. Klassenbezoeken
afleggen. Begrijpend lezen is een speerpunt komend schooljaar.
Leesbevorderingsactiviteiten gericht(er) inzetten. De bieb op school gaat
weer van start. De leesconsulent bezoekt eens in de twee weken de
school.
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1.4

Sociale Veiligheid

De sociale veiligheid monitoren we via VenstersPO en het observatiesysteem ZIEN! socialeen emotionele ontwikkeling.
Hieronder eerst de informatie van VenstersPO die ook wordt doorgestuurd naar de
inspectie. De sociale veiligheid is onderverdeeld in drie aspecten: welbevinden, ervaren van
sociale veiligheid en aantasting van sociale veiligheid. Bij de drie aspecten is een cijfer
berekend en doorgestuurd naar de inspectie. De antwoorden op de vragen over hoe vaak er
gepest wordt, worden ook afzonderlijk doorgestuurd.
Een hoog cijfer betekent dat de leerlingen het fijn vinden in de klas, zich veilig voelen en
weinig (of niet) gepest worden.
Wat is het welbevinden van de leerlingen? Vinden ze het fijn in de groep en klas?
Hoe ervaren de leerlingen de sociale en fysieke veiligheid? Voelen ze zich veilig?
Ervaren leerlingen aantasting van hun sociale en fysieke veiligheid?
Zijn de leerlingen sociaal veilig? Hoeveel leerlingen ervaren nooit of bijna nooit
aantasting van hun sociale en fysieke veiligheid?

7,3
7,8
9,0
73%

Bron: VenstersPO

ZIEN!
Betrokkenheid en Welbevinden zijn de graadmeters binnen ZIEN! waarmee wij als school
een beeld krijgen van de sociale opbrengsten van It Bûtenplak. Hieronder in een schema het
overzicht van deze resultaten.

Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8
Leerlingvragenlijst 7-8
Leerlingvragenlijst 5-6

2020-2021
Betrokkenheid
Streefnorm
Score
>85%
86%
>85%
91%
>85%
79%
>75%
67%
>75%
77%

Welbevinden
Streefnorm Score
>90%
96%
>90%
95%
>90%
96%
>75%
71%
>75%
72%

Bron: Zien!

Algemene conclusie:
Groepsleerkrachten hebben dit bijzondere schooljaar met nieuwe leerlingen in de groep aan
het begin en halverwege het schooljaar na de lockdown veel tijd en energie in
groepsvorming, taakgericht werken, werkhouding en sfeer in de klas. Het pedagogisch
klimaat op school is positief. Dit blijkt ook uit de tevredenheidsonderzoeken van zowel de
leerlingen uit groep 6-7-8 als de ouders. De meeste ouders geven via het
tevredenheidsonderzoek, maar ook via oudergesprekken aan dat hun kinderen met plezier
naar school gaan en roemen de gemoedelijke sfeer en samenwerking (contacten) tussen
leerkrachten-kinderen-thuis.
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Leerlingen in groep 5-6 en 7-8 scoren in ZIEN! zichzelf op welbevinden lager dan wij
verwachten. In de dagelijkse omgang en antwoorden die bepaalde leerlingen geven
herkennen wij deze leerlingen totaal niet. Bij de analyse van de resultaten valt op dat veel
leerlingen bescheiden zijn in hun antwoorden.
De betrokkenheid/werkattitude van leerlingen willen we schoolbreed verhogen door inzet
van Mindfullness in alle groepen en verbetering in de uitvoering van de methode Kwink
(Sociaal en Emotioneel Leren)

1.5

Tevredenheidsonderzoeken

In november 2020 heeft It Bûtenplak deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling (OTP).
Aan de Oudertevredenheidspeiling hebben 29 van de 51 ouders deelgenomen. Dat is een
responspercentage van 57%. Deze 29 ouders/respondenten hebben de peiling voor 41
leerlingen ingevuld. De ouders/respondenten konden de vragenlijst voor meerdere kinderen
invullen.
Waardering en betrokkenheid
Algemene tevredenheid
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is
7,60. It Bûtenplak scoort gemiddeld 8,45. De waardering van de ouders voor It Bûtenplak is
daarmee 0,85 punt hoger dan het landelijk gemiddelde en de school scoort daarmee het
hoogste van alle scholen van Stichting Ambion!De resultaten zijn in en met de
medezeggenschapsraad en het schoolteam besproken en is besproken welke punten we
(verder) gaan aanpassen en/of verbeteren.
Conclusie:
Top 5 'Tevredenheid'; een overzicht van de onderwerpen die door veel ouders/verzorgers
positief gewaardeerd worden, met de percentage tevreden respondenten:
1. Toegankelijkheid van de leerkracht (100%)
2. Hoe de leerkracht met de kinderen omgaat (100%)
3. Wat uw kind leert op school (100%)
4. Informatievoorziening over het kind (100%)
5. Aandacht op school voor normen en waarden (97%)
Top 5 'Ontevredenheid':
1. Veiligheid op weg naar school (31%)
2. Hygiëne (schoonmaak) binnen de school (21%)
3. Het ouderportaal (MijnSchool) (10%)
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4. Aandacht voor andere culturen en andere meningen (8%)
5. Netheid binnen de school (7%)
Vooralsnog zijn we blij en ook heel trots op het resultaat van dit tevredenheidsonderzoek
ondanks het aantal respondenten wat hoger had gekund! De uitslag toonde wel aan dat het
motto van onze school 'Buiten als basis(school), samen goed voor elkaar' ook daadwerkelijk
is waargemaakt. Ook het nieuwe schoolteam blijft zich vanzelfsprekend inzetten om de
onderwijskwaliteit en sfeer van de school te waarborgen; nu, maar ook in de toekomst!
Samen met ouders en leerlingen maken wij de school!!!
Net als voor ouders is een leerlingtevredenheidspeiling (LTP) gehouden voor leerlingen van
groep 6 en groep 7-8.
Deze LTP is op school afgenomen; het deelnamepercentage is dan ook 100%.
De vragen gingen over de school (bv. hoe vind je het op school, heb je een leuke klas?)
over de lessen op school (bv. zijn er duidelijke regels, legt je juf of meester duidelijk uit?) en
over de (ervaren) veiligheid.
Algemene tevredenheid
Webevinden
Ervaren veiligheid
Aantasting veiligheid

8,2
7,5
7,9
8,9

Het gemiddelde rapportcijfer dat de leerlingen uit groep 6-7-8 de school geven is een 8,5
De resultaten zijn in en met de leerlingenraad en in het schoolteam besproken. Daar zijn
punten besproken die we (verder) aanpassen en verbeteren. Wij zijn tevreden over de
resultaten van dit tevredenheidsonderzoek.
1.6
Audit
It Bûtenplak is per 1-8-2020 de nieuwe naam voor 2 gefuseerde scholen: Op ‘e Grins en de
Mr. J.B. Kanschool en is feitelijk een nieuwe school geworden op de locatie van Op ‘e Grins.
Er heeft op It Bûtenplak (nog) geen audit plaatsgevonden. Er ligt een verzoek om begin
schooljaar 2022-2023 een audit te houden.
1.7
Inspectiebezoek
Op 17 november 2020 is er een online Inspectieonderzoek geweest waarbij drie thema’s
voor kwaliteitsverbetering, motieven, doelen en evaluatie(wijze) zijn besproken. Ook is
gekeken naar de samenstelling van de leerlingenpopulatie en is gereflecteerd op de keuze en
uitwerking van de verbeterthema’s. Ter voorbereiding op dit gesprek is door de directie en
Intern Begeleider een voorbereidingsdocument ingevuld en opgestuurd en door de inspectie
bestudeerd.
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Tijdens het gesprek zijn onderstaande thema’s uitvoerig besproken:
1. Ontwikkeling (nieuw) onderwijsconcept “Buiten als Basis”
2. Integratie van peuters en kleuters
3. Begrijpend Luisteren en Begrijpend Lezen
Conclusie: De inspecteur vindt dat de school een mooi concept in handen heeft, passend bij
de leerlingenpopulatie. De inspecteur kon zich goed vinden in de keuze en uitwerking van de
besproken verbeterthema’s. Een aandachtspunt is wel de evaluatiewijze van de
verbeterthema’s. Wanneer zijn we tevreden? Wat zijn de effecten van wat we doen en wat
willen we terugzien? Dit zou iets uitgebreider en scherper geformuleerd kunnen worden.
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2. Doelen en acties schooljaar 2021-2022
Inhaal- en Ondersteuningsprogramma
Vanuit het ministerie van OC&W hebben wij een subsidie ontvangen om een Inhaal- en Ondersteuningsprogramma vorm te geven. Het doel
van de subsidie ‘inhaal- en ondersteuningsprogramma 2021’ is om scholen extra financiële ruimte te bieden om op korte termijn de door
COVID-19 ontstane leer- en ontwikkelachterstanden of vertragingen snel én duurzaam in te halen en weg te werken. Het Inhaal- en
Ondersteuningsprogramma wordt uitgevoerd in de periode augustus t/m december 2021.
Voor 8 leerlingen is een bedrag beschikbaar van € 7200,--. Een leerkracht voert het programma uit.
Doelen
Wat/hoe

1. Leerachterstanden op het gebied van technisch lezen inhalen/wegwerken (3 leerlingen)
2. Leerachterstanden op het gebied van rekenen inhalen/wegwerken (5 leerlingen)
Wie
Aantal uren/fte
Intern/Extern

Kosten

1.

Individuele instructies bij
lessen technisch lezen en
rekenen door
groepsleerkracht

Wilma v.d.
Goot

wtf. 0,03 wordt ingezet in de
groep naast de groepsleerkracht

Intern

€ 2226,--

2.

Instructies in kleine groepen
bij lessen technisch lezen en
rekenen door
groepsleerkracht

Wilma v.d.
Goot

wtf. 0,07 wordt ingezet in de
groep naast de groepsleerkracht

Intern

€ 5194,--
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Doelen en acties NPO
Interne

2021-2022 Interventies

Kosten

Wie

Externe inhuur
extra aantal
uren/fte
A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te
spijkeren
Voor- en vroegschoolse
interventies

Zorgen en borgen voor een passend en rijk aanbod voor het jonge kind van 2-7 jaar in een doorgaande lijn (zie ook
Schoolkracht)

Doel
•

Wat/hoe

•

Het ontwikkelen en
borgen van een
gezamenlijke
aanpak/werkwijze/aanbo
d voor peuters en kleuters
Expertise van de
pedagogisch medewerker
(peuters) en de
onderbouwleerkracht
(kleuters) bundelen

Marieke van Hunen
(groepsleerkracht)

0,2 (tijdelijke
uitbreiding)

Sasa Slobodan
(peuterjuf/onderwijsassistent

0,2 (tijdelijke
aanstelling bij
Ambion)

€ 14.840,--

€ 9000,--

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
Een-op-een-begeleiding (intensieve
individuele begeleiding door
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Doel

wat/hoe

leerkracht, onderwijsassistent of
andere volwassene)
Door gerichte, intensieve én individuele begeleiding de leerresultaten en het welbevinden van leerlingen in midden- en
bovenbouw vergroten
Onderwijsassistent (ex-leerkracht)
wordt 2 dagdelen gericht ingezet in
de bovenbouwgroep om leerlingen
met een onderwijsachterstand te
begeleiden en welbevinden te
bevorderen

Yntze Seinstra
(onderwijsassistent)

Wtf. 0,2

€ 9000,--

Instructie in kleine groepen
Doel

Leerachterstanden op het gebied van rekenen inhalen/wegwerken

wat/hoe

Groepsleerkracht geeft leerlingen
extra (verlengde) instructies in
kleine groepen. De
onderwijsassistent ondersteunt op
2 dagdelen in de rest van de groep

Yntze Seinstra
(onderwijsassistent)

Wtf. 0,2

€ 9000,--

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
Interventies gericht op het
welbevinden van leerlingen
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Doel

Wat/hoe

Zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde bij leerlingen vergroten om daarmee ook leerresultaten te vergroten
Mindfullnes 8 weekse training in Schoolteam
groep 1-8:
-workshop team
-lessen in de klas
-ouderavond

€ 3000,--

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning
Klassenverkleining
Doel

Prestaties van leerlingen vergroten

Wat/hoe

Extra inzet van een
groepsleerkracht die planmatig met
groepjes leerlingen werkt aan
verbetering van resultaten op het
gebied van (begrijpend)lezen en
rekenen.
Extra vervanging om
groepsleerkrachten ruimte te
bieden om te werken aan
pedagogische en didactische lijn

Wilma v.d. Goot

Schoolteam

Kosten NPO 2021-2022

Wtf. 0,1

€ 7420,--

€ 3.040,--

€ 6.040,--

€ 49.260,--

Totaal € 55.300,-- (79 lln.x € 700,-- = € 55.300,--)
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Overige doelen 2021-2022

OP 1 Aanbod
Doelen

1. We hebben een jaarplan met specifieke activiteiten die passen binnen het schoolconcept ‘Buiten als Basis’
2. Hogere opbrengsten voor rekenen
3. Doorontwikkeling versterking leesattitude en leesmotivatie
4. Ontwikkeling van een leerlijn mediawijsheid
5. In alle groepen wordt structureel en met veel plezier muziek gemaakt en beleefd

Wat/hoe

Betrokkenen

Verantwoordelijke Planning

1.

Alle groepen werken met een jaarplan
waarin activiteiten passend binnen het
nieuwe schoolconcept zijn opgenomen

Teamleden
Ateliers Majeur
NME, Fryske Gea,
Staatsbosbeheer

NME-coördinator
NatuurWijs-coord.
Wilma .v.d. Goot

Op teambijeenkomsten
afstemming
Borging:
Juni ’22 klaar: Zie jaarplan in
groepsmap

2.

De rekenmethode Pluspunt Nieuw (1e jaar
papier) wordt geïmplementeerd in groep 3
t/m 8

Teamleden

Directeur
Coordinatie:
rekenspecialist
Marieke

-3 scholingsbijeenkomsten
door Wizz-scholing gericht op
implementatie rekenmethode
met startbijeenkomst (sept),
najaar- en een
voorjaarsbijeenkomst
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€ 1900,--

€ 1080,--
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realisatie

-3 specifiek op groep 3-4
gerichte bijeenkomsten onder
schooltijd sept-december ‘21
3.

In samenwerking met de Bibliotheek op
School (dBoS) verder werken aan
verhogen leesattitude en leesmotivatie
(van 50% naar 60%). Dagelijks stillezen
(vrij-lezen), maandelijkse boekpromoties,
boekbesprekingen, KBW,
voorleeswedstrijd, voorleesontbijt e.d.

Leesconsulente
Maaike
Leerkrachten

Leescoördinator
(Johanna)

Lopende het hele schooljaar
zijn activiteiten gepland.
Borging:
Activiteitenplan 2021-2022 en
monitoring mei ‘22

4.

Aan het eind van het schooljaar is een
leerlijn mediawijsheid in een heldere
leerlijn uitgewerkt en zijn lessen gegeven
in alle groepen

Hylke Brandsma
(ICT’ er)

Hylke Brandsma

Borging: In mei ’22 is de
leerlijn mediawijsheid klaar en
vastgesteld in het schoolteam.
In alle groepen zijn minimaal 2
lessen gegeven passend
binnen de leerlijn
mediawijsheid

5.

De digitale muziekmethode 123Zing wordt
wekelijks in alle groepen gebruikt
waardoor leerlingen meer plezier in het
maken en beleven van muziek ervaren.
Deskundigheidsbevordering leerkrachten
wordt gestimuleerd doordat zij een
webinar en een e-learningles volgen

Leerkrachten

Directeur

-webinar (sept ’21)
-e-learningles (maart ’22)
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€ 360,--

In december ’21 en mei ’22
evalueren we het gebruik van
de methode tijdens een
teamvergadering.
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OP 2 Zicht op ontwikkeling
Doelen 1. De leerkrachten voeren minimaal twee keer per jaar kindgesprekken, met als doel de kinderen te betrekken bij hun eigen leerproces.
2. De zorgstructuur is volledig op elkaar afgestemd.
Wat/hoe
1.
2.

Betrokkenen Verantwoordelijke Planning
Gedurende het schooljaar creëert elke leerkracht ruimte binnen de
klas om met elk kind minimaal 2x een (ontwikkel)gesprek te voeren
In het schoolteam werken leerkrachten groep 3-8 met een
gezamenlijk vastgestelde format van weekplanning/(zorg)logboek
om de zorg en ondersteuning in hun groep goed te kunnen
afstemmen, borgen en verantwoorden.
De leerkrachten van groep 1-2 hanteren een eigen specifieke
weekplanning/(zorg)logboek.

Team

Leerkrachten

Team

IB’ers + directeur

Begroting realisatie

Hele
schooljaar
Borging:
document
‘Zorg en
begeleiding”
Juni ’22
klaar

OP 3 Didactisch handelen
Doelen

1. De methode STaal (Spelling) wordt conform de beschreven werkwijze van de methode gehanteerd
2. Leerkrachtvaardigheden Begrijpend lezen verhogen om tekstbegrip en leerwinst van leerlingen te vergroten.

Wat/hoe
1.

Voortzetting implementatie taalmethode Staal.
Voor met name het spellingdeel is het belangrijk
deze conform de werkwijze zoals beschreven in
de handleiding te volgen. Leerkrachten werken
doelgericht, duidelijk met focus op

Betrokkenen

Verantwoordelijke

Planning

Teamleden
groep 3-8

Directeur

Klassenbezoeken
Collegiale consultatie
2x teamoverleg
Borging:
-Kijkwijzers didactisch
handelen
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realisatie

aanpak(gedrag) en gebruiken activerende en
afwisselende werkvormen (cooperatief)

2.

Leerkrachtvaardigheden op het gebied van
modeling verhogen. De leerkrachten werken
doelgericht, leren leerlingen expliciet een
beperkt aantal strategieën aan en zorgen ervoor
dat deze veelvuldig worden toegepast (tranfer ,
ook bij andere lessen (WO, Blits)

-Kwaliteitskaarten 3.3
Spelling en interpunctie
3.4 Strategisch schrijven
Teamleden
groep 3-8

Specifieke aandacht voor modelen bij
instructielessen Begrijpend Lezen om tekstbegrip
bij leerlingen te verbeteren.
Leerkrachten hebben E-wise cursus Begrijpend
lezen gevolgd en kennis van belangrijke
hoofdstukken uit het Handboek
‘Lezen…denken…begrijpen!’
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Directeur en Intern
Begeleiders

Leerkrachten hebben voor
november ’20 kennis van
het Handboek
Lezen…denken…begrijpen!
Hfst. 4. en par.5.4 van het
boek Grip op leesbegrip
E-wise: Begrijpend lezen
hoe kun je dat aanpakken
is gevolgd
Borging: Klassenbezoeken
flitsbezoeken door IB’er
en directeur
Kijkwijzers didactisch
handelen

29

Doelen

1. Alle leerkrachten hebben doelen geformuleerd in hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
2. Onderzoek uitvoeren naar onderzoekende houding leerkrachten

Wat/hoe

Betrokkenen

Verantwoordelijke

Planning

1.

Door de gesprekkencylus (startgesprekvoortgangsgesprek-eindgesprek) geven leerkrachten aan
welke ontwikkelpunten/ambities ze nastreven, hoe dit
gaandeweg het schooljaar verloopt en wat uiteindelijk het
resultaat is. Vervolgens worden nieuwe ontwikkeldoelen
en ambities besproken.

Team

Leerkrachten

Startgesprekken:
Sept ‘21
Voortgang: febr.
‘22
Eind: juni ‘22
Borging: verslag

2.

Middels het afnemen van de zelfscan ‘Een onderzoekende
houding’ inzicht krijgen in de uitgangspositie en
ontwikkelingsfase van van de teamleden om leerdoelen
en aandachtspunten rond het aanleren van een
onderzoekende houding te formuleren.

Team

Directie

Periode oktoberjanuari
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realisatie

Doelen

1. Kennis en ervaring van de specialist hoogbegaafheid is uitgebreid en wordt gedeeld in het schoolteam
2. In groep 3-4 wordt gewerkt volgens de werkwijze effectief rekenen in de onderbouw met rekenhoeken
3. Er wordt in het schoolteam gezamenlijk een eerste stap gezet met het digitaal portfolio binnen het ouderportaal van MijnSchool

Wat/hoe

Betrokkenen

Verantwoordelijke Planning

1.

De specialist hoogbegaafdheid gaat naar HBkenniskringen en deelt kennis en ervaring in het team

HB-specialist
Lenneke

HB-specialist
Lenneke

Borging: In
Team: Okt ‘21
Mrt ’22
uitwisseling

2.

Leerkrachten groep 3-4 nemen deel aan 3 specifieke
bijeenkomsten effectief rekenen in de onderbouw groep
3-4 (werken met rekenhoeken)

Expert Wizzscholing
Leerkrachten
groep 3-4
Rekencoordinator

Leerkrachten 3-4:
Johanna en Wilma
Rekencoordinator:
Marieke

Sept ’21-jan ‘22

3.

Het kader voor het portfolio is besproken en vastgesteld
en gevuld met eenvoudig in te voeren ‘bewijsstukken’

Team

Directie

Aug ’21-juni ‘22
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realisatie

Doelen

1. Onze school heeft een actieve en betrokken leerlingenraad en werkt nauw samen met leerlingen van de KinderInnovatieRaad (KIR)
2. We bieden aanschouwelijk en uitdagend onderwijs in de vorm van workshop en excursies

Wat/hoe

Betrokkenen

Verantwoordelijke

Planning

1.

Bevorderen van een eigentijdse en actieve
leerlingenraad en in samenspraak met de
KinderInnovatieRaad (KIR)
Voorzitters OR en MR schuiven waar mogelijk en
wenselijk minimaal 1x per schooljaar aan bij het
overleg

5 gekozen
leerlingen en
2 KIRleerlingen

Directie
Voorzitters OR en
MR (Henriette en
René)

6 geplande
bijeenkomsten
Maandelijkse
bijeenkomsten KIR
Borging:
verslaglegging
leerlingenraad en
KIR

2.

We maken gebruik van de expertise van ouders en
mensen uit de omgeving die gastlessen verzorgen
binnen de school. Daarnaast gaan we meer op
excursie o.a. naar bedrijven in de regio om meer
aanschouwelijk onderwijs vorm te kunnen geven:
‘buiten naar binnen, binnen naar buiten’

Team
Werkgroep
gastlessen

Directie

Workshops
schooljaar 20212022
Borging:
Overzicht planning
brede inzet
gastlessen met
expertise
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realisatie

Doelen

1. Leerkrachten voelen zich volledig eigenaar van hun ontwikkeling en hanteren hiervoor een persoonlijk ontwikkelplan.
2. Leerkrachten kunnen reflecteren op hun eigen handelen.
3. Naast de professionele samenwerking leren teamleden elkaar informeel beter kennen

Wat/hoe

Betrokkenen

Verantwoordelijke

Planning

1.

Voortzetting van (verdere) ontwikkelgesprekken
(gesprekcyclus) met teamleden, waarbij leerkrachten
zelf verantwoordelijk zijn (eigenaarschap tonen) voor
hun persoonlijk ontwikkelplan (POP)

Teamleden

Directie
Leerkrachten

Startgesprekken:
sept-okt ‘21
Voortgangsgesprek:
jan-febr.’22
Eindgesprek:
juni-juli ‘22
Borging:
POP’s leerkrachten

2.

Leerkrachten hebben voldoende vaardigheden om op
eigen handelen te reflecteren en vragen zich continue
af hoe ze optimaal kunnen differentiëren en hoe
datgene wat ze doen aansluit bij de leerlingen?”

Leerkrachten

Directie
IB
Leerkrachten

Gehele jaar
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-klassenbezoeken
-gesprekscyclus
-zelfevaluatie didactisch handelen
-groepsbespreking
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realisatie

3.

2x per schooljaar tijdens teamoverleg en 2x tijdens
studie(mid)dagen is er formeel ruimte voor informeel
contact

Doelen

1. De implementatie van de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling Kwink is afgerond.
2. Binnen het schoolteam heeft een leerkracht en de Intern Begeleider de training Consultatieve leerlingbegeleiding (CLB) gevolgd en
ervaringen gedeeld in het schoolteam

Wat/hoe
1.

Mieke Kok
Team

Betrokkenen
Vervolg implementatie KWINK (digitale) methode
voor sociaal-emotioneel leren (SEL) dat
uitgangspunt is voor het bieden van een
pedagogische basis voor een veilige en fijne leeren werkomgeving voor kinderen
-training Kwinkcoach; deze zorgt voor
inspiratiebijeenkomsten, afstemming planning
lessen en ouderavond
-opfriscursus Kwink

Directie

Verantwoordelijke

Teamleden
Directie en Intern
Ouders
Begeleiders
Teamlid=Kwinkcoach
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Aug ’21, okt ‘21
dec ’21, mrt ‘22

Planning

Begroting

Tussenevaluatie:
€ 1000,-jan’22
Eindevaluatie:
mei ‘22
Borging:
Borgingsdocument
sociaal klimaat
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realisatie

2.

Eén leerkracht en IB’ er volgen de CLB-scholing.
Tijdens de HGPD gesprekken wordt CLB zoveel
mogelijk toegepast

Marieke van Roy
IB’ er
Marieke

Doelen

1. Versterken van de samenwerking en afstemming met het Kindcentrum in Jubbega.
2. De verbinding tussen de teams van de Feart, Sevenaerschool en It Bûtenplak wordt weer aangehaald en versterkt, waardoor kennis en
ervaringen in bouwen wordt gedeeld

Wat/hoe

Training: Najaar
‘21
Borging: zichtbaar
tijdens HGPD
gesprekken

Betrokkenen

Verantwoordelijke

Planning

Begroting

realisatie
Januari 22
Juni 22

1.

Het overleg met partners/vertegenwoordigers
Kindcentrum Jubbega versterken om betere
afstemming te bewerkstelligen waar nodig en
wenselijk (Bibliotheek, Opvang, GGD, Wijkagent,
Plaatselijk Belang)

Directie
Kindcentrum

Directie

2x per schooljaar
overleg
Borging: Verslag

geen

2.

Het schoolteam neemt deel aan 2 gezamenlijke
studiemiddagen in het ‘oude’ cluster de Oosthoek met
De Feart en Sevenaerschool

Gehele team

Directie

November ‘21
Maart ‘22

geen

Schooljaarplan 2021-2022 (25 augustus 2021)
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Bijlage I

Evaluatie doelen en acties schooljaar 2020-2021

OP1 Aanbod
Doelen

1. Leerkrachten realiseren voor leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn, passende materialen en opdrachten binnen hun lessen.
2. We hebben een jaarplan met specifieke activiteiten die passen binnen het schoolconcept
3. Hogere opbrengsten bij rekenen met name voor automatiseren
4. Verhoging van leesattitude en leesmotivatie
5. Ontwikkeling van een leerlijn mediawijsheid

Wat/hoe

Betrokkenen

Verantwoordelijke Planning

Begroting

realisatie

1.

Structurele inzet materialen meer- en
hoogbegaafdheid

Teamleden

Directie
Intern Begeleiders
(Lenneke)

Teambijeenkomst afstemming
Borging:
klassenbezoeken/flitsbezoeken

2021-2022

2.

Alle groepen werken met een
jaarplan waarin activiteiten passend
binnen het nieuwe schoolconcept zijn
opgenomen

Teamleden
Ateliers Majeur
NME, Fryske Gea,
Staatsbosbeheer

Directeur
NME-coördinator
NatuurWijs-coord.

Teambijeenkomst afstemming
Borging:
Zie jaarplan in groepsmap

Deels
gerealiseerd;
vervolg 20212022

3.

We willen hogere opbrengsten voor
rekenen en met name voor
automatiseren.
We zijn ontevreden over het huidige

Teamleden

Directeur
Coordinatie:

-Teamleden volgen Webinairs
-Teamoverleg
Borging:

Schooljaarplan 2021-2022 (25 augustus 2021)
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aanbod (methode) en daarom is in
mei 2021 een goed onderbouwde
keuze gemaakt voor een nieuwe
rekenmethode

rekenspecialist
Marieke

Goed onderbouwd besluit
rekenmethode mei ‘21

4.

In samenwerking met de Bibliotheek
op School (dBoS) werken we aan een
duidelijke verhoging van leesattitude
en leesmotivatie (van 50% naar 60%).
Dagelijks stillezen (vrij-lezen),
maandelijkse boekpromoties,
boekbesprekingen, KBW,
voorleeswedstrijd, voorleesontbijt
e.d.

Leesconsulent
(Djûke Elzinga)
Leerkrachten

Leescoördinator
(Johanna)

Lopende het hele schooljaar
zijn activiteiten gepland.
Borging:
Activiteitenplan 2020-2021 en
monitoring mei ‘21

Gerealiseerd;
zie nieuw
activiteitenplan
2021-2022

5.

Aan het eind van het schooljaar is een
leerlijn mediawijsheid in een heldere
leerlijn uitgewerkt

Leesconsulent
Djûke Elzinga

Lees coördinator
(Johanna)

In mei ’21 is de leerlijn
mediawijsheid klaar en
vastgesteld in het schoolteam

2021-2022

Evaluatie:
Ad.1: Is niet besproken of behandeld dit schooljaar op een teambijeenkomst. Iedere leerkracht heeft op zijn of haar wijze hier zelf invulling aangegeven.
Daarnaast zijn er door Corona geen klassenbezoeken en flitsbezoeken geweest om dit te kunnen borgen. Schuift door naar 2021-2022.
Ad.2: De meeste activiteiten zijn door de coronamaatregelen niet of nauwelijks doorgegaan. Geplande excursies en activiteiten van Ateliers Majeur,
Fryske Gea en Staatsbosbeheer zijn afgesteld of uitgesteld. NME is deels wel doorgegaan. Groep 1-2, 3-4 en 5-6 hebben een excursie gehad van het
NME. Groep 7-8 is uitgesteld.
Ad.3: We hebben geëxperimenteerd met een rekencomputer programma Brightskills voor automatiseren. Er is een voorlichtingsbijeenkomst geweest op
8 december 2020 via Teams. Groep 3-4 en 7-8 hebben ervaringen opgedaan, groep 5-6 nog niet. We krijgen verlenging van het aanbod. Kort daarna
in lock-down. Na teamvergadering in mei besloten niet door te gaan met Brigtskills, maar Rekentuin te blijven gebruiken.
Dit schooljaar geen besluit nieuwe Rekenmethode; we gaan komend schooljaar door met de Snappet methode en in groep 3-4 werken vanuit
doelen en leerlijnen. Hierover nog consultatie in juni 2021 van Margreeth Mulder over werkwijze en inzet Rekenen groep 3-4. Volgend schooljaar 3
Schooljaarplan 2021-2022 (25 augustus 2021)
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bijeenkomsten om werkwijze en proces te volgen.
Ad.4: Vanaf december ’20 is het voor de leesconsulente niet mogelijk fysiek op school te komen. Uitvoering van het gehele activiteitenplan is hierdoor
niet goed mogelijk geweest .Wel is de KBW uitgevoerd, zijn er tot december 2020 boekpromoties geweest, wordt er nog wel steeds dagelijks in alle
groepen stilgelezen (vrij-lezen). Op 25 mei 2021 is de Leesmonitor geëvalueerd en is een nieuw activiteitenplan 2021-2022 besproken en vastgesteld.
Ad.5: Niet gerealiseerd (Corona); wordt doorgeschoven naar 2021-2022 en opgepakt door ICT’er Hylke Brandsma

OP2 Zicht op ontwikkeling
Doelen 1. In een borgingsdocument/kwaliteitsdocument is het Handelingsgericht werken van de leerkrachten vastgelegd.
2. Aan het einde van het schooljaar is een kindvolgsysteem gekozen passend bij onze visie.
3. De zorgstructuur is aan het einde van het fusiejaar volledig op elkaar afgestemd.
Wat/hoe
1.

Betrokkenen Verantwoordelijke Planning
Borgingsdocument Handelings Gericht Werken (HGW) opstellen

Intern
Begeleiders

Intern begeleiders

2.

Oriëntatie op nieuw leerlingvolgsysteem in plaats van CITO (ook
bovenschools)

IB’ers + Dir
Teamleden

Directeur

3.

In het nieuwe schoolteam werken leerkrachten groep 3-8 met een
gezamenlijk vastgestelde format van weekplanning/(zorg)logboek
om de zorg en ondersteuning in hun groep goed te kunnen
afstemmen, borgen en verantwoorden.

IB’ers

IB’ers + directeur
Leerkrachten
groep 3-8
Leerkrachten
groep 1-2
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Begroting realisatie

Borging:
Jan. ’21
klaar
Scrumgroep
Ambion
Borging:
Juni ’21
klaar
Borging:
nieuw
document
‘Zorg en
begeleiding”

Klaar!

20212022
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De leerkrachten van groep 1-2 hanteren een eigen specifieke
Juni ’21
weekplanning/(zorg)logboek.
klaar
Evaluatie:
Ad. 1: Door corona bespreking borgingsdocument Zorg en begeleiding waaronder HGW uitgesteld naar juni ‘21
Ad. 2: In SCRUM-groep Ambion uitvoerig besproken. Voorstel voor 3 mogelijke aanvaardbare volgsystemen aan het DO. Op 17 maart in Ambion besloten
dat alle scholen met CITO-LOVS 4.0 gaan werken. In juni ’21 heeft het schoolteam een webinair gevolgd van CITO Kind in beeld.
Ad. 3: Door corona bespreking borgingsdocument Zorg en begeleiding waaronder HGW uitgesteld naar dinsdag 23 maart ’21 en maandag 29 juni ‘21. Het
format van weekplanning/(zorg)logboek is niet afgestemd en geborgd. Schuift door naar 2021-2022.

OP3 Didactisch handelen
Doelen

1. De methode STaal (Spelling) wordt conform de beschreven werkwijze van de methode gehanteerd
2. Leerkrachtvaardigheden modeling tijdens instructies Begrijpend lezen vergroten om tekstbegrip van leerlingen te
bevorderen
3. Vergroten leerwinst Begrijpend luisteren en Begrijpend lezen

Wat/hoe
1.

Voortzetting implementatie taalmethode Staal.
Voor met name het spellingdeel is het belangrijk
deze conform de werkwijze zoals beschreven in
de handleiding te volgen. Leerkrachten werken
doelgericht, duidelijk en focus op
aanpak(gedrag) en gebruiken activerende en
afwisselende werkvormen (cooperatief)

Betrokkenen

Verantwoordelijke

Planning

Teamleden
groep 3-8

Directeur

Klassenbezoeken
Collegiale consultatie
2x teamoverleg
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Borging:
-Kijkwijzers didactisch
handelen
-Kwaliteitskaarten 3.3
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realisatie

Spelling en interpunctie
3.4 Strategisch schrijven
2.

Leerkrachtvaardigheden op het gebied van
modeling vergroten. De leerkrachten leren
leerlingen expliciet een beperkt aantal
strategieën aan en zorgen ervoor dat deze
veelvuldig worden toegepast, ook bij andere
lessen (WO, Blits)

Teamleden
groep 3-8

Directeur en Intern
Begeleiders

Specifieke aandacht voor modelen bij
instructielessen Begrijpend Lezen om tekstbegrip
bij leerlingen te verbeteren.
Leerkrachten hebben kennis van belangrijke
hoofstukken uit het Handboek
‘Lezen…denken…begrijpen!’
3.

We willen de resultaten voor Begrijpend Lezen
en begrijpend luisteren verbeteren. Het
kwaliteitsdocument vraagt om een
herijking/scholing. Leerkrachten voeren de
activiteiten die beschreven zijn in het
kwaliteitsdocument 3.1 effectief en consequent
uit. Indien dit zo wordt uitgevoerd verwachten
we duidelijk betere resultaten.

Leerkrachten hebben voor
november ’20 kennis van
het Handboek
Lezen…denken…begrijpen!
Hfst. 4. en par.5.4 van het
boek Grip op leesbegrip
Borging: Klassenbezoeken
flitsbezoeken
Kijkwijzers didactisch
handelen

Teamleden

Directie

Kwaliteitsdocument 3.1
wordt geagendeerd op
onze teamvergaderingen
(zie jaarplanning).
Borging: eigen videoopnames lessen en
groepsbezoeken directie
Kwaliteitsdocument 3.1
opnieuw vaststellen

Evaluatie:
Ad.1: Deels gerealiseerd. Klassenbezoeken en collegiale consultaties zijn door corona niet mogelijk geweest. De borgingsdocumenten 3.3. en 3.4 zijn wel
vastgelegd. Coöperatieve werkvormen worden bij spelling Staal nog niet of nauwelijks ingezet.
Schooljaarplan 2021-2022 (25 augustus 2021)
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Ad.2: Niet gerealiseerd door corona. Schuift door naar schooljaar 2021-2022
Ad.3: Voor een klein deel gerealiseerd. Het kwaliteitsdocument 3.1 is wel besproken en vastgesteld. De actiepunten m.b.t. borging zijn door corona niet
uitgevoerd.

Doelen

1. Thema’s en themahoeken in groep 1-2 en peuterspeelzaal zijn op elkaar afgestemd en bieden een rijke speel-leeromgeving
2. Elke leerkracht geeft minimaal 5 lessen onderzoekend en ervaringsgericht op het gebied van Natuur(educatie), Wetenschap & techniek

Wat/hoe
1.

2.

Betrokkenen

Verantwoordelijke

Planning

Leerkrachten onderbouw en peuterjuf gaan thema’s en
themahoeken op elkaar afstemmen en tijdens Kenniskring
uitwisselen, kennis en ervaringen delen in het Cluster

Leerkrachten
1-2 en
Peuterjuf Sasa

Directie

Borging:

Lessen onderzoekend en ervaringsgericht uitvoeren op het
gebied van Natuur(educatie), Wetenschap & Techniek om
daarna o.a. tijdens Kenniskring ervaringen uit te wisselen
en kennis te delen met collega’s.

Teamleden

Directie
Hylke (W&T
coördinator)
NME-coördinator
(Wilma)
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Begroting

-Thema’s in de
jaarplanning
Kenniskringen
onderbouw op:
12-2 en 25-3
Leerkrachten
plannen tussen
elke
vakantieperiode
minimaal 1x
een les.
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realisatie

Borging:
Tijdens 2
Kenniskringen
op 12-2 en 25-3
Evaluatie:
Ad. 1: Deels gerealiseerd. Eigen school: Peuterjuf Sasa en kleuterjuf Marieke hebben structureel overleg. Daarnaast volgt de peuterjuf een opleiding tot
onderwijsassistent en volgt de stage bij Marieke in groep 1-2
Cluster: Er zijn door corona (12-2 en 25-3) geen kenniskringen geweest dit schooljaar, waardoor er geen uitwisseling is geweest van thema’s en hoeken.
Ad.2: Deels gerealiseerd. Wilma heeft 1x fysiek overleg gehad met consulent NME en Natuurouder (Rieneke Huitema). Voor NME zijn activiteiten ingezet
m.b.t. realisatie school- en moestuin. Voor W&T zijn er geen bijeenkomsten geweest. Wel zijn er lessen W&T uitgevoerd tot aan december in groep 7-8
zoals solderen, bouwen met hout.

Doelen

1. Leerkrachten voelen zich competent in het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders.
2. Onderbouwleerkrachten kunnen spelbegeleiding effectief inzetten als onderdeel van hun didactisch en pedagogisch handelingsrepertoire

Wat/hoe
1.

Leerkrachten hebben de scholing gespreksvaardigheden
(groep 3-8) afgerond en geven aan zich competent te

Schooljaarplan 2021-2022 (25 augustus 2021)

Betrokkenen

Verantwoordelijke Planning

Alle
leerkrachten

Directie
Intern Begeleiders

Begroting

Afronding 9-10
Borging:
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realisatie

voelen in het voeren van kindgesprekken en gesprekken
met ouders
2.

filmpjes/video
eigen handelen

Leerkrachten groep 1-2 hebben de scholing spelbegeleiding
in oktober ’20 naar tevredenheid afgerond en kunnen
spelbegeleiding effectief in hun inzetten.

Expert KPZ
Leerkrachten
groep 1-2

Leerkrachten 1-2

Okt. ’20
afgerond
Borging:
-filmpjes/video
-klassenbezoek
expert KPZ

€ 1500,--

Ad.1: Scholing is afgerond. Wisselende ervaringen door groepsleerkrachten. Tijdens lock-down periode geven de leerkrachten aan goede contacten te
hebben met leerlingen en goede gesprekken te voeren met leerkrachten. Vanuit de oudertevredenheidspeiling (nov.’20) krijgen we dit ook terug van de
ouders.
Ad.2: Marieke heeft de scholing uitstekend afgerond. Vanuit KPZ expliciet complimenten ontvangen. Top!

Doelen

1. Onze school heeft een actieve en betrokken leerlingenraad en werkt nauw samen met leerlingen van de KinderInnovatieRaad (KIR)
2. We bieden aanschouwelijk en uitdagend onderwijs in de vorm van workshop en excursies

Wat/hoe

Betrokkenen
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Verantwoordelijke

Planning

Begroting
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realisatie

1.

Bevorderen van een eigentijdse en actieve
leerlingenraad en in samenspraak met de
KinderInnovatieRaad (KIR)

5 gekozen
leerlingen en
2 KIRleerlingen

Directie
Voorzitters MR
(Lisette en Rene)

6 geplande
bijeenkomsten
Maandelijkse
bijeenkomsten KIR
Borging:
verslaglegging
leerlingenraad en
KIR

2.

We maken gebruik van de expertise van ouders en
mensen uit de omgeving die gastlessen verzorgen
binnen de school. Daarnaast gaan we meer op
excursie o.a. naar bedrijven in de regio om meer
aanschouwelijk onderwijs vorm te kunnen geven:
‘buiten naar binnen, binnen naar buiten’

Team
Werkgroep
gastlessen

Directie

Workshops
schooljaar 20202021
Borging:
Beleidstuk
gastlessen

Evaluatie:
Ad.1: De leerlingenraad heeft afgelopen schooljaar samen met de 2 KIR-leerlingen 4x vergadert, waarvan de laatste 2x in cohorten. KIR-activiteiten zijn
niet goed uit de verf gekomen. Fysieke bijeenkomsten alleen aan het begin van het schooljaar.
Ad.2: Binnen de Corona mogelijkheden zijn er wel enkele gastlessen gegeven. De werkgroep gastlessen heeft echter geen beleidsstuk gastlessen kunnen
maken.
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Doelen

1. Leerkrachten voelen zich volledig eigenaar van hun ontwikkeling en hanteren hiervoor een persoonlijk ontwikkelplan.
2. Leerkrachten kunnen reflecteren op hun eigen handelen.
3. Passende Perspectieven Rekenen zijn bekend

Wat/hoe

Betrokkenen

Verantwoordelijke

Planning

1.

Voortzetting van (verdere) ontwikkelgesprekken
(gesprekcyclus) met teamleden, waarbij leerkrachten
zelf verantwoordelijk zijn (eigenaarschap tonen) voor
hun persoonlijk ontwikkelplan (POP)

Teamleden

Directie
Leerkrachten

Startgesprekken:
sept-okt
Voortgangsgesprek:
jan-febr.
Eindgesprek:
juni-juli
Borging:
POP’s leerkrachten

2.

Leerkrachten hebben voldoende vaardigheden om op
eigen handelen te reflecteren en vragen zich continue
af hoe ze optimaal kunnen differentiëren en hoe
datgene wat ze doen aansluit bij de leerlingen?”

Leerkrachten

Directie
IB
Leerkrachten

Gehele jaar

De intern begeleiders en bovenbouwleerkracht
hebben kennis van Passende Perspectieven en
bijbehorende leerlijn voor rekenen.

Nicole en Ina
(IB’ ers) en
Hylke (gr. 7-8)

IB

Bovenschoolse
scholing febr. ‘21

3.
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Begroting

Borging:
-klassenbezoeken
-startgesprek
-zelfevaluatie
didactisch
handelen
-groepsbesprekingen
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realisatie

Evaluatie:
Ad.1: Gerealiseerd. Met alle leerkrachten en de onderwijsassistent zijn gesprekken gevoerd in het kader van de gesprekkencyclus.
Ad.2: Moet en kan scherper! Evaluatie en reflectiemomenten volgend schooljaar opnemen in de jaarplanning en d.m.v. format als voorbereiding op
groepsbespreking.
Ad.3: Door Corona niet gedaan.

Doelen

1. Aan het eind van het schooljaar is de implementatie van de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling Kwink voltooid.
2. Verbeteren aansluiting PO-VO

Wat/hoe

Betrokkenen

Verantwoordelijke

Planning

1.

Implementatie KWINK (digitale) methode voor sociaalemotioneel leren (SEL) dat uitgangspunt is voor het
bieden van een pedagogische basis voor een veilige en
fijne leer- en werkomgeving voor kinderen

Teamleden

Directie en Intern
Begeleiders

Tussenevaluatie:
jan’21
Eindevaluatie:
mei ‘21
Borging:
Borgingsdocument
sociaal klimaat

2.

De aansluiting PO-VO wordt verbeterd door
intensievere contacten (warme overdracht) met het
VO. Daarnaast door een heldere communicatie met het

Leerkracht
bovenbouw

Directie

Juni 2021
Jaarplanning VOscholen

Schooljaarplan 2021-2022 (25 augustus 2021)

Begroting
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realisatie

onderbouw VO om ook richting ouders/kinderen juiste
informatie te kunnen verstrekken.

Borging:
Verslag
overdracht

Evaluatie:
Ad.1: Er is alleen ervaring opgedaan in alle groepen met lessen Kwink. Echter zeer uiteenlopend en door o.a. lock-down niet goed geimplementeerd.
Volgend schooljaar 2021-2022 implementatietraject met relatie naar ZIEN! gecombineerd met lessen Mindfullness (Besef van jezelf)
Ad.2: Met alle scholen van VO is een warme overdracht geweest. Kinderen zijn passend verwezen en geplaatst (soms hoger aangepast n.a.v. eindtoets)

Doelen

1. Vloeiende overgang tussen peuters en kleuters
2. Versterken van de samenwerking en afstemming met het Kindcentrum in Jubbega.

Wat/hoe
1.

We ontwikkelen een gezamenlijke aanpak
(peuterschool en basisschool) voor peuters en
kleuters, zodat zij elkaar ontmoeten, samen spelen en
communiceren, van en met elkaar leren in een speelen leerrijke ontwikkelingsomgeving. Een vloeiende
doorstroming van peuters naar kleuters is hiermee
gewaarborgd.
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Betrokkenen

Verantwoordelijke

Planning

Peuterjuf
Leerkracht
onderbouw

Directie

1x per maand
afstemmingsoverleg
Borging:
(Zie jaarplan)

Begroting

47

realisatie

2.

Het overleg met vertegenwoordigers Kindcentrum
Jubbega versterken om betere afstemming te
bewerkstelligen waar nodig en wenselijk (Bibliotheek,
Opvang, GGD, Wijkagent, Plaatselijk Belang)

Directie
Kindcentrum

Directie

2x per schooljaar
overleg

Evaluatie:
Ad.1: Er is veel overleg geweest, peuters en kleuters ontmoeten elkaar elke dag, borging in document nog niet gerealiseerd.
Ad.2: Door corona dit schooljaar niet uitgevoerd.
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