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Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
2. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Inleiding

Speerpunten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Het aanbod burgerschap vindt zoveel mogelijk plaats in een oefenomgeving. Kinderen
moeten burgerschap ervaren

Wederom zijn er dit jaar weer talloze activiteiten op het gebied van burgerschap
gehouden. Iedere week is er een sociokring waar leerlingen kunnen praten,
discussiëren, en verschillende thema's aan bod kunnen laten komen. Daarnaast heeft
Op 'e Trije het themacertificaat Relaties en seksualiteit behaald. Leerkrachten gaan
hiervoor nog een workshop signaleren volgen (vlaggensysteem). Jaarlijks wordt er
aandacht besteed aan de week van de lentekriebels. De bovenbouw groep heeft een
plan geschreven om de biodiversiteit en educatie rondom de school en skeelerbaan te
vergroten.

Ook zijn we dit jaar zijn we Kindertalentenfluisteraarschool geworden. Een mooie
erkenning natuurlijk, maar daarmee is slechts een basis gelegd. Er zijn het afgelopen
jaar niet veel kindgesprekken geweest. Het komende jaar zullen de gesprekken
geïntensiveerd moeten worden. We willen dat iedere leerling per bouw in ieder geval
een kindgesprek met de leerkracht heeft gevoerd.

We hebben een verlenging gekregen van het themacertificaat Voeding voor onze
school. Daarnaast hebben we het thema Relaties en seksualiteit toegekend gekregen.
Naast de sociaal emotionele lessen binnen het groepsdynamisch onderwijs gaan we
ieder jaar deelnemen aan de week van de lentekriebels. Directie, IB en teamleden
volgen in oktober 2022 een scholing Vlaggensysteem. Het beleidsstuk Relaties en
seksualiteit is geschreven en goedgekeurd bevonden door de GGD.

Helaas zijn de opbrengsten voor spelling gedaald. Hier moeten we met interventies het
komende jaar weer aandacht aan besteden.

2. Op onze school is er een doorgaande lijn op het gebied van digitale geletterdheid,
waarin de 4 onderdelen (informatievaardigheden, ICT basisvaardigheden, mediawijsheid
en computational thinking) ieder jaar structureel in iedere groep terug komen.

3. Op onze school zijn de spellingresultaten in alle groepen voldoende.

4. Op onze school zijn de talenten van de leerlingen bekend bij de leerlingen,
leerkrachten en de ouders. Er wordt op onze school bewust gebruik gemaakt van
elkaars talenten. Op onze school weten de kinderen welke talenten zij in zich hebben en
maken hier bewust gebruik van in het aanbod dat wij aanbieden.

5. Onze school is een gezonde school en heeft het predicaat voor gezonde school
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

4,2 totale formatie 
0,5 Directie 
0,25 IB

Er is het afgelopen jaar een personele wisseling geweest wat betreft de interne
begeleiding (Geeske Jongsma verving Sytske Nicolay).

Niet alle professionaliseringsactiviteiten konden worden uitgevoerd. De scholing FB en
kindgesprekken door Jan Oudeboon is doorgeschoven naar het komende schooljaar.
Wel heeft het team een scholing van 5 dagdelen "Druk en dwars" gevolgd. Deze is erg
positief ontvangen en past bij de visie van de school met het Groepsdynamisch
onderwijs.

De eindresultaten voor dit jaar waren voldoende. Over drie jaar genomen scoort de
school nog niet voldoende.

Er is een buiten leslokaal gerealiseerd. Op basis van de input van de leerlingen is een
plan geschreven om de biodiversiteit rondom de school te vergroten. Hiervoor hebben
we in totaal € 23.500,- subsidie toegekend gekregen van de gemeente en de provincie.In
juni 2022 is er een meerjaren zadenmengsel geplant. In juli zijn er 4 bankjes geplaatst
en is de bestrating aangepast. In het najaar zullen er nog bomen en struiken worden
gepland bij de skeelerbaan (waaronder een vogelvoedselbosje).

Een jong team met veel startende leerkrachten stonden het afgelopen jaar volop in
ontwikkeling. Aan hun eigen groep hadden ze veelal hun handen vol. Er is bewust
gekozen om scholingen of ontwikkelingen af te remmen of door te schuiven naar het
komende jaar.

Het leerlingenaantal is wederom gestegen. In mei 2022 waren er al 60 leerlingen. Er zijn
10 leerlingen van school vertrokken en 13 leerlingen bijgekomen (inc augustus 2022). Er
wordt gestart met ca. 58 leerlingen.

Groepen Groep 1/2 
Groep 3/4/5 
Groep 6/7/8

Functies [namen / taken] Directeur 
Intern begeleidster 
Onderbouw: Jikke van Essen en Renske Lap met
ondersteuning van Haakje Drost 
Middenbouw: Deveny Smits met ondersteuning van
Henriette Bontekoe en Femke Braaksma 
Bovenbouw: Kim de Boer met ondersteuning van Renske
Lap

Twee sterke kanten Sterke profilering 
Gedreven en enthousiast team met veel ondersteuning
voor de leerlingen

Twee zwakke kanten Matige onderwijsresultaten behaald in voorgaande jaren 
Gemis van ervaring collega's

Twee kansen Grote inzet op professionalisering inc. programma voor
leerlingen die meer aankunnen 
Vergroten biodiversiteit inc. buitenleslokaal

Twee bedreigingen 75 % startende leerkrachten 
Leerlingenaantal

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Voldoende eindresultaten; hogere opbrengsten BL en
Rekenen
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Van krimp was geen sprake, we zijn dit schooljaar gegroeid en starten in het schooljaar
2022-2023 met 58 leerlingen

7 6 9 6 5 7 4 7 51

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

We houden dit schooljaar rekening met een stabilisatie of een kleine krimp wat betreft
het leerlingenaantal

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 4 ( mannen en 4 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 4 (1 man en 3 vrouwen)

Aantal nieuwkomers 3

Aantal BHV-ers 3

Aantal geplande FG's 5 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande POP's 6 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Speerpunt Op onze school is er een doorgaande lijn op het gebied van digitale geletterdheid, waarin de 4 onderdelen
(informatievaardigheden, ICT basisvaardigheden, mediawijsheid en computational thinking) ieder jaar structureel in
iedere groep terug komen.

groot

GD2 Speerpunt Op onze school zijn de talenten van de leerlingen bekend bij de leerlingen, leerkrachten en de ouders. Er wordt op
onze school bewust gebruik gemaakt van elkaars talenten. Op onze school weten de kinderen welke talenten zij in
zich hebben en maken hier bewust gebruik van in het aanbod dat wij aanbieden.

groot

GD3 Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

Scholing Druk en dwars groot

GD4 Actief
Burgerschap en
Sociale Cohesie

Opzetten van workshops rondom (digitale) geletterdheid groot

GD5 Actieve en
zelfstandige
leerhouding van
de leerlingen

Verbeteren biodiversiteit rondom de school groot

GD6 Zorg en
begeleiding

Evalueren van ons begaafdenprogramma Accadin groot

GD7 Afstemming Stimuleren van leerlingen door middel van evaluatieve feedback groot

GD8 Gezonde school Borgen gezonde school beleid groot

GD9 Het schoolklimaat Jaarlijks kenbaar maken van de pestcoördinator. groot

GD10 Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

De verwachtingen van de school worden getoetst aan de groei die de leerlingen gedurende de schoolperiode
doormaken

groot

GD11 Resultaten De eindresultaten m.b.t. Nederlandse taal voldoen aan de gestelde norm (zie regeling leerresultaten PO) groot

GD12 Resultaten De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde norm (zie regeling leerresultaten PO) groot

GD13 Samenwerking De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school) groot

GD14 Verantwoording en
dialoog

In de schoolgids staan de uitslagen van de metingen van de kwaliteit van de school (en een korte reflectie op de
uitslagen)

groot
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GD15 Verantwoording en
dialoog

In de schoolgids staan de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van de metingen van de kwaliteit van de
school

groot
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Uitwerking GD1: Op onze school is er een doorgaande lijn op het gebied van digitale geletterdheid, waarin de 4 onderdelen (informatievaardigheden, ICT
basisvaardigheden, mediawijsheid en computational thinking) ieder jaar structureel in iedere groep terug komen.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied Digitale geletterdheid

Huidige situatie + aanleiding Er is een aanbodsdocument digitale geletterdheid. Er worden lessen gegeven, maar het document is nog niet geborgd,
waardoor er hiaten zijn in het aanbod op dit vakgebied. Ook zijn er startende leerkrachten die nog geen kennis hebben
genomen van het aanbodsdocument. Daarnaast gaan we het traject Apple Distinguished School in. Als school zullen we
scholing volgen in het gebruik van de Apple Technologie.

Gewenste situatie (doel) Doorleefd aanbod digitale geletterdheid, geïmplementeerd in de huidige vakgebieden, gebruik makend van oa Apple
Technologie

Activiteiten (hoe) Digitale geletterdheid als middel inzetten t.b.v. het huidige onderwijsaanbod, enkele lessen digitale geletterdheid geven
en zorgen voor een goede implementatie van het middel

Consequenties organisatie Het aanbodsdocument komt regelmatig terug op teamvergaderingen en er wordt gekeken waar en hoe het aanbod
verbeterd kan worden.

Consequenties scholing Apple scholing

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22

Eigenaar (wie) Team + coördinator digitale geletterdheid

Omschrijving kosten -

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In teamvergaderingen brengt de coördinator digitale geletterdheid het document onder de aandacht en wordt er
afgesproken welke activiteiten we de leerlingen aanbieden

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

We zijn dit jaar Apple Distinguished School geworden. We voldeden al aan de voorwaarden doordat iedere leerkracht Apple teacher is en we de Apple hardware en apps op een
redelijk effectieve wijze inzetten. Eveline Kaleveld heeft in iedere groep een training gegeven om de apps die al op de ipad staan op een andere creatieve manier in te zetten.
Eveline zal het komende schooljaar opnieuw langskomen.

Het aanbodsdocument digitale geletterdheid zal het komende jaar geevalueerd moeten worden en indien nodig het aanbod aangepast moeten worden naar de dan huidige situatie
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Uitwerking GD2: Op onze school zijn de talenten van de leerlingen bekend bij de leerlingen, leerkrachten en de ouders. Er wordt op onze school bewust gebruik
gemaakt van elkaars talenten. Op onze school weten de kinderen welke talenten zij in zich hebben en maken hier bewust gebruik van in het aanbod dat wij aanbieden.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied Talentontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in een aanbod rondom talentontwikkeling (3TT). Dit gaat echter uit van een
aanbod, we kennen en herkennen daarmee nog niet de talenten van de leerlingen

Gewenste situatie (doel) Talentontwikkeling verfijnen: er wordt bewust gebruik gemaakt van elkaars talenten. continueren talentontwikkeling (Trije
Top Talent), talentgesprekken m.b.v. leerling gesprekken.

Activiteiten (hoe) Scholing talentontwikkeling (Kindertalentenfluisteraar voor de overige teamleden), kindgesprekken en implementeren
binnen huidig aanbod op schoolniveau. Talenten worden ook ingezet tijdens de lessen talentontwikkeling die over drie
blokken verspreid worden gegeven.

Consequenties organisatie Piekdagen voor scholingen

Consequenties scholing 2 leerkrachten en de oas

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 en 24

Eigenaar (wie) Team

Omschrijving kosten € 2100,-

Meetbaar resultaat Het kunnen voeren van talentgesprekken

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Maart 2022; Werkgroepoverleg ism KeK3 Team

Borging (hoe) Document talentontwikkeling

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Jikke, Kim, Renske en Haakje hebben de scholing talentgedreven werken afgerond. Mede daardoor zijn wij Kindertalentenfluisteraarschool geworden. Deveny en Jeanette zullen
deze scholing op 10 januari 2023 volgen. Er zijn dit jaar kindertalentgesprekken gevoerd, maar wel te weinig. Het komende schooljaar zullen er meer gesprekken gevoerd moeten
worden wil iedere leerling in een bouw een kindertalentengesprek hebben gehad. Mogelijk kan de samenwerking met De Jint en de Oanset worden gezocht om ook
onderwijsinhoudelijk aan de slag te gaan met de talenten van de kinderen.
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Uitwerking GD3: Scholing Druk en dwars

Hoofdstuk / paragraaf Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied Sociaal emotionele ontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding In de onderbouw en middenbouw zijn leerlingen die soms druk en dwars gedrag vertonen. Leerkrachten willen
handvatten hoe hiermee om te gaan.

Gewenste situatie (doel) Leerlingen vertonen nog nauwelijks druk en dwars gedrag. Als ze dit wel vertonen, weet de leerkracht hoe hier mee om te
gaan.

Activiteiten (hoe) Volgen van de scholing Druk en dwars. Terug laten komen op teamvergaderingen en indien nodig beleid/ actiepunten
formuleren.

Consequenties organisatie geen

Consequenties scholing 5 x teamscholing in Dokkum (na schooltijd)

Betrokkenen (wie) renske, deveny, jikke en kim

Plan periode wk 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 en 27

Eigenaar (wie) Team

Kosten kosten worden voor rekening genomen door de gemeente

Meetbaar resultaat Leerlingen vertonen nog nauwelijks druk en dwars gedrag. Als ze dit wel vertonen, weet de leerkracht hoe hier mee om te
gaan.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Teamvergadering

Borging (hoe) Eerste teamvergadering schooljaar 2022-2023

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

De leerkrachten hebben dit jaar een scholing Druk en dwars gevolgd. Dit is een scholing welke is aangeboden door de gemeente Noardeast Fryslan vanuit de gemeentelijke NPO
middelen. De scholing is uitgevoerd medewerkers van de universiteit van Groningen. De scholing heeft de leerkrachten handreikingen gegeven voor leerlingen die druk en dwars
gedrag vertonen.
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Uitwerking GD4: Opzetten van workshops rondom (digitale) geletterdheid

Hoofdstuk / paragraaf Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Resultaatgebied Burgerschap en (Digitale) geletterdheid

Huidige situatie + aanleiding Er zijn een aantal laaggeletterde ouders die deel uit maken van onze populatie. Er is bij hen wel sprake van
ouderparticipatie, maar nog niet op het gebied van taal/ digitale geletterdheid

Gewenste situatie (doel) Laaggeletterde ouders (taal/ digitaal) mee laten participeren in ons (digi)taal/ leesonderwijs. Dit kan onder begeleiding
van leerkrachten, maar ook van leerlingen. Mogelijk kan een dergelijk programma ook als naschoolse activiteit
aangeboden worden.

Activiteiten (hoe) Workshops op het gebied van digitale geletterdheid en dan met name op het creëren van content (ontwikkelen
van prentenboeken, foto/ filmbewerken)
Taal/ leesactiviteiten (van voorlezen, begeleiden van voorleesactiviteiten, mee participeren met het voorleesfeest
Eenmaal in de school kunnen deze ouders ook een gerichte taak krijgen bij bijvoorbeeld talentontwikkeling of het
leesonderwijs

Consequenties organisatie Leerkrachten gaan samen met leerlingen een plan ontwikkelen en uitvoeren. Deze leerkracht moet dit voor kunnen
bereiden. Daar is tijd voor nodig

Consequenties scholing Herkennen van laaggeletterdheid Adobe training (illustrator, premiere en photoshop)

Betrokkenen (wie) nico, kim, deveny en jikke en renske

Plan periode wk 44, 45, 46, 47, 48, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 en 22

Eigenaar (wie) Team

Omschrijving kosten Boeken € 500,- Scholing € 1500,-

Meetbaar resultaat Structurele ouderactiviteiten op het gebied van taal en digitale geletterdheid

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Mei 2022

Borging (hoe) Evaluatie met team, maar ook met ouders en leerlingen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Doordat we te veel drukte ervaren hebben we besloten niet mee te doen met het project Sterk met taal. Wel zijn er 2 bijeenkomsten geweest voor het team over laaggeletterdheid
en hoe hiermee om te gaan. Ook is er een aanbod geboden aan laaggeletterde ouders ism de bibliotheek en Humanitas
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Uitwerking GD5: Verbeteren biodiversiteit rondom de school

Hoofdstuk / paragraaf Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Resultaatgebied Eigenaarschap leerlingen en natuuronderwijs

Huidige situatie + aanleiding Leerlingen zijn het afgelopen jaar bezig geweest met een 10 punten plan om hun leefomgeving te verbeteren. Daarbij
moet ook de biodiversiteit rondom de school vergroot worden. Medewerkers van IVN en de provincie ondersteunen
hierbij.

Gewenste situatie (doel) Een buitenlokaal waar lesgegeven kan worden en waar leerlingen ook les kunnen krijgen. Daarnaast wordt de
biodiversiteit rondom de school vergroot door de aanleg van een klein perkje naast het raam van groep 6/7/8.

Activiteiten (hoe) Subsidie aanvragen (door leerlingen m.b.v. een medewerker van de provincie), plan ten uitvoer laten brengen door
Bakker speeltoestellen en Hielke Nijp

Consequenties organisatie Leerlingen bovenbouw krijgen tijd om tot een goed geschreven plan te komen.

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) leerlingen bovenbouw en kim en nico

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9

Eigenaar (wie) Nico en Kim

Kosten € 5000,-

Omschrijving kosten Buitenlokaal, boompjes en bloeiende struiken

Meetbaar resultaat Vanaf februari een zichtbaar buitenlokaal en verhoging biodiversiteit

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) maart 2022

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Leerlingen hebben een plan gemaakt voor het vergroten van de biodiversiteit rondom de school en het creëren van een buitenlokaal. Hiervoor hebben we subsidie toegekend
gekregen. Van Beets heeft een buitenlokaal geplaatst, Faber bankjes voor de skeelbaan en een aanpassing van de bestrating. In het najaar van 2022 worden tijdens de
boomplantdag bomen en struiken geplant (vogelvoederbosjes).
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Uitwerking GD6: Evalueren van ons begaafdenprogramma Accadin

Hoofdstuk / paragraaf Zorg en begeleiding

Resultaatgebied Meerbegaafdenprogramma

Huidige situatie + aanleiding Het begaafdenprogramma Acadin werd de afgelopen jaren ingezet voor enkele leerlingen. Tijd om hierbij goede
begeleiding aan te bieden was er bijna niet. Met de inzet van de NPO middelen kan Renske groep 6/7/8 draaien en wordt
Kim uitgeroosterd om structureel vorm en inhoud te geven aan de begeleiding van leerlingen die net wat meer
aankunnen.

Gewenste situatie (doel) Structureel programma begaafde leerlingen

Activiteiten (hoe) Lessen uit Acadin, projecten en Lego league

Consequenties organisatie Kim wordt iedere woensdag uit geroosterd om leerlingen te begeleiden in het maken van opdrachten die extra uitdaging
bieden. Ook zal er aandacht besteed worden in het plannen van de opdrachten.

Consequenties scholing vooralsnog niet

Betrokkenen (wie) kim en lisette

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26

Eigenaar (wie) Kim en Sytske

Kosten licentiekosten Acadin (€ 250,-)

Meetbaar resultaat Structureel programma meerbegaafden

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) januari tijdens de groepsbesprekingen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Vanuit de NPO middelen konden uren gereserveerd worden voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Hier zijn we goed mee begonnen,echter in de periode voor en na de
lockdown is hier minder tijd en aandacht voor uitgetrokken. In de laatste drie maanden is er weer een structureel aanbod vanuit Acadin. Leerlingen die dit programma volgen zijn
over het algemeen erg positief over de meer uitdagende opdrachten en projecten die zij krijgen aangereikt.

We hebben het afgelopen jaar niet meegedaan aan de Lego League. Deze werd keer op keer verschoven door de corona.
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Uitwerking GD7: Stimuleren van leerlingen door middel van evaluatieve feedback

Hoofdstuk / paragraaf Afstemming

Resultaatgebied Didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding Tijdens het thematisch onderzoek didactisch handelen van de inspectie kwam als aandachtspunt het formatief evalueren
naar voren als mogelijk verbeterpunt. In de teamvergaderingen is hier aandacht aan besteed. Tijdens klassenbezoeken is
de huidige situatie in kaart gebracht.

Gewenste situatie (doel) Het bewust integreren van feedback op verschillende niveaus tijdens alle lessen.

Activiteiten (hoe) Scholing Jan Oudeboon

Consequenties organisatie voorafgaand aan de les bewust een aantal manieren van het geven van feedback proberen in te passen in de lessen.

Consequenties scholing Scholing leerkrachten, IB-er en directeur

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13

Eigenaar (wie) Team

Omschrijving kosten € 800-,

Meetbaar resultaat Tijdens klassenbezoeken zien de IB-er en de directeur het toepassen van formatief evalueren terug in de uitgevoerde
lessen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens klassenbezoeken zien de IB-er en de directeur meerdere vormen van formatief evalueren terug in de uitgevoerde
lessen van de leerkrachten

Borging (hoe) Terug laten komen in teamvergaderingen, rollenspel, klassenbezoeken

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Deze scholing is verschoven naar het volgende jaar. Het aanbod van professionaliseringsactiviteiten was te veel.
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Uitwerking GD8: Borgen gezonde school beleid

Hoofdstuk / paragraaf Gezonde school

Resultaatgebied Bevordering gezond gedrag

Huidige situatie + aanleiding Er is een document rondom voedingsbeleid. Dit wordt het komende jaar geborgd. Daarnaast worden smaaklessen
aangeboden evenals EU schoolfruit, nationaal schoolontbijt en miss pumpkin project

Gewenste situatie (doel) Gezonder en verantwoordelijker traktaties, pauzehappen en lunchbakjes

Activiteiten (hoe) Voorlichting en informatieverstrekken richting ouders, smaaklessen, kook/ baklessen tijdens 3TT

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 30

Eigenaar (wie) Team + coördinator gezonde school

Omschrijving kosten -

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2021

Borging (hoe) continueren en aanscherpen document gezonde voeding

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Themacertificaat Voeding is opnieuw toegekend voor 3 jaar. Ook hebben we een themacertificaat toegekend gekregen voor Relaties en seksualiteit
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Uitwerking GD9: Jaarlijks kenbaar maken van de pestcoördinator.

Hoofdstuk / paragraaf Het schoolklimaat

Resultaatgebied sociaal emotionele ontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding Er is een anti pestcoördinator en deze is bekend bij de meeste leerlingen (met name leerlingen uit de hogere groepen
weten wie de anti pestcoördinator is en wat deze doet)

Gewenste situatie (doel) Het reduceren van pestgedrag naar 0

Activiteiten (hoe) Kenbaar maken anti-pestcoördinator

Consequenties organisatie Sytske heeft als taak om anti pestcoördinator te zijn

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) lisette+ team.

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26

Eigenaar (wie) Sytske

Omschrijving kosten geen

Meetbaar resultaat Leerlingen weten wie pestcoördinator is

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) jaarlijks, teamoverleg met het team

Borging (hoe) Jaarlijks minimaal 2 keer per jaar onder de aandacht brengen van de rol van pestcoördinator bij de leerlingen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Door wisselingen van de IB-er is Geeske Jongsma anti-pestcoordinator geworden. Voor het komende jaar zal Lisette van Scheltinga dit worden
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Uitwerking GD10: De verwachtingen van de school worden getoetst aan de groei die de leerlingen gedurende de schoolperiode doormaken

Hoofdstuk / paragraaf Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied Cognitieve ontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding Ieder jaar toetsen wij de groei die de leerlingen doormaken aan de verwachtingen die wij van hen hebben.

Gewenste situatie (doel) De groei van de leerlingen komt overeen met de verwachtingen die het team heeft (of is groter dan de verwachtingen).

Activiteiten (hoe) Voortdurende monitoring van resultaten en anticiperen op leerontwikkeling van de leerlingen

Consequenties organisatie Dit vergt een goede voorbereiding van de instructies in zowel de grote groep als de kleinere groepjes. Door inzicht in de
resultaten kan de leerkracht een passend aanbod realiseren voor iedere leerling.

Consequenties scholing Alle leerkrachten weten hoe zij vanuit didactisch oogpunt hun lessen moeten geven. Startende leerkrachten zullen hierin
scholing krijgen (oa Snappet voor Renske en Deveny)

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Meetbaar resultaat Verwachting komt overeen met de groei bij 85 % van de leerlingen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na de Cito m en E toetsen

Borging (hoe) Jaarlijks scholingsbehoefte inventariseren, klassenbezoeken en gesprekken met IB-er

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD11: De eindresultaten m.b.t. Nederlandse taal voldoen aan de gestelde norm (zie regeling leerresultaten PO)

Hoofdstuk / paragraaf Resultaten

Resultaatgebied Kwaliteitszorg

Huidige situatie + aanleiding Op basis van gegevens scoren we onvoldoende op de eindopbrengsten Nederlandse taal

Gewenste situatie (doel) De eindresultaten Nederlandse taal voldoen aan de gestelde norm

Activiteiten (hoe) Een bewust aanbod in groep 8; rust weinig nevenactiviteiten. Daarnaast vindt er scholing (Karin vd Mortel) plaats met
meerdere klassenbezoeken (waarbij feedback wordt gegeven aan de leerkrachten om hun lesgeven te verbeteren).

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22 en 23

Eigenaar (wie) Kim de Boer

Omschrijving kosten -

Meetbaar resultaat De eindresultaten Nederlandse taal voldoen aan de gestelde norm (DIA toets)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) April 2022

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Groep 8 heeft voldoende gescoord op de eindresultaten. Over drie jaar genomen scoren wij boven de signaleringswaarde van de inspectie, maar onder het gemiddelde van
scholen met dezelfde weging.
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Uitwerking GD12: De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde norm (zie regeling leerresultaten PO)

Hoofdstuk / paragraaf Resultaten

Resultaatgebied Kwaliteitszorg

Huidige situatie + aanleiding Op basis van gegevens scoren we onvoldoende op de eindopbrengsten rekenen en wiskunde

Gewenste situatie (doel) De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde norm

Activiteiten (hoe) Een passend aanbod in groep 8; rust weinig nevenactiviteiten. Daarnaast worden alle leerkrachten geschoold in Met
Sprongen vooruit en zijn de materialen hiervoor aangeschaft.

Betrokkenen (wie) kim als reken coördinator. lisette en jeanette hebben 2 data afgesproken om in overleg met baukje van der kooi in kaart
te brengen en welke leerling op welk niveau zit.

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 en 23

Eigenaar (wie) Kim, IB-er en directeur

Meetbaar resultaat De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde norm (DIA)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) april 2022

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Groep 8 heeft voldoende gescoord op de eindresultaten. Over drie jaar genomen scoren wij boven de signaleringswaarde van de inspectie, maar onder het gemiddelde van
scholen met dezelfde weging.
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Uitwerking GD13: De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school)

Hoofdstuk / paragraaf Samenwerking

Resultaatgebied Overgang voorschoolse voorziening en school

Huidige situatie + aanleiding De voorschoolse opvang maakt incidenteel gebruik van onze ruimtes. Er is nog niet veel contact, echter het contact is
wel goed.

Gewenste situatie (doel) Een doorgaande leerlijn tussen school en de peuteropvang. Waarbij er in ieder geval 4 thema's samen opgepakt gaan
worden.

Activiteiten (hoe) Uitwisselen van thema's en activiteiten. Regelmatig overleg en tijd nemen voor de warme overdracht.

Consequenties organisatie Leerkrachten OB en ondersteuner gaan om tafel met de leidsters

Consequenties scholing vooralsnog niet

Betrokkenen (wie) leerkrachten onderbouw, directie en pedagogisch medewerkers.

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17

Eigenaar (wie) Nico, Haakje, Jike en Renske

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) April 2022

Borging (hoe) Afspraken vastleggen en uitvoeren

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Er is meer contact tussen de pedagogische medewerkers van Tiko en de leerkrachten van de school. Beide partijen zijn positiever gestemd. Er wordt meer gesproken met elkaar
over de zorg die leerlingen kunnen hebben. Sinterklaas is tot nu toe het enige thema dat samen wordt opgepakt. Hier zijn dus nog wel meer kansen. Een overleg tussen de
pedagogisch coach, medewerkers en leerkrachten is er niet van gekomen. Vanuit de pedagogisch coach stagneerde dit (ondanks goede intenties).
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Uitwerking GD14: In de schoolgids staan de uitslagen van de metingen van de kwaliteit van de school (en een korte reflectie op de uitslagen)

Hoofdstuk / paragraaf Verantwoording en dialoog

Resultaatgebied Verantwoording en dialoog

Huidige situatie + aanleiding In de schoolgids van dit huidige jaar staan niet alle metingen van de school incl een korte reflectie.

Gewenste situatie (doel) Uitslagen van metingen van de kwalitiet van de school beschikbaar maken (inc een korte reflectie).

Activiteiten (hoe) De schoolgids zal vanaf schooljaar 2021/ 2022 in Vensters worden gemaakt. Hier worden automatisch resultaten mbt de
kwaliteit inzichtelijk gemaakt.

Consequenties organisatie Ander format van schoolgids gebruiken

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) nico en team en mr

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Nico

Borging (hoe) Jaarlijks schoolgids in Vensters Po publiceren

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing
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Uitwerking GD15: In de schoolgids staan de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van de metingen van de kwaliteit van de school

Hoofdstuk / paragraaf Verantwoording en dialoog

Resultaatgebied Verantwoording en dialoog

Huidige situatie + aanleiding Er staan geen maatregelen die genomen worden n.a.v. de metingen van de kwaliteit van de school

Gewenste situatie (doel) Maatregelen die genomen worden n.a.v. de metingen van de kwaliteit van de school publiceren in de schoolgids

Activiteiten (hoe) Maatregelen die genomen worden n.a.v. de metingen van de kwaliteit van de school publiceren in de schoolgids

Consequenties organisatie geen

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) nico

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Nico

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Er is een scholing van 3 dagdelen gevolgd onder leiding van Karin vd Mortel. De inhoud
kon zich direct doorvertalen naar de dagelijkse praktijk. Leerkrachten gingen oefenen en
werden vervolgens gefilmd of bezocht. Hierop kregen ze feedback van de directeur
(Corina of Nico) en de IB-er (Geeske). Het komende jaar worden nog 3 bijeenkomsten
gepland samen met de collega's van Op 'e Dobbe. Leerkrachten zijn nog wel zoekende
naar de "perfecte" les begrijpend lezen/ luisteren. Er zijn veel vaardigheden die
toegepast kunnen worden, deze zijn gedurende dit jaar nog niet eigen gemaakt.

De leerkrachten hebben een scholing Met Sprongen vooruit gevolgd (muv Deveny) en
zijn erg enthousiast hierover en zetten de opgedane kennis in tijdens de lessen rekenen.

De scholing FB en kindgesprekken is doorgeschoven naar het komende schooljaar

Deveny heeft samen met de collega's van de Oanset een scholing analyseren binnen
snappet gemaakt. Het was Deveny haar eerste jaar, de scholing ging best diep. Toch
heeft Deveny veel opgestoken van de scholing en het werken met Snappet.

Kim heeft haar gymopleiding gevolgd en is samen met Jikke, Lisette en Jeanette het
komende jaar bevoegd om de gymlessen te geven.

Jikke, Renske, Sytske en Haakje hebben de scholing Talentgedreven werken gevolgd.
Hiermee hebben ze kennis aangereikt gekregen om kindgesprekken met leerlingen te
voeren. Doordat zo'n groot deel van het team de scholing heeft gevolgd zijn wij
Kindertalentenfluisteraarschool geworden. Het komende jaar vindt er een intensivering
van de talentgesprekken plaats en zullen Jeanette, Lisette en Deveny de scholing
volgen.

Renske, Jikke, Deveny en Kim hebben de training Druk en Dwars gevolgd (5 dagdelen)
in Dokkum. Dit sluit aan bij de visie vanuit het groepsdynamisch onderwijs en vormt dus
een mooie basis om in het komende schooljaar verder mee aan de slag te gaan.

NLP Master Nico oktober t/m
februari
2022

Mind
Academy

€ 2850,-
bovenschools

NLP Trainers
opleiding

Nico Maart 2022
t/m april
2023

UNLP € 4000,-
bovenschools

Begrijpend
lezen

Team september
2021 t/m
juni 2022

Karin vd
Mortel

€ 5000,-

Met Sprongen
Vooruit

Leerkrachten m.u.v.
Deveny

door het
schooljaar
heen

Julie
Menne

€ 2000,-

Feedback en
Kindgesprekken

Team Februari
2022 t/m
april 2022

Jan
Oudeboon

€ 800,-

Snappet
Analyse en
Feedback

Deveny en Renske vanaf
september

Snappet

Gymnastiek
Blok 3

Kim vanaf
oktober
2021

€ 2000,-
bovenschools

Talent
gedreven
werken

Sytske, Renske,
Haakje (en Deveny
mogelijk in januari)

September
t/m
november
2021

KEK3 € 700,-

Druk en dwars Jikke, Renske, Kim
en Deveny

mei t/m juli
2022

Universiteit
van
Groningen

€ 5400,- bekostigd
door de gemeente
vanuit NPO middelen
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Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

WMK Aanbod Team november 2021

WMK Extra ondersteuning Team Februari 2022
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

TSO-BSO We streven ernaar om het leerlingenaantal te vergroten bij
de BSO

Er zijn meer kinderen aangemeld voor de BSO. Het aantal wisselt van 4 tot 7 leerlingen

Sponsoring De school heeft geen activiteiten gepland waarbij
sponsoring een rol speelt

We zijn niet gesponsord dit jaar maar hebben in totaal wel € 30500,- aan subsidies
binnen gekregen om ideeen te verwezenlijken (Jong leren eten; Themacertificaat R&S;
provincie en gemeente plan biodiversiteit en educatie).

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend jaar 5 x bijeen. Nicolette stopt. Fardau Bosgra komt
voor haar in de plaats. Janneke Heslinga wordt voorzitter.
Thea van der Sloot wordt vervangen door Kim de Boer.

Fardau is aan het einde van het schooljaar op reis gegaan naar Amerika, Nicolette heeft
haar functie tijdelijk overgenomen. Janneke stopt als voorzitter van de MR en geeft in het
komende schooljaar het stokje over aan Raymond Loos.
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