
Datum: 17 augustus 2020

Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020

OBS Op 'e TrijeOBS Op 'e Trije
FERWERT

www.mijnschoolplan.nl



JAARPLAN 2019 - 2020 JAARVERSLAG 2019 - 2020

School OBS Op 'e Trije School OBS Op 'e Trije

Datum 01-07-2020 Datum 01-07-2020

Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

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

Inleiding In ons jaarverslag blikken we terug op de ondernomen
activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn te relateren aan

1. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de zelfevaluatie
2. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de vragenlijsten
3. de verbeterthema's uit ons schoolplan

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.
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Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school beschikken we over een doorgaande leerlijn burgerschap Er is een doorgaande lijn burgerschap gecreëerd. Deze is in het team besproken en
goed bevonden. Het komende jaar gaan we het aanbod uit dit document aanbieden aan
de leerlingen, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden dat de school een oefen
omgeving is en dat de kinderen burgerschap moeten ervaren. Dit was ook een
aandachtspunt vanuit de inspectie die in januari onze school heeft bezocht.

Er is een doorgaande lijn op het gebied van digitale geletterdheid opgesteld. Inhoudelijk
is dit document nog niet in het team besproken, dit zullen we aan het begin van 20/21 in
het team bespreken. Er is een coördinator digitale geletterdheid aangesteld die zich
bezig houdt met het aanbod en de invoering ervan. Dit punt komt als vast punt op de
agenda.

De uitslagen spellingtoetsen zijn, na een kleine afname op de middentoetsen, goed te
noemen. In die zin voldoet de methode aan de verwachtingen. Het komend jaar zullen er
intervisie bijeenkomsten met de Oanset plaatsvinden om zo de zaag scherp te houden
vwb het werken met Staal.

Er zijn 3 leerkrachten geschoold (kindertalentenfluisteraar) en naar aanleiding hiervan
zijn er enkele kindertalentengesprekken gevoerd. Het komende jaar wordt de rest van
het team geschoold, zodat er schoolbreed gesprekken gevoerd kunnen worden (zoveel
mogelijk door de eigen leerkracht). Met hulp vanuit Kek2 zullen we zorgen dat de
talenten zoveel mogelijk geïmplementeerd worden in het aanbod dat de school heeft.

Er is in samenspraak met de ouders een voedingsbeleid opgesteld (traktatie, fruit en
lunch). Deze is te vinden op de site en is gedeeld met de ouders. Ook is er een
watertappunt gerealiseerd bij het plein van de school.

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

3. 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.

4. We meten de bekwaamheid van leerlingen op het gebied van digitale geletterdheid
door één of meerdere praktische toetsen.

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

6. 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.

7. Op onze school weten de kinderen welke talenten zij in zich hebben en maken hier
bewust gebruik van in het aanbod dat wij aanbieden.

8. 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

4,7 totaal 
inzet directie: 0,5 
IB: 0,23 
Leerkrachten: 3,97

De ouderbetrokkenheid is nog steeds erg hoog te noemen. Ouders zijn erg betrokken bij
de school en zetten zich mn in in de zgn werkgroepen (moestuin, talentontwikkeling ed).

Het plein is het afgelopen jaar flink veranderd. Zo is er meer aandacht voor het natuurlijk
spelen en ontdekken. Er zijn flink wat middelen gegenereerd om tot de aanschaf van
groen en natuurlijk speelmateriaal over te gaan. In juni is het plein door de burgemeester
geopend. Naast het plein is er ook een watertappunt gerealiseerd bij de school.

Er is een implementatietraining geweest (3x) voor de implementatie van Staal. De
opbrengsten van spelling waren, zoals was voorspeld, iets naar beneden gegaan tijdens
de middentoetsen. De resultaten van de eindtoetsen waren gemiddeld (alle
klassen)voldoende.

Met de nieuwe normen en het feit dat de eindtoets van groep 8 dit jaar niet meegenomen
is, komen we er niet positief uit. We hopen het komende jaar voldoende te scoren, maar
het zal erom gaan spannen.

Er wordt (nog steeds) positief gesproken over de school. Dat heeft onder meer te maken
met het fijne pedagogische klimaat en de profilering van de school.

Er zijn het afgelopen jaar 12 leerlingen uitgestroomd (VO, SO of verhuizing), daarvoor
zijn 8 leerlingen teruggekomen. Hiermee laten we een daling in leerlingenaantal zien.

Groepen 1/2; 3/4/5 en 6/7/8

Functies [namen / taken] Directeur: Nico Woudwijk 
Intern begeleidster: Sytske Nicolay

Twee sterke kanten Ouderbetrokkenheid 
Betekenis voor de omgeving waar de school staat

Twee zwakke kanten Opbrengsten Spelling 
Eindopbrengsten onvoldoende

Twee kansen Sterke profilering 
Expliciet aandacht voor burgerschap en digitale
geletterdheid

Twee bedreigingen Leerlingenaantal (laag) 
Eindopbrengsten
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Er zijn, zoals eerder gemeld 12 leerlingen uitgestroomd en hiervoor hebben we 8
leerlingen teruggekregen.Er is sprake van een lichte krimp

9 4 8 7 2 6 8 10 54

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 7 ( mannen en 7 vrouwen) De reeds gestarte klokken uit Mooi inzichtelijk (coo7 voorheen) zijn gecontinueerd,
waarbij ook voortgangsgesprekken en pop's zijn meegenomen.Aantal medewerkers OOP 1 ( mannen en 1 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 7

Aantal geplande FG's 7 Aantal uitgevoerde FG's 7

Aantal geplande BG's 0 Aantal uitgevoerde BG's 0

Aantal geplande POP's 7 Aantal uitgevoerde POP's 5
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Op onze school beschikken we over een doorgaande leerlijn burgerschap groot

GD2 Beleidsplan 2019-2023:
Leerstofaanbod

De doelen voor het onderwijs zijn opgenomen in het schoolplan groot

GD3 Streefbeeld 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.

groot

GD4 Streefbeeld Onze school is een gezonde school en heeft het predicaat voor gezonde school groot

GD5 Engelse taal Implementeren van de nieuwe Engelse methode (afkomstig van Cambridge University Press) groot

GD6 Afstemming Stimuleren van leerlingen door middel van evaluatieve feedback groot

GD7 Vervolgsucces De school beschikt over een overzicht van gegeven adviezen en de plaats van de leerlingen in VO-3 groot

GD8 Het schoolklimaat Jaarlijks kenbaar maken van de pestcoördinator. groot

GD9 Overgang PO-VO Continueren programma "Over de brug" groot

GD10 Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

De school heeft op basis van de kenmerken reële verwachtingen vastgesteld over het niveau dat de
leerlingen kunnen bereiken

groot

GD11 Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

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

groot

GD12 Leerstofaanbod De doelen voor het onderwijs zijn opgenomen in het schoolplan groot

GD13 Leerstofaanbod De opbouw van het aanbod is opgenomen in het schoolplan groot

GD14 Resultaten De eindresultaten m.b.t. Nederlandse taal voldoen aan de gestelde norm (zie regeling leerresultaten PO) groot

GD15 Resultaten De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de gestelde norm (zie regeling leerresultaten
PO)

groot

GD16 Verantwoording en
dialoog

De school heeft “tegenspraak” georganiseerd groot

OBS Op 'e Trije

Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020 6



Uitwerking GD1: Op onze school beschikken we over een doorgaande leerlijn
burgerschap

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Streefbeeld Er is een aanbodsdocument opgesteld. Deze is met het team besproken en activiteiten
binnen het aanbod worden per groep behandeld. Het komende jaar wordt het aanbod
geborgd.

Resultaatgebied Er is een aanbodsdocument burgerschap geformuleerd

Huidige situatie + aanleiding We waren ontwikkelschool op het gebied van burgerschap.
Op basis van deze input willen we het huidige aanbod
aanpassen naar het aanbod zoals omschreven binnen
curriculum.nu

Gewenste situatie (doel) Een geborgen aanbodsdocument burgerschap welke
zichtbaar is in de praktijk (een doorleefd document)

Activiteiten (hoe) Formuleren vise en aanbod

Consequenties organisatie Tijdens teamvergaderingen input vergaren, document
bespreken en waar nodig aanpassen

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 31, 32, 39, 40, 2 en 3

Eigenaar (wie) Nico Woudwijk

Kosten (hoeveel) geen

Meetbaar resultaat Fysiek document

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Teamvergadering januari 2020

Borging (hoe) In 2020-2021 wordt het aanbod actief aangeboden. Hiertoe
zijn coördinatoren aangesteld.
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Uitwerking GD2: De doelen voor het onderwijs zijn opgenomen in het schoolplan Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Beleidsplan 2019-2023: Leerstofaanbod

Plan periode wk
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Uitwerking GD3: 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.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Streefbeeld Er zijn een aantal talentgesprekken gevoerd. Helaas nog niet met alle leerlingen van de
schooli.v.m. de Corona uitbraak. Dit proces wordt gecontinueerd in het schooljaar 20/21.
Trije Top Talent heeft weer plaatsgevonden. In verband met de Corona uitbraak slechts
2 blokken in plaats van de 3 geplande blokken. Samen met Kek 2 wordt de rest van het
team geschoold, waarna we met alle leerlingen talentgesprekken gaan voeren. Deze
willen wij breed in gaan zetten

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),
kindgesprekken en implementeren binnen huidig aanbod op
schoolniveau

Consequenties organisatie Piekdagen voor scholingen

Consequenties scholing 3 leerkrachten

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 1,
2, 3 en 4

Eigenaar (wie) Nico Woudwijk, Tessa Bakker en Pleuni Ladenius

Kosten (hoeveel) € 2100,-

Meetbaar resultaat Het kunnen voeren van talentgesprekken

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2020; Werkgroepoverleg ism KeK2 Nico Woudwijk,
Tessa Bakker en Pleuni Ladenius

Borging (hoe) Document talentontwikkeling
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Uitwerking GD4: Onze school is een gezonde school en heeft het predicaat voor
gezonde school

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Streefbeeld Samen met ouders is een voedingsbeleid opgesteld en vastgesteld samen met de
medezeggenschapsraad. Daarnaast is een watertappunt bij de school gerealiseerd.Resultaatgebied Bevorderen gezond gedrag

Huidige situatie + aanleiding We zijn een gezonde school

Gewenste situatie (doel) Voedingsbeleid en realiseren watertappunt

Activiteiten (hoe) Tijdens de ouderavond ouders betrekken bij het opstellen
van voedingsbeleid 
Terugkoppeling van de resultaten in de MR vergadering 
Opstellen van beleidsplan voeding (traktatie, fruit en lunch) 
Aanvragen subsidie Jong leren eten en watertappunt

Consequenties organisatie voorbereiden ouderavond 
Terug laten komen in de MR vergaderingen

Consequenties scholing coördinator gezonde school

Betrokkenen (wie) team, mr en ouders en leerlingen

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en
21

Eigenaar (wie) Tessa Bakker

Kosten (hoeveel) € 7500,- voor watertappunt (subsidies: € 3000,- + € 2000,-
+ € 750,-)

Meetbaar resultaat Actief voedingsbeleid (inc plan) 
Watertappunt gerealiseerd

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Team/ MR

Borging (hoe) Structureel op teamvergaderingen laten komen
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Uitwerking GD5: Implementeren van de nieuwe Engelse methode (afkomstig van
Cambridge University Press)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Engelse taal Er is een nieuwe Engelse methode aangeschaft, welke ook wordt gebruikt op scholen
binnen Engeland (Super safari, super minds en Guess What?!) We stellen hierbij dus
ook hogere doelen voor de kinderen ten aanzien van het vak Engels. De methode zal het
komende jaar worden geborgd. Miss Irma is het afgelopen jaar langs geweest om de
mondelinge Engelse taalvaardigheid te behandelen.

Resultaatgebied Engels

Huidige situatie + aanleiding Er is een methode voor Engels die weinig ambitieus is.

Gewenste situatie (doel) Een door Engelse uitgeverijen uitgegeven Engelse
methode

Activiteiten (hoe) Voorlichtingsbijeenkomsten 
Teamvergaderingen 
Proeflessen

Consequenties organisatie Tijd inruimen voor oriëntatie Engelse methodes

Consequenties scholing Voorlichtingsbijeenkomst

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 41, 42, 43, 44, 47, 48, 3, 4, 23, 24, 25, 26 en 27

Eigenaar (wie) Team

Kosten (hoeveel) € 4000,-

Meetbaar resultaat Aanschaffen Engelse methode en het structureel geven van
deze lezzen op niveau

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 20202; Tijdens teamvergadering; Team

Borging (hoe) Regelmatig de bevindingen terug laten komen. Mogelijke
verbeterpunten formuleren en doorvoeren in de lessen.
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Uitwerking GD6: Stimuleren van leerlingen door middel van evaluatieve feedback Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Afstemming In de implementatiebijeenkomsten is een gedeelte gereserveerd om kennis en inzichten
te vergaren over formatieve evaluatie. De leerkrachten hebben deze inzichten toe
kunnen passen in hun dagelijks handelen. Tijdens klassenbezoeken kwam naar voren
dat de formatieve evaluatie een aandachtspunt blijft. Er is nog te veel sprake van een
eenzijdige manier van het geven van feedback.

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 Timpaan welke is ingebed in de
implementatietraining rondom Staal

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 14, 15, 16 en 17

Eigenaar (wie) Team

Kosten (hoeveel) € 900-,

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
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Uitwerking GD7: De school beschikt over een overzicht van gegeven adviezen en
de plaats van de leerlingen in VO-3

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Vervolgsucces
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Uitwerking GD8: Jaarlijks kenbaar maken van de pestcoördinator. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Het schoolklimaat Sytske is onze pestcoördinator en is meerdere malen de groep in geweest en heeft
zichzelf kenbaar gemaakt als pestcoördinator. Ze monitort en volgt incidenten en voert
waar nodig leerlingen gesprekken.

Resultaatgebied sociaal emotionele ontwikkeling

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

Gewenste situatie (doel) Het reduceren van pestgedrag naar 0

Activiteiten (hoe) Kenbaar maken pestcoördinator

Consequenties organisatie Sytske heeft als taak om pestcoördinator te zijn

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) sytske + leerlingen

Plan periode wk 35, 36, 7 en 8

Eigenaar (wie) Sytske

Kosten (hoeveel) 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
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Uitwerking GD9: Continueren programma "Over de brug" Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Overgang PO-VO Via campus Middelsee hebben we werkboekjes "Over de brug"gekregen. Met de inhoud
uit deze boekjes worden leerlingen uit de bovenbouw beter voorbereid op de stap naar
het VO en het eerste jaar.

Resultaatgebied Aansluiting VO

Huidige situatie + aanleiding We willen de stap naar het VO voor de uitstromende
leerlingen zo klein mogelijk maken. Het werken met het
programma "Over de brug" helpt hierbij

Gewenste situatie (doel) Een goede aansluiting van 
po naar VO

Activiteiten (hoe) Behandelen werkboekje " Over de brug" en
klassengesprekken over de werkwijze VO

Consequenties organisatie De laatste weken van groep 8 wordt gewerkt met het
programma "Over de brug", daar dient tijd voor vrij gemaakt
te worden

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) leerkracht groep 8

Plan periode wk 25, 26, 27 en 28

Eigenaar (wie) Tessa Bakker

Kosten (hoeveel) geen

Meetbaar resultaat moeilijk vast te stellen, leerlingen moeten met meer
vertrouwen naar het VO, we hopen dat we dat met dit
programma doen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) ieder jaar a.h. einde van het schooljaar, Tessa

Borging (hoe) Jaarlijks terugkeren van het programma
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Uitwerking GD10: De school heeft op basis van de kenmerken reële verwachtingen
vastgesteld over het niveau dat de leerlingen kunnen bereiken

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Sociale en maatschappelijke ontwikkeling Er is een document leerlingenpopulatie opgesteld, waarin op basis van de kenmerken
reële verwachtingen vastgesteld worden over het niveau dat de leerlingen kunnen.Plan periode wk
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Uitwerking GD11: De verwachtingen van de school worden getoetst aan de groei
die de leerlingen gedurende de schoolperiode doormaken

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Sociale en maatschappelijke ontwikkeling De verwachtingen worden 2 keer per jaar getoetst aan de groei die de leerlingen
gedurende de schoolperiode doormaken. Na de toets worden een analyse gemaakt door
de intern begeleidster en besproken in het team. Er worden samen met het team
interventies geformuleerd om hogere resultaten te krijgen.

Plan periode wk
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Uitwerking GD12: De doelen voor het onderwijs zijn opgenomen in het schoolplan Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Leerstofaanbod

Plan periode wk
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Uitwerking GD13: De opbouw van het aanbod is opgenomen in het schoolplan Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Leerstofaanbod

Plan periode wk
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Uitwerking GD14: De eindresultaten m.b.t. Nederlandse taal voldoen aan de
gestelde norm (zie regeling leerresultaten PO)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Resultaten Er zijn geen DIA eindtoetsen gehouden helaas i.v.m. de corona crisis. Dit heeft geen
positieve invloed op de resultaten over meer jaren.Betrokkenen (wie) tessa en rikst

Plan periode wk 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 en 17
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Uitwerking GD15: De eindresultaten m.b.t. rekenen en wiskunde voldoen aan de
gestelde norm (zie regeling leerresultaten PO)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Resultaten Er zijn geen DIA eindtoetsen gehouden helaas i.v.m. de corona crisis. Dit heeft geen
positieve invloed op de resultaten over meer jaren.Betrokkenen (wie) tessa en rikst

Plan periode wk 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 en 17
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Uitwerking GD16: De school heeft “tegenspraak” georganiseerd Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Verantwoording en dialoog Er is een actieve leerlingenraad bestaande uit leerlingen van groep 5 t/m 8. Daarnaast
kunnen ouders een ok thermometer invullen en volgt er in het jaar 2021 een
tevredenheidsonderzoek waarbij ouders tegenspraak kunnen geven.

Resultaatgebied Organiseren tegenspraak

Huidige situatie + aanleiding Er is een leerlingenraad actief en ook ouders konden eens
per 2 jaar deelnemen aan een tevredenheidsonderzoek.
Dat dit eens in de 2 jaar is vinden wij te weinig.

Gewenste situatie (doel) Tussen de vakanties een ok thermometer voor zowel
ouders als leerlingen, waarin hen gevraagd of ze tevreden
zijn over zowel het aanbod, als het schoolklimaat.

Activiteiten (hoe) Samen met de mr de huidige ok thermometers bekijken en
aanpassen (schoolspecifiek maken)

Consequenties organisatie inventariseren van de uitkomsten en verwerken. Vervolgens
waar nodig gesprekken voeren met ouders en leerlingen
die aangeven ergens niet tevreden over te zijn.

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) team en ouders en leerlingen

Plan periode wk 38, 39, 48, 49, 3, 4, 12, 13, 23 en 24

Eigenaar (wie) Team

Kosten (hoeveel) nihil

Meetbaar resultaat Een positiever schoolklimaat welke zichtbaar is op de OK
thermometers

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na iedere peiling en verwerking van de gegevens.

Borging (hoe) Structureel tussen iedere vakantie afnemen en verwerken
van de thermometer.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Drie leerkrachten hebben de scholing "Kindertalentenfluisteraar" gevolgd. Hiermee
hebben ze een aantal leerlinggesprekken gevoerd om de ware talenten te kunnen
herkennen bij leerlingen

Kindertalenten fluisteraar Tessa, Nico en Pleuni Okt 19 - Jan 20 Kek € 2100,-

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Het afgelopen jaar hebben we WMK vragenlijsten afgenomen op de gebieden
"Didactisch handelen" en "kwaliteitszorg".

WMK Didactisch handelen Team oktober 2019

WMK Kwaliteitszorg Team januari 2020
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