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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.

Streefbeelden

1. Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling
Op onze school is er sprake van passend onderwijs. Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke
ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling. Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt. Op onze school
wordt handelingsgericht gewerkt. Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben vanwege hun gedrag. Op onze school hebben leerlingen mede eigenaarschap van hun eigen
leerproces.
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School & omgeving

Formatieve inzet directie, Zorg en begeleiding
leraren

0.5 wtf dir. 
0,2684 wtf IB-er 
0,4 wtf onderwijsassistent

Groepen Onze school kent combinatiegroepen. 
Op vrijdag is onze groep 1 vrij en is er een combinatiegroep 2/3/4

Functies [namen / taken] Onze school kent de volgende functies: 
Directeur: Rianne Zuiderveld 
IB'er: Henny de Jong 
Taalcoordinator ( sinds augustus 2015 ): Cor van der Hoop, hier moet een
vervanger voor komen, omdat Cor van der Hoop stopt per november 2019 
ICT'er: Esmiralda Poelman 
Onderwijsassistent: Judith Cuperus 
Conciërge: Oeds Schippers 
Leerkrachten

Twee sterke kanten Sterk schoolprofiel m.b.t. passend onderwijs: het team durft en kan veel aan. 
Team wat openstaat voor professionele ontwikkeling.

Twee zwakke kanten De opbrengsten (van met name taalontwikkeling) staan voortdurend onder druk
en laten een grillig beeld zien. Schooljaar 2017-2018 hebben wij meegedaan
aan de Dia eindtoets. De score op deze toets was 359.1, het landelijk
gemiddeld lag op 360 en de ondergrens van de inspectie lag op 359.1. Ook in
het afgelopen schooljaar zaten wij onder het landelijk gemiddelde, wederom
meegedaan aan de DIA eindtoets, het gemiddelde was 354,3 (landelijk
gemiddelde 360). 
De effectieve leertijd in combinatieklassen vergroten.

Twee kansen Samen met het team werken aan een nieuwe formulering van de visie en
missie. 
Leerling aantal laten groeien, door de PR van de school actueel te laten zijn.

Twee bedreigingen De school kent een oud gebouw met niet genoeg voorzieningen passend bij het
leerlingen aantal (denk aan wc's) 
Financiele positie van de school m.b.t. toenemende druk op de begroting van
de organisatie.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Halfjaarlijks monitoren van de (tussen) opbrengsten en daaraan gekoppeld
passende interventies voor leerkrachten en leerlingen. 
Inzetten op kwaliteit van lesgeven middels groepsbezoeken en gesprekken. 
Routes en routines steeds blijvend waarborgen om structuur aan leerlingen te
bieden.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

11 5 6 13 12 12 8 11 78

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

Kwantitatieve gegevens personeel

Aantal medewerkers OP 8 (1 mannen en 7 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 3 (1 mannen en 2 vrouwen)

Aantal uitstromers 1

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 4

Aantal geplande FG's 12

Aantal geplande BG's 12

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

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Verbeterpunten
Inleiding

Werken aan een nieuwe formulering van onze Visie en Missie groot

GD2 Verbeterpunten
Inleiding

Kwaliteitsimpuls geven aan het Taal- en Leesonderwijs groot

GD3 Verbeterpunten
Inleiding

Het versterken van het didactische handelen bij leerkrachten groot

GD4 Sociaal-
emotionele
ontwikkeling

De methode Kwink op een structurele manier inzetten/gebruiken
gedurende het schooljaar. Daarbij gebruik maken van de gouden
weken, zilveren weken en bronzen weken.

groot

GD5 Sociaal-
emotionele
ontwikkeling

Aan de hand van Zien een plan opstellen voor de gehele groep om
het welbevinden, de sociale veiligheid, het pedagogisch klimaat te
vergroten/verbeteren.

groot

GD6 Leerstofaanbod Nieuwe methode aanschaffen voor voortgezet technisch lezen. groot

GD7 ICT Invoering Ipads groep 7/8. groot

GD8 Actieve en
zelfstandige
houding

Werken aan Activerende werkvormen groot

GD9 Opbrengstgericht
werken

Motivatiegesprekken voeren met leerlingen (kind/leergesprekken),
van hieruit leerdoelen opstellen en met regelmaat
evauleren/bijstellen/aanpassen.

groot

GD10 Opbrengsten Pilot Dia volgtoetsen, daarbij analyses maken en een passend
aanbod klaarzetten voor de leerlingen.

groot

GD11 VVE VVE thuis project in samenwerking met Peuterspeelzaal en
betrokken ouders (leerlingen groep 1/2)

groot

KD1 Sociaal-
emotionele
ontwikkeling

Incidentenregistratie naast ongevallenregistratie uitvoeren klein
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Uitwerking GD1: Werken aan een nieuwe formulering van onze Visie en Missie

Thema Verbeterpunten Inleiding

Resultaatgebied Visie en missie op een eigentijdse manier omschrijven.

Gewenste situatie (doel) De school beschikt eind schooljaar 2018-2019 over een opnieuw
geformuleerde visie en missie.

Activiteiten (hoe) 1. Orientatie op de oude missie/visie 
2. Moderniseren van een nieuwe missie/visie 
3. Voorleggen visie/missie MR 
4. Vaststelling nieuw geformuleerde visie/missie

Consequenties organisatie Tijdens een vergadermoment de visie/missie opnieuw formuleren. Voorafgaand
orienteren op oude visie/missie. In schooljaar 2017-2018 zijn we op de laatste
studiedag gestart met een oriëntatie op een nieuw geformuleerde visie. Hier
gaan we het schooljaar 2018-2019 een vervolg aan geven.

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Rianne Zuiderveld

Kosten (hoeveel) nihil

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Op teamvergaderingen wanneer een ieder aanwezig is.

Borging (hoe) Vastlegging nieuwe visie/missie schoolgids 2019-2020
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Uitwerking GD2: Kwaliteitsimpuls geven aan het Taal- en Leesonderwijs

Thema Verbeterpunten Inleiding

Resultaatgebied Taalbeleid

Gewenste situatie (doel) De opbrengsten van (begrijpend-) lezen en spelling liggen op het niveau dat op
grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie verwacht mag worden.

Activiteiten (hoe) 1. Het actualiseren van het taalbeleidsplan. 
2. Het monitoren van de taal-opbrengsten en daarop interventies formuleren en
deze uitvoeren in de groep(en) 
3. Het evalueren van de uitgevoerde interventies op teamvergaderingen en bij
groepsbesprekingen. 
4. Het borgen van afspraken in handelingsplannen, monitorverslagen en
groepsmappen 
5. Het stimuleren van het leesonderwijs door nogmaals deel te nemen aan het
project De Schoolschrijver. 
6. Meedoen aan een leesproject. 
7. Kinderboekenweek. de juiste activiteiten aanbieden. 
8. Nauwe contacten met leesconsulente van de bibliotheek, boekenkring,
aanbieden van de juiste boeken. 
9. Meedoen aan voorleeswedstrijden, nationaal voorleesontbijt. 
10. Kleuterjuffen volgen in het schooljaar 2018-2019 een scholing rondom
Kritisch/Begrijpend luisteren. Dit gaat vooraf aan het begrijpend lezen (twee
keer in schooljaar 2018-2019 en een keer in 2019-2020)

Consequenties organisatie Goed contact tussen directeur en taal coordinator. 
Minimaal 4 X in het schooljaar wordt taalbeleid op de agenda van de PV gezet.

Consequenties scholing De Taal-leescoördinator neemt deel aan de Kwaliteitskring van Noventa. 
De taal-leescoördinator neemt actief deel aan de scholingsmomenten van de
Centrale Bibliotheekdienst. 
Kleuterjuffen: Scholing Kritisch/Begrijpend Luisteren door Wiebren de Jong
(tijdens KK 1/2)

Betrokkenen (wie) de taalcoördinator in samenspraak met team ib-er en directie.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) De taalcoördinator en directeur

Kosten (hoeveel) €860,= (10 euro per jaar per leerling x 86 leerlingen)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Teamvergaderingen, wanneer het hele team aanwezig is.

Borging (hoe) Vastlegging nieuwe (aangepaste) afspraken in het taalbeleidsplan voor het
nieuwe schooljaar. Afspraken eveneens in de notulen vastleggen.
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Uitwerking GD3: Het versterken van het didactische handelen bij leerkrachten

Thema Verbeterpunten Inleiding

Resultaatgebied Didactisch handelen bij leerkrachten

Gewenste situatie (doel) Het didactisch handelen versterken en daarbij het borgen van ingezette
ontwikkelingen

Activiteiten (hoe) 1. Het toepassen van de kennis m.b.t. de scholing van Kansrijke Combinatie
Groepen, in samenwerking met het team van de Claercamp. 
2. Structureel gebruik maken van het Directe Instructie model. 
3. Groepsbezoek aan de hand van de kijkwijzer betreffende het directe
instructiemodel. 
4. Scholing volgen in het schooljaar 2018-2019, mbt effectieve instructie. 
5. Collegiale consultatie.

Consequenties organisatie * Terugkoppelen van de groepsbezoeken. 
* Collegiale consultatie bij de Claercamp en andersom. 
* In teamvergaderingen ( 4 x per jaar ) bespreken borgingsdocument KCG

Consequenties scholing Scholing Effectieve instructie door Expertis

Betrokkenen (wie) ib-er en directeur leggen groepsbezoeken af. hele team is betrokken bij de
uitvoering. ook kijken collega's voor 29 januari eens bij elkaar in de groep.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team en directie

Kosten (hoeveel) Nog onbekend

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 31 oktober, 29 januari en op teamvergaderingen

Borging (hoe) Volgen scholing en notulen maken
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Uitwerking GD4: De methode Kwink op een structurele manier inzetten/gebruiken gedurende het schooljaar.
Daarbij gebruik maken van de gouden weken, zilveren weken en bronzen weken.

Thema Sociaal-emotionele ontwikkeling
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Uitwerking GD5: Aan de hand van Zien een plan opstellen voor de gehele groep om het welbevinden, de
sociale veiligheid, het pedagogisch klimaat te vergroten/verbeteren.

Thema Sociaal-emotionele ontwikkeling
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Uitwerking GD6: Nieuwe methode aanschaffen voor voortgezet technisch lezen.

Thema Leerstofaanbod
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Uitwerking GD7: Invoering Ipads groep 7/8.

Thema ICT
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Uitwerking GD8: Werken aan Activerende werkvormen

Thema Actieve en zelfstandige houding

Resultaatgebied Didactiek: Werken aan activerende werkhouding

Gewenste situatie (doel) Het team van Cbs De Oanrin is op de hoogte van mogelijkheden om middels
activerende werkvormen leerlingen te motiveren en stimuleren

Activiteiten (hoe) Volgen van scholing Cedin, Kansrijke combinatiegroepen 
Implementeren van het geleerde in de eigen groepen 
Nieuwe scholing volgen door Expertis, over Effectieve Instructie. 
Evalueren van de ervaringen op teamvergaderingen 
Vastleggen van de afspraken op schoolniveau

Consequenties organisatie Twee middagen scholing volgen door het team via Expertis. 
Minimaal 3 X per schooljaar wordt dit geëvalueerd op de teamvergaderingen

Consequenties scholing Verplichte deelname van alle teamleden aan de teamscholing, verzorgd door
Cedin (2016-2017) 
Verplichte scholing Expertis Effectieve Instructie (uitgezonderd de kleuterjuffen)

Betrokkenen (wie) het gehele team de directie en de medewerker van cedin in combinatie met
team van de claercamp

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) €3500,- ( scholing van 2016-2017) en de scholing van Effectieve Instructie
(geen prijs bekend)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de scholing en tijdens teamvergaderingen.

Borging (hoe) Vastlegging afspraken in een document Activerende Werkvormen 
Minimaal 3 X per jaar evalueren en zo nodig bijstellen (Op teamvergaderingen)
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Uitwerking GD9: Motivatiegesprekken voeren met leerlingen (kind/leergesprekken), van hieruit leerdoelen
opstellen en met regelmaat evauleren/bijstellen/aanpassen.

Thema Opbrengstgericht werken
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Uitwerking GD10: Pilot Dia volgtoetsen, daarbij analyses maken en een passend aanbod klaarzetten voor de
leerlingen.

Thema Opbrengsten
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Uitwerking GD11: VVE thuis project in samenwerking met Peuterspeelzaal en betrokken ouders (leerlingen
groep 1/2)

Thema VVE
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Uitwerking KD1: Incidentenregistratie naast ongevallenregistratie uitvoeren

Thema Sociaal-emotionele ontwikkeling

Resultaatgebied Registratie incidenten

Gewenste situatie (doel) Door middel van het registeren van incidenten willen wij inzichtelijk krijgen
welke incidenten er plaatsvinden betreffende ongevallen en pesterijen op de
school. Op deze wijze willen wij preventief problemen voorkomen. De
incidenten worden geregisteerd in een daarvoor bestemde agenda. Dit om
veiligheid op school te vergroten.

Betrokkenen (wie) team en directie

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie, team en IB-er

Kosten (hoeveel) Nihil
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Te volgen scholing

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Scholing EDI Alle
collega's

oktober en
april

Jaap de Jonge, Expertis,
onderwijsadviseurs

€1500,-

Scholing analyse
DIA volgtoetsen

Hele
team

november en
februari

DIA toetsen Groningen Pilot, kosteloos, alleen NSCCT en
databank betalen zo'n €400

Geplande vragenlijsten

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

WMK Themaonderzoek taalleesonderwijs Hele team Kalenderjaar 2019 Geen

WMK Afstemming instructie verwerking Hele team Kalenderjaar 2020 Geen

WMK Opbrengstgericht werken Hele team Kalenderjaar 2020 Geen

Algemene werkzaamheden

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Geen bijzonderheden
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Overige zaken

Huisvesting Geen bijzonderheden

TSO-BSO n.v.t.

Sponsoring Er zal een speeltoestel aangeschaft worden van het sponsorgeld van april 2019

MR De MR zal komend schooljaar 4 keer vergaderen, in de maanden september,
januari, maart en juni.

Overig Meedoen aan audit. Pilot DIA volgtoetsen.

Bijlagen

Naam Bestand

Jaarverslag 2018-2019 Jaarverslag_2018-2019_geevalueerd.pdf
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