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Inleiding Inleiding Gewenste kwaliteit: Wij willen op onze school
kinderen helpen hun talenten zoveel mogelijk te
ontwikkelen. We accepteren dat niet iedereen dezelfde
talenten heeft, misschien zelfs wel niet dat iedereen even
veel talenten heeft. Maar we vinden dat je de talenten die je
hebt moet ontwikkelen en moet laten zien wat je kunt. Om
dat te verwezenlijken zijn de volgende zaken essentieel: *
Om optimaal te functioneren is het van groot belang dat
leerlingen met plezier naar school gaan. * Naast het
aanbrengen van vaardigheden en kennis vinden we ook het
ontwikkelen van sociale competenties van groot belang. *
Het hanteren van verschillende instrumenten (toetsen,
observaties etc.) om de vorderingen en prestatie in beeld te
brengen, zodat we kunnen inspelen op sterke en zwakke
kanten van het kind. * Door gebruik te maken van het
zelfstandig werken, coöperatieve werkvormen, differentiatie
in leerstof, instructie en verwerking komen we tegemoet
aan de mogelijkheden van de leerlingen. * Kinderen moeten
zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling.
* De vakbekwaamheid en intuïtie van de leerkrachten
spelen bij het leerproces een wezenlijke rol.

We werken met moderne methodes en media. In het
Schoolplan 2020 - 2024 heeft onze school de
beleidsvoornemens op onderwijskundig - en school
organisatorisch gebied voor de komende jaren
aangegeven. Het Schooljaarplan is daarvan de uitwerking
voor het betreffende schooljaar. Het is concreter ingevuld
dan de meerjarenplanning in het schoolplan 2020 - 2024.
Er is sprake van een cyclisch proces. Het Schooljaarplan is
een plan, dat zo duidelijk mogelijk voor alle geledingen
binnen de school de plannen voor het betreffende
schooljaar bevat. Deze beleidsvoornemens worden voor
Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 het betreffende jaar

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
4. de verbeterpunten uit de categorie 'divers'

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.
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uitgewerkt en geconcretiseerd. Beschreven wordt wie, wat
en wanneer bepaalde activiteiten worden uitgevoerd en
waar de verantwoordelijkheid voor het resultaat ligt. De
beleidsdoelstellingen worden operationeel en SMART
beschreven. Op deze manier is ook een
kwaliteitsbeoordeling mogelijk bij het uitvoeren van
beleidsvoornemens. Elk schooljaar wordt het
schooljaarplan na uitvoering ook op schoolniveau
geëvalueerd. Deze evaluaties vormen gezamenlijk het
schooljaarverslag dat dient als verantwoordingsdocument
zowel op school niveau richting team en
medezeggenschapsraad als op bovenschool niveau
richting algemene directie. Na evaluatie kan het nodig en of
wenselijk zijn de meerjarenplanning van
beleidsvoornemens aan te passen / bij te stellen. De
vastgelegde beleidsvoornemens in het Schoolplan 2020 -
2024 blijven echter de basis voor het werken aan de
kwaliteitsverbetering van onderwijs en organisatie.
Evaluatie en heroriëntatie van de visie/missie zal vooraan in
de planning staan voorafgaand aan de nieuwe
schoolplanperiode.
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Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school zijn leerlijnen uitgezet voor digitale geletterdheid volgens het
curriculum.

2. Op onze school zijn leerlijnen uitgezet voor onderzoekend leren (wetenschap en
techniek).

3. Op onze school is een modern aanbod van methoden aanwezig, met name voor
rekenen- en taal- vakken.

4. Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die ondersteuning
behoeven op het gebied van gedrag.

5. Op onze school hebben wij passende resultaten die corresponderen met onze
populatie. (Hoge verwachtingen).

6. Borging van de vastgestelde doorgaande lijn vastgesteld m.b.t. het vak burgerschap.
Welke onderdelen horen bij Burgerschap en de doorgaande lijn is vastgelegd in een
document.

7. Onze school wil ouders nog meer betrekken bij het onderwijs en ziet de ouders als
partners van de school m.b.t. de ontwikkeling van het kind.

8. Onze school speelt adequaat in op de veranderende rol van de leerkracht m.b.t. de
taakomschrijving, waarbij zorgtaken bij de leerkrachten zelf komen te liggen. (nieuwe
functiedifferentiatie vastgesteld op Noventa niveau).

9. Onze school initieert en stimuleert de professionele ontwikkeling van leerkrachten.

10. Onze school kent vergaande eigenaarschap en verantwoordelijkheid toe aan de
leden van het MT, zodat zij te ontwikkelen beleid mee initiëren.

11. Onze school beschikt over een heldere leerlijn m.b.t. de best presterende leerlingen,
waarbij cognitieve en creatieve vaardigheden in doelstellingen zijn weergegeven.

12. Implementatie en borging van een observatie - en registratiesysteem onderbouw.

13. Implementatie en borging aanbod en beleid sociale emotionele ontwikkeling.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Totale formatieve inzet OP is 9,8 WTF. Groepsformatie is
7.8 WTF 
Inzet directie is 0,7 WTF, waarvan 0,4 WTF directeur en
0,3000 WTF locatieleider 
Inzet IB-er is 0,5000 WTF 
Inzet administratieve medewerkster 0,09 WTF 
Inzet conciërge 1,0 WTF 
Inzet ICT-er 0,1000 WTF

Groepen Groepen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8

Functies [namen / taken] Onze school kent de volgende functies: 
Directeur, locatie leider, IB - er, ICT - er, Taal - , Techniek
en Kunstcoördinator, groepsleerkrachten, administratieve
medewerkster, onderwijsassistenten en conciërge.

Twee sterke kanten Pedagogisch klimaat. 
Resultaatgerichte school. 
Gebruik moderne methoden waarvan een deel digitaal. 
Samenwerking en structuur binnen het team (met een
verantwoordelijke rol voor het MT. 
Ruim en licht schoolgebouw met de beschikking over grote
lespleinen. 
Een goed zorgplan en een sterke zorgstructuur.

Twee zwakke kanten Het beantwoorden aan de verwachtingen m.b.t.
leerrendement in verhouding tot het opleidingsniveau van
de ouders. 
We maken nog te weinig gebruik van 'nieuwe media'. 
Ouders worden nog te weinig betrokken bij het leren. 
Partnerschap met ouders nog niet optimaal. 
Onze school is 'niet echt' innovatief.

Twee kansen Digitale ontwikkeling Ontwikkeling op gebied van techniek
en wetenschap. 
Teamleden nog meer in hun kracht zetten. 
De kindpopulatie (en ouderpopulatie) wijzigt. 
Toenemende aandacht voor sociale ontwikkeling. 
Meer behoefte aan brede schoolactiviteiten (ouders).
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Twee bedreigingen De financiële positie staat onder druk door hoge lasten
gebouw en onderhoud. 
Maar ook door toenemende inzet digitale middelen die
bekostigd moeten worden. 
De krimp slaat behoorlijk toe. 
Concurrerende positie van de school in het dorp.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Halfjaarlijks monitoren van de (tussen) opbrengsten en de
daaraan gekoppelde passende interventies voor
leerkrachten en leerlingen. 
Inzetten op kwaliteit van lesgeven middels scholing,
groepsbezoeken en gesprekken. 
Inzetten op didactische/pedagogische vaardigheden en
coöperatieve/ activerende werkvormen om de motivatie van
de leerkrachten en de leerlingen te verhogen. 
Borging van routines en routes van het aanbod/structuur
van de leerlingen.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

10 20 25 24 24 25 27 24 179

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 18 (3 mannen en 15 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 2 (1 man en 1 vrouw)

Aantal uitstromers 1

Aantal nieuwkomers 0

Aantal BHV-ers 6

Aantal geplande FG's 20 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 20 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 20 Aantal uitgevoerde POP's
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Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 7



Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Op onze school zijn leerlijnen uitgezet voor digitale geletterdheid volgens het curriculum. groot

GD2 Streefbeeld Op onze school zijn leerlijnen uitgezet voor onderzoekend leren (wetenschap en techniek). groot

GD3 Streefbeeld Op onze school is een modern aanbod van methoden aanwezig, met name voor rekenen- en taal- vakken. groot

GD4 Streefbeeld Op onze school hebben wij passende resultaten die corresponderen met onze populatie. (Hoge verwachtingen). groot

GD5 Streefbeeld Onze school speelt adequaat in op de veranderende rol van de leerkracht m.b.t. de taakomschrijving, waarbij zorgtaken bij
de leerkrachten zelf komen te liggen. (nieuwe functiedifferentiatie vastgesteld op Noventa niveau).

groot

GD6 Streefbeeld Onze school beschikt over een heldere leerlijn m.b.t. de best presterende leerlingen, waarbij cognitieve en creatieve
vaardigheden in doelstellingen zijn weergegeven.

groot

GD7 Streefbeeld Implementatie en borging van een observatie - en registratiesysteem onderbouw. groot

GD8 Streefbeeld Implementatie en borging aanbod en beleid sociale emotionele ontwikkeling. groot

CBS De Bernebrêge
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Uitwerking GD1: Op onze school zijn leerlijnen uitgezet voor digitale geletterdheid
volgens het curriculum.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Digitale geletterdheid.

Huidige situatie + aanleiding Door de komst van het nieuwe curriculum is er de noodzaak
ook een herziene leerlijn voor digitale geletterdheid voor de
school te maken.

Gewenste situatie (doel) CBS De Bernebrege heeft een leerlijn ontwikkeld die
voldoet aan de normen vanuit het curriculum 'digitale
geletterdheid'.

Activiteiten (hoe) In samenspraak met de bovenschools ICT 'er en de eigen
ICT' er gaat het team aan de slag met het ontwikkelen van
een leerlijn die voldoet aan de actuele eisen. Daarvoor
agendeert de directie dit item regelmatig op team- of
bouwvergaderingen.

Consequenties organisatie Agenderen op vergadertijden en studiedagen.
Voorbereidende gesprekken van ICT' ers met de directie.
Voorbereidende werkzaamheden agenderen op de MT
vergaderingen.

Consequenties scholing In overleg op Noventa-niveau kijken naar mogelijkheden
voor stichting brede scholing, omdat het onderdeel is van
het strategisch beleidsplan van Noventa. Zie
vergaderrooster.

Betrokkenen (wie) directie en mtteamleden en ict'er en bovenschools ict' er.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) ICT' ers.

Kosten (hoeveel) N.v.t.

Meetbaar resultaat Er ligt een document waarin de leerlijn is vastgelegd voor
CBS de Bernebrege. (borgingsdocument).
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Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Minimaal om de drie maanden evalueren op de
teamvergadering of studiedagen met het volledige team.
(volgens vergaderrooster).

Borging (hoe) Afspraken vastleggen en deze uiteindelijk gestalte geven in
een document wat opgenomen wordt in de afsprakenlijst.
(borgingsdocument)
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Uitwerking GD2: Op onze school zijn leerlijnen uitgezet voor onderzoekend leren
(wetenschap en techniek).

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Onderzoekend leren (wetenschap en techniek).

Huidige situatie + aanleiding Door de komst van het nieuwe curriculum is er de noodzaak
ook een herziene leerlijn voor wetenschap en techniek
(onderzoekend leren voor de school te maken.

Gewenste situatie (doel) De school beschikt over een actuele leerlijn voor
wetenschap en techniek, die voldoet aan de actuele
normen van het curriculum.

Activiteiten (hoe) In samenspraak met de MT leden en ICT'er worden zaken
voorbereid om daarmee aan de slag te kunnen op
studiedagen en op teamvergaderingen. Daarbij is het
actuele curriculum uitgangspunt, evenals het strategisch
beleid van Noventa. 
Waar mogelijk doen we dit in samenspraak met alle scholen
binnen Noventa.

Consequenties organisatie Voorbereidende vergaderingen binnen MT met daarbij ICT
er. (3x) Uitwerking op teamvergadering (2x) en studiedagen
(2x).

Consequenties scholing Geen, zie vergaderooster Eventueel Noventa-breed
oppakken.

Betrokkenen (wie) directie en mt leden en ict' er en team.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie en MT leden, Ict' er en team.

Kosten (hoeveel) N.v.t.

Meetbaar resultaat Er is een actueel plan met doorgaande lijn beschikbaar op
CBS De bernebrege. Dit wordt opgenomen in onze
afsprakenlijst. (borgingsdocument)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de MT vergaderingen en teamvergaderingen
(volgens vergaderschema). Afspraken worden vastgelegd.
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Borging (hoe) Afspraken worden vastgelegd (na elke evaluatie) en het
afsprakendocument wordt geborgd in onze afsprakenlijst.
(borgingsdocument)
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Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 12



Uitwerking GD3: Op onze school is een modern aanbod van methoden aanwezig,
met name voor rekenen- en taal- vakken.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Aanbod methoden rekenen en taal.

Huidige situatie + aanleiding De methode van voortgezet technisch lezen en begrijpend
lezen voldoet niet op alle onderdelen aan de eisen van de
nieuwste leesonderwijsinzichten. Protocol voor zwakke - en
sterke rekenaars voldoet niet op alle onderdelen aan de
eisen van de nieuwste rekenonderwijsinzichten. Vorig
cursusjaar zijn de methoden WIG 5 en Frysk
geïmplementeerd. Huidige jaar is er de implementatie van
de nieuwe methode voor studievaardigheden.

Gewenste situatie (doel) Aan het eind van het cursusjaar 2020 - 2021 zijn de
methode Fries 'Spoar 8', WIG 5 en een methode voor
studievaardigheden geïmplementeerd en zijn de afspraken,
die hier betrekking op hebben, geborgd. CBS De
Bernebrege heeft aan het eind van het cursusjaar de
beschikking over een actuele en moderne methode voor
voortgezet technisch lezen en een protocol voor zwakke en
sterke rekenaars.

Activiteiten (hoe) Implementatie methode studievaardigheden Oriëntatie
methode voortgezet technisch lezen Borging methode
Frysk Spoar 8 Borgen methode WIG 5 Ontwikkelen van
Protocol voor sterke en zwakke rekenaars.

Vervolgacties digitale rekenmethode WIG 5 volgend
cursusjaar 
- invoering in groep 8 
- verdere implementatie (o.l.v. externe begeleider) van de
methode waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van
deze nieuwe methode 
- invoering nieuw format GP rekenen 
- schoolbrede afspraken over de bepaling van het
rapportcijfer rekenen
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Het doel van het implementatie-, ontwikkel- en
borgingstrajecten is dat alle leerkrachten bekend zijn met
de uitgangspunten, doelstellingen en werkwijzen van de
methode. 
Daarnaast zijn de leerkrachten in staat het taalonderwijs uit
te voeren, zoals uitgewerkt binnen de methode.
Aandachtspunten bij de implementatie zijn: 
Gebruikerservaringen; 
Aandacht voor de overgang van de oude naar de nieuwe
methode: 
Sluiten beide methoden goed op elkaar aan? 
Ontstaan er hiaten? 
Worden wel dezelfde oplossingsstrategieën aangeboden? 
Hoe kunnen we de methode optimaal inzetten; 
Waar zitten de knelpunten? 
Hoe gebruik je de methode op de meest effectieve manier? 
Hoe zijn de leerlijnen verwerkt in de methode? 
Hoe organiseer je de lessen van de methode binnen je
groep? 
Hoe maak je handig gebruik van de digi - bordsoftware
behorend bij de methode? 
Hoe ga je om met het toetsen? 
Het model directe instructie te hanteren; 
Kunnen werken met een grote en kleine groep; 
Zelfstandig (ver)werken in de groep te realiseren; 
Aanvullende leermiddelen 
Materialen bij de methodes; 
Methode onafhankelijke materialen.

Consequenties organisatie Traject implementatie, ontwikkeling en borging staat een
aantal keren op de agenda voor de pv- en
bouwvergaderingen geagendeerd.

Consequenties scholing Zie vergaderrooster.

Betrokkenen (wie) werkgroepen, team en directie en mt en taalcoördinator

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Taalcoördinator, directie en MT.
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Kosten (hoeveel) N.v.t.

Meetbaar resultaat Afspraken vastleggen in borgingsdocument.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatiemomenten op vergaderingen.(volgens
vergaderrooster .

Borging (hoe) Afspraken vastleggen in borgingsdocument.

CBS De Bernebrêge
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Uitwerking GD4: Op onze school hebben wij passende resultaten die
corresponderen met onze populatie. (Hoge verwachtingen).

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Opbrengsten.

Huidige situatie + aanleiding Vergelijken opbrengsten met vergelijkbare scholen om te
beoordelen of deze op voldoende/gemiddeld niveau zitten
Opbrengsten worden op schoolniveau geanalyseerd in
samenspraak met de intern begeleider Analyse vindt plaats
op leerling-, groeps- en schoolniveau Interventies worden
vastgelegd in een plan van aanpak Normering is het
minimumniveau op basis van de inspectierichtlijnen De
school stelt specifieke doelen.

Gewenste situatie (doel) De school beschikt over een meerjarenoverzicht, gekoppeld
aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde0 interventies.
Elk teamlid heeft zicht op de opbrengsten van de groep
d.m.v. gedegen analyse met bijbehorende conclusies en
kan de daaraan gekoppelde passend interventies voor
(sub) groepen en individuele leerlingen toepassen. De
resultaten van de leerlingen aan het eind van de
basisschool liggen ten minste op het niveau van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden
verwacht.

Activiteiten (hoe) Vier maal per jaar analyseren leerkrachten hun (methode
gebonden en methode onafhankelijke) toetsen. Zij schrijven
in groepsplannen en in eigen leerlijnen de conclusies met
de interventies die daarop volgen. Opstellen plan van
aanpak voor de komende groep 8.

Consequenties organisatie Vier maal per schooljaar zijn er gesprekken tussen de
leerkrachten en de IB-er over de resultaten van de analyse
en interventies. De IB-er koppelt zaken terug naar de
directie. Op teamvergadering worden (individuele)
leerlingen en de groepsanalyse/groepsdynamiek
besproken.

Consequenties scholing Zie vergader- en zorgrooster.

CBS De Bernebrêge
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Betrokkenen (wie) directie en ib'er en teamleden.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie en MT

Kosten (hoeveel) N.v.t.

Meetbaar resultaat Vastlegging van de afspraken in het monitorverslag.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In januari en juni - algemene zorgvergaderingen met het
hele team.

Borging (hoe) Vastlegging van de afspraken in het monitorverslag.
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Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 17



Uitwerking GD5: Onze school speelt adequaat in op de veranderende rol van de
leerkracht m.b.t. de taakomschrijving, waarbij zorgtaken bij de leerkrachten zelf
komen te liggen. (nieuwe functiedifferentiatie vastgesteld op Noventa niveau).

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Functie differentiatie.

Huidige situatie + aanleiding In de actuele CAO voor onderwijs PO is vastgelegd dat
salarisschalen veranderd zijn waarbij in samenhang ook het
profiel van de taken van medewerkers wordt verzwaard.
Daar zullen we op in moeten spelen door een duidelijke
nieuwe taakomschrijving per functieniveau vast te stellen
voor de medewerkers.

Gewenste situatie (doel) Er ligt een duidelijk document 'functiedifferentiatie' op
Noventa niveau en op schoolniveau. Dit document is
bekend bij de medewerkers middels bespreking. Na
bespreking met de medewerkers is vastgelegd wat de taken
zijn behorende bij de salarisschaal.

Activiteiten (hoe) Noventa komt met een voorstel Taakprofielen (document
'functiedifferentiatie') Deze wordt op schoolniveau
besproken Het document wordt op de MR besproken. De
afspraken vanuit dit document worden geïmplementeerd op
CBS De Bernebrege.

Consequenties organisatie Bepaalde taken verschuiven van IB' er naar leerkrachten.
Het taakbeleid moet daarop aangepast worden.

Consequenties scholing Geen, zie vergaderrooster. Eventueel ondersteuning waar
het gaat om nieuwe taken die uitgevoerd moeten worden.

Betrokkenen (wie) directie en ib'er en teamleden.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie.

Kosten (hoeveel) N.v.t.

Meetbaar resultaat Er ligt een nieuw document 'Functiedifferentiatie CBS De
Bernebrege'. Het taakbeleid is daarop aangepast
Leerkrachten voeren taken uit, behorende bij hun functie.
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Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Twee maal per jaar: Eenmaal n.a.v. groepsbezoeken en
éénmaal als onderdeel van het functioneringsgesprek.

Borging (hoe) Afspraken van observaties en gesprekken vastleggen in
dossier en archiveren in het personeelsarchief.
(borgingsdocument)
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Uitwerking GD6: Onze school beschikt over een heldere leerlijn m.b.t. de best
presterende leerlingen, waarbij cognitieve en creatieve vaardigheden in
doelstellingen zijn weergegeven.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied De best presterende leerlingen.

Huidige situatie + aanleiding Onze school beschikt over een coördinator best
presterende leerlingen (meerkunners). Er is beleid
bovenchools en school specifiek ontwikkeld. Vanuit de
WMK (afgenomen februari 2019) blijkt dat er nog
verbeterpunten en wensen zijn t.a.v. de leerlijn en de
doelstellingen. 
In verband met de (eind)opbrengsten is er begin dit
cursusjaar 2019-2020 gestart met een groep meerkunners
binnen de eigen school. Zorguren en materialen zijn
hiervoor beschikbaar gesteld. 
Er is structureel tijd en ondersteuning voor leerkracht en
leerling gerealiseerd. Tijdens het werken aan uitdagende
en verdiepende opdrachten, waarbij vooral het proces
centraal stond,hebben de leerlingen ook gewerkt aan
persoonlijke doelen (zie hieronder). Er zijn mogelijkheden
tot samenwerken gecreëerd en er is geëxperimenteerd met
levelwerk. 
Er is een start gemaakt om (hoog)begaafdheid een plaats
binnen ons (passend) onderwijs te geven en de volgende
ontwikkelpunten zijn naar voren gekomen: 
• Groep 6 blijkt een opstartgroep voor leerling én leerkracht.
In deze groep wordt een start gemaakt met het ‘leren leren’
en de eigen leerdoelen. De leerlingen hebben begeleiding
nodig in het plannen en uitvoeren van de opdrachten. Om
dit mogelijk te maken hebben de leerkrachten sturing nodig
in het compacten van de leerstof. In groep 7 en 8 hebben
de meerkunners het ‘leren’ leren onder de knie en kunnen
de leerdoelen worden uitgebreid naar leren denken en leren
leven 
• Het wel/niet laten slagen van de begeleiding van de
meerkunners blijkt (te) leerkracht-afhankelijk. Er is (nog)
geen éénduidigheid in aanpak en aanbod, in

CBS De Bernebrêge

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 20



klassenmanagement en in het compacten van hoofdvakken
en schoolafspraken. Leerkrachten moeten (veel) meer
compacten en actief betrokken zijn bij de eigen leerdoelen
en het werk van de leerlingen. De overdracht van de
instructie en planning voor de meerkunners tussen duo
leerkrachten gaat (nog) niet optimaal 
• Zonder een zorgleerkracht en expertise van een
coördinator lukt het ons niet een blijvende doorgaande
leerlijn en ontwikkeling te bieden. Er is (nog) geen
maatwerk in aanbod en begeleiding; de leerlingen werken
nog niet vanuit een eigen leerdoel aan een leerplan, project
of opdracht. De registratie van de persoonlijke doelen van
de leerlingen is nog niet digitaal. De leerkracht voor de
meerkunners heeft voorbereidingstijd nodig en moet niet
worden ingezet op de (verschillende) Mansardedagen.

Gewenste situatie (doel) Onze school beschikt over een heldere leerlijn door de
groepen heen met daarin heldere cognitieve en creatieve
doelstellingen m.b.t. de best presterende leerlingen
(meerkunners).

Activiteiten (hoe) Beleid maken (initiatief ligt bij de coördinator Meerkunners)
m.b.t. leerlijnen en doelstellingen. 
Team daarin betrekken door het te agenderen op de
teamvergaderingen. Vastleggen van afspraken in het
beleidsstuk rond meerkunners. 
Vervolgacties (doelen) plusklas groep 6,7,8 volgend
cursusjaar 
• Coördinator meerkunners: 
- start met het vastleggen van afspraken en schrijven van
beleid 
- maakt met het team schoolafspraken om éénduidigheid in
aanpak, aanbod, klassenmanagement en 
compacten van hoofdvakken te realiseren 
- schaft extra materialen aan om het aanbod te kunnen uit
te breiden en te kunnen variëren 
• Leerkracht meerkunners: 
- neemt meer tijd voor het begeleiden van leerkrachten en
leerlingen van groep 6. De leerkracht krijgt 
ondersteuning in het begeleiden van de meerkunners en de

CBS De Bernebrêge

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 21



leerlingen krijgen (meer) instructie en 
begeleiding in het plannen van opdrachten en reflectie op
eigen leerdoelen. Dit in samenwerking met 
de coördinator meerkunners 
- bepaalt de onderwijsbehoefte van de leerlingen door te
starten met een 
kindgesprek rond het zelfbeeld over motivatie, interesse en
uitdagingen; dit wordt gedeeld met de 
leerkracht 
- koppelt aan de onderwijsbehoefte van de leerling een
persoonlijk doel 
- schrijft, in overleg met de betreffende leerlingen, de
(week)opdrachten/taken op het whiteboard in de 
groep 
- verdiept zich in de mogelijkheid om ‘projecten’ aan te
bieden (bijv. een maandopdracht waarbij een 
antwoord wordt gezocht op drie vragen) waarbij het proces
belangrijker is dan het eindresultaat. 
- stimuleert samenwerken 
- maakt overzicht van doelen en bijbehorende materialen 
• Eigen groepsleerkracht: 
- schrijft de bespreekmomenten en de persoonlijke doelen
van de leerlingen in de zorgzuil in het 
groepsorganisatieplan. 
- neemt met de leerling door hoe en wanneer de leerling
hulp kan vragen (idee: leerlingen schrijven de 
vraag op een formulier en leveren die in zodat de leerkracht
er de volgende dag op terug kan komen) 
- biedt op een coachende wijze hulp (uitdaging door het
stellen van vragen) 
- stimuleert samenwerken 
- zorgt voor overdracht aan duo leerkracht 
• Meerkunners 
- monitoren hun ontwikkeling en vorderingen rond de
persoonlijke doelen door ‘bewijzen’ te verzamelen 
(tekenen/schrijven/knippen/plakken) in een mindmap 
- evalueren eens in de 3 maanden digitaal hun persoonlijke
doelen
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Consequenties organisatie Tijd toekennen aan de coördinator in het taakbeleid. Tijd
vrijmaken op de agenda's van de bouw- en
teamvergaderingen.

Consequenties scholing Geen - zie vergaderrooster.

Betrokkenen (wie) coördinator meerkunners en teamleden en ib 'er en directie.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie en MT

Kosten (hoeveel) N.v.t.

Meetbaar resultaat Er ligt een document aan het eind van schooljaar 2020 -
2021, waarin de doelstellingen en de doorgaande leerlijn
vastgelegd zijn volgens gemaakte afspraken.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Meerdere keren (minimaal 3x) per jaar op
teamvergaderingen door voorstellen van de coördinator ter
bespreking voor te leggen en afspraken vast te leggen in
document en afsprakenlijst.

Borging (hoe) Vastlegging van de afspraken in de afsprakenlijst.
(borgingsdocument)
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Uitwerking GD7: Implementatie en borging van een observatie - en
registratiesysteem onderbouw.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Kwaliteitszorg.

Huidige situatie + aanleiding Wij beschikken over een observatie- en registratiesysteem.
in de groepen 1 en 2 die niet voldoet aan de actuele eisen.

Gewenste situatie (doel) De school beschikt aan het einde van cursusjaar 2020 -
2021 in de leerjaren 1 en 2 over een observatie- en
registratiesysteem.

Activiteiten (hoe) 1. Oriëntatie op diverse methodes; 
2. Kiezen van drie methodes uit het totaalaanbod; 
3. Presentatie van de methodes in het team; 
4. Kiezen van een methode; 
5. Uitproberen van lessen + evaluatie; 
6. Besluit: aanschaf observatie- en
registratiesysteemvoorde groepen 1 en 2.

Consequenties organisatie Instellen werkgroepje (onderbouw) 3 bijeenkomsten
werkgroep 2 x een deel van een teamvergadering.

Consequenties scholing Zie vergaderrooster. Eventueel uitgever uitnodigen voor
een presentatie.

Betrokkenen (wie) collega's onderbouw en directie en mt

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie en MT.

Kosten (hoeveel) N.v..t.

Meetbaar resultaat Er ligt een document aan het eind van schooljaar 2020 -
2021, waarin de doelstellingen en de doorgaande leerlijn
vastgelegd zijn volgens gemaakte afspraken.
(borgingsdocument)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni - algemene evaluatie vergaderingen met het hele
team.
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Borging (hoe) Er ligt een document aan het eind van schooljaar 2020 -
2021, waarin de doelstellingen en de doorgaande leerlijn
vastgelegd zijn volgens gemaakte afspraken.
(borgingsdocument)
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Uitwerking GD8: Implementatie en borging aanbod en beleid sociale emotionele
ontwikkeling.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Sociaal emotionele ontwikkeling.
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Huidige situatie + aanleiding Er is een tweejarige invoering incl. implementatietraject van
‘De Vreedzame School’ geweest o.l.v. een externe
begeleider. Helaas kon door de sluiting van de school ten
gevolge van de corona-crisis de laatste bijeenkomsten en
de certificering niet doorgaan. Dit wordt begin van het
nieuwe schooljaar afgerond. 
Resultaten tot nu toe: 
- Er hangt een prettige sfeer in de school 
- In de klas is ‘de vreedzame school’ zichtbaar door middel
van de thema kaarten, afsprakenlijst en 
takenkaarten 
- Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor de taken 
- Er zijn minder conflicten in de school 
- Leerlingen worden persoonlijk begroet en bij de naam
genoemd, waardoor elk kind zich gezien voelt 
- Er ontstaat een gevoel van saamhorigheid doordat alle
groepen aan het zelfde blok/onderwerp werken 
- Kinderen in de bovenbouw beslissen mee over bepaalde
schoolzaken (klassenregels, keuze van 
mediatoren) en er is een leerlingraad actief 
- Conflicten op het ‘bovenbouw-plein’ worden opgelost door
mediatoren, die daarvoor een training 
hebben gehad 
Ten aanzien van het gebruik van de methode: 
- De lessen hebben een goede opbouw 
- De lessen kunnen geïntegreerd worden in de andere
lessen 
- Te lange lessen worden soms ingekort door een keuze te
maken 
- Sommige vaardigheden komen in de kleutergroepen niet
aan bod; als aanvulling worden enkele 
soemo-kaarten gebruikt 
- Als een onderwerp niet in de groep speelt, wordt de les
aan de hand van filmpje besproken

Gewenste situatie (doel) Afronden implementatie traject de Vreedzame School.
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Activiteiten (hoe) Vervolgacties volgend cursusjaar 
- Afronding van de implementatie van ‘De Vreedzame
School’, incl. certificering 
- Borging van de afspraken, waarbij de focus ligt op ‘De
Vreedzame School als manier van 
(samen)leven’ 
- Jaarlijks kiezen en trainen van de nieuwe mediatoren uit
groep 8 (twee bijeenkomsten voor de 
zomervakantie, een bijeenkomst na de zomervakantie) 
- De mediatoren (meer) duidelijkheid geven over de
invulling van hun rol (o.a. je mag/kunt spelen, je 
hoeft geen ‘pleinwacht’ te lopen; na de pauze nog max. 5
minuten besteden aan het oplossen van een 
probleem, etc.) 
- Afspraken maken over interventies als blijkt dat een
mediator minder geschikt is voor deze rol

Consequenties organisatie Traject implementatie staat een aantal keren op de agenda
voor de pv -en bouwvergaderingen geagendeerd.

Consequenties scholing Zie vergaderrooster.

Betrokkenen (wie) directie en ib'er en teamleden

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie en werkgroep

Kosten (hoeveel) N.v.t.

Meetbaar resultaat CBS De Bernebrege beschikt over een duidelijke en
actuele leerlijn sociale ontwikkeling vanaf groep 1 tot en
met groep 8. Daarbij zijn actuele bronnen aanwezig om
materiaal voor de lessen uit te putten.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatiemomenten op vergaderingen. Besluiten worden
vastgelegd. De leerlijn wordt vastgelegd en daarna
regelmatig (minimaal 2x per schooljaar) geëvalueerd.
Evaluatie op teamniveau. 
Juni - algemene evaluatievergadering het alle teamleden
Vastleggen afspraken in borgingsdocument.
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Borging (hoe) Afspraken worden vastgelegd in een borgingsdocument.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

ICT scholing Team Zie
vergaderschema

Zie
document
nascholing

n.v.t.

Observatie- en
registratiesysteem

Collega's
onderbouw

Zie
vergaderschema

Zie
document
nascholing

€ 1000,--

Oriëntatie nieuwe
methode voortgezet
technisch - en
begrijpend lezen lezen

Werkgroepen +
team

Zie
vergaderschema

Zie
document
nascholing

€ 1000,--

Implementatie nieuwe
methode sociaal
emotionele ontwikkeling
'Vreedzame School

Werkgroepen +
team

Zie
vergaderschema

Zie
document
nascholing

€ 1000,--

Implementatie aanbod
taal en rekenen

Taalcoördinator
en team

Zie
vergaderschema

Zie
document
nascholing

n.v.t.

Scholing Lexima Bouw Team aug t/m dec
2020

Zie
document
nascholing

n.v.t.
bovenschools

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Vragenlijsten WMKPO Team December
2020

n.v.t.

Enquete leerlingen, ouders
en team

Leerlingen gr 5 t/m 8, teamleden
en ouders

Aug t/m dec
2020

n.v.t.
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Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Opstellen jaarplan 2020 - 2021 en evaluatie
jaarplan 2019 - 2020

Directeur Juli 2021 n.v.t.

Opstellen toetskalender en actualiseren SOP Zorgcoordinator Juli 2021 n.v.t.

Actualiseren ICT - beleidsplan ICT coordinator Juli 2021 n.v.t.

Actualiseren schoolgids, school- en jaarkalender Directeur Juli 2021 n.v.t.
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Het schoolgebouw zal volgens het onderhoudsschema
(rode map) van OBM Meppel worden onderhouden.

TSO-BSO Men kan van voor- en naschoolse opvang gebruik maken
van de diensten van SKA Achtkarspelen.

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

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt 6 x
per jaar samen met de schoolraad bijeen, 2 maal per jaar
vergaderen ze als voltallige MR ( personeel- en
oudergeleding)

Overig N.v.t.
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