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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.

Inleiding
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Formatie Merlettes continurooster 2019-2020 (0,0750
middag -0,1250 ochtend = 0,2 (1 dag)) 
(extra) Gelden voor formatie: 
Werkdrukakkoord. 18.600 euro + 7400 (65 * 114) = 26.000 
Kleine scholen toeslag 5.000 (pas 2019) 
Zorg arrangementen. 12.000 (114 x 105) 
————- 
43.000 
Personeelsleden: 
Natascha Pool 0,6 
Joke Kuperus 0,6 
Martijn Bakker 0,8 
Alie van der Veen 0,5 
Sander Corporaal 0,6 
Tiny Bijma 0,6 
Aafke Meinsma 0,4 
Hilda de Haan 0,8 
————— 
4,9 Fte

Inger Kroes 0,4 (bovenschools) 
Sybrich Epema 0,4 (bovenschools) 
Rolinka de Haan onderwijsassistent 5 ochtenden 
Fenje. 0,5 (bestaat uit IB-zaken 0,3 en 0,2 zorgbudgetten) 
Gradus 0,52 
Pieter conciërge (0,3) 
Hennie de Haan schoonmaakster (0,3) 
------ 
per 1 okt 109. (10 minder, was 119)

Groepen 0/1. Hilda 13 
2/3. Aafke, Tiny en Sybrich met ondersteuning Rolinka 29 
4/5. Sander en Inger 22 
6. Alie en Martijn 20 
7/8. Natascha en Joke 27 
109

Twee sterke kanten Team heeft veel ervaring, team pakt projecten makkelijk op.
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Twee zwakke kanten Er moet openheid en interesse blijven in elkaar als team

Opbrengsten [beleidsvoornemens] De leeropbrengsten moeten dusdanig zijn dat het past in de
leerlijn die groep laat zien tov de voorgaande leerjaren. Een
stijgende lijn.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

13 16 13 14 8 20 13 14 111

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

Voor het jaar 2020-2021 zal een taakstelling moeten worden uitgevoerd, aangezien we
meer formatie hebben dan berekend op het leerlingenaantal.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 10 (2 mannen en 8 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 2 (1 mannen en 1 vrouwen)

Aantal uitstromers 1

Aantal nieuwkomers 3

Aantal BHV-ers 4

Aantal geplande FG's 15 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 0 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 14 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 De visies van de
school

MIssie, Visie en kernwaarden concretiseren groot

GD2 Didactisch
handelen

Uitbouwen en consolideren van de nieuwe didactiek groot

GD3 Contacten met
ouders

Ouder en leerling betrokkenheid groot

KD1 Verbeterpunten
Inleiding

We gaan met ingang van het schooljaar 2015-2016 een aantal hoofdstukken van dit schoolplan cyclis bespreken.
We nemen dit mee in het vergaderrrooster 2015-2016

klein

KD2 Organisatorische
doelen

Inzet werkdrukgelden klein

KD3 ARBO-beleid Ons veiligheidsbeleidsplan/veiligheidsmap moet worden aangepast cq aangescherpt. Inhet kader van het RI en E
van 2015 zullen een aantal zaken moeten worden uitegevoerd (zie map RI en E

klein
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Uitwerking GD1: MIssie, Visie en kernwaarden concretiseren Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema De visies van de school

Resultaatgebied concretiseren van de missie, visie en kernwaarden

Huidige situatie + aanleiding We hebben afgelopen jaar de missie, visie en kernwaarden
opnieuw bepaald. Echter om te voorkomen dat deze niet
opgaan in

Gewenste situatie (doel) Een concretisering in actiepunten

Activiteiten (hoe) Bespreken in de maandbrief richting ouders; per twee
maanden een kernwaarde (5 in totaal = 10 maanden) 
Bespreken in de gezamenlijke teammomenten aan het
begin van de twee maanden en aan het einde evalueren en
starten met de nieuwe kernwaarde. De bedoeling is dat in
de klas de kernwaarde wordt behandeld dmv thema`s
vanuit de kanjertraining en groepsgesprekken in de klas. 
Op deze manier willen betekenisvol werken met onze visie,
missie en kernwaarden van school.

Consequenties organisatie Op de gezamenlijke momenten van het team; Studiedag,
studiemiddag en Teambreed bespreken van de
kernwaarden. Waarbij wordt gekeken wat dit concreet
betekent voor de persoon, team, ouders, leerlingen en
school.

Betrokkenen (wie) team en ib-er en directeur

Plan periode wk
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Uitwerking GD2: Uitbouwen en consolideren van de nieuwe didactiek Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Didactisch handelen

Resultaatgebied didactiek methodes

Huidige situatie + aanleiding Na de audit van maandag 11 maart 2019 hebben we
aanbevelingen gekregen;

De Merlettes is een school die zichtbaar in ontwikkeling is.
De school dient de ingezette ontwikkelingen/koers vast te
houden en te borgen. Het auditteam ziet dat er stappen zijn
gezet bij de invoering van een nieuw model voor het
didactisch handelen. De uitvoering van de fasen van het
IGDI model is een aandachtspunt. De school moet dit
scherper monitoren en borgen.

Daarnaast verdient de doorgaande lijn bij de uitvoering van
afspraken rondom schoolontwikkelingen aandacht. In de
praktijk is de uitvoering van afspraken onvoldoende
zichtbaar. Invoering van structurele interne collegiale
consulatie kan dit proces van afstemming bevorderen en
het leren van en met elkaar versterken. Hierdoor zal de
dialoog over de onderwijsontwikkeling van de school verder
op gang komen.

De eindopbrengsten van de school zijn voldoende. De
tussenopbrengsten geven aan dat dit in de toekomst niet
vanzelfsprekend is. Het auditteam beveelt aan om het
opbrengstgericht denken en werken binnen de school aan
te scherpen.

Gewenste situatie (doel) School heeft aan het einde van schooljaar de didactiek voor
de verschillende vakgebieden geintroduceerd en geborgd
in het schoolplan en in de groepsmap, hoofdstuk;
klassenmanagement.
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Activiteiten (hoe) • Inzet volgend jaar op technisch lezen groepsdoorbroken
op leesniveau; M4, M5, M6, M7 en M7+ 
• Verder uitbouwen en borgen van didactiek: Begrijpend
lezen (ook becijfering), spelling, taal en rekenen 
• Bekwamen en borgen; Edi-model & gebruik coöperatieve
werkvormen 
• Blinkwereld verder uitbouwen/ borgen, hierin
handvaardigheid en techniek een duidelijke plaats geven! 
• EINDTOETS ? (vervanger voor Eindcito? AMN, IEP, DIA,
Route 8) 
• Consolideren van schrijfonderwijs: Het doel is een
leesbaar handschrift aanleren. We hebben gekozen voor
los schrift. 
o Groep 3 en 4 starten met hun eigen leerjaar/ Groep 5 en 6
starten in leerjaar 5/ Groep 7 en 8 starten in leerjaar 7

Consequenties organisatie We moeten het lesrooster aanpassen op het technisch
lezen binnen school. Er komt 1 gezamenlijk moment. 
In de klassenbezoeken wordt gekeken naar het hanteren
van het Edi-model en cooperatieve werkvormen.

Consequenties scholing Team krijgt op 1 studiedag en verschillende middagen
cursus in het aanbieden van de didactiek door een
specialist.

Betrokkenen (wie) team en ib-er en directeur

Plan periode wk
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Uitwerking GD3: Ouder en leerling betrokkenheid Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Contacten met ouders

Resultaatgebied ouderbetrokkenheid

Huidige situatie + aanleiding We willen we het beste uit onze leerlingen halen door
samen te werken met andere teamleden, met ouders e ́n
met de leerlingen zelf. Dialoog in gesprek met leerlingen,
ouders en collega’s stemmen we het onderwijs af op de
onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de kinderen.
Ouders krijgen goede informatie over de ontwikkeling van
hun kind. Samen met onze partners optimaliseren we de
doorgaande lijn. In een sfeer van openheid en vertrouwen
komen de kinderen tot bloei.

Gewenste situatie (doel) Ouders krijgen goede informatie over de ontwikkeling van
hun kind. Samen met onze partners optimaliseren we de
doorgaande lijn. In een sfeer van openheid en vertrouwen
komen de kinderen tot bloei.

Verder uitbouwen leerlingenraad, betrokkenheid kinderen
De betrokkenheid van de leerlingen te vergroten; 
-De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en
haalbaar is; 
-Aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen
de school, zodat ze weten dat ze -meetellen en mede
verantwoordelijk zijn voor schoolse zaken (eigenaarschap); 
-De leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met
democratische beginselen; 
-Bevorderen van actief burgerschap.
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Activiteiten (hoe) De contactmomenten met ouders willen we anders
inrichten; september: 15 omgekeerde 10
minutengesprekken/ februari: verplicht voor iedereen
rapportgesprekken/ juni: op vrijwillige basis 2e
rapportgesprekken. Tussentijds altijd mogelijkheid om met
de leerkracht te overleggen mbt het kind. 
Eerste halfjaar: inloopochtend 08:15-08:30 met
koffiemoment daarna voor ouders. Tweede halfjaar:
presentatiemiddag 14:00 -14:30 voor ouders door kinderen.
Dit laatste kan i.c.m. thematiek omtrent thema`s van de WO
vakken.

Leerlingeraad: 
De leerlingenraad heeft een ideeënbus, waarop ideeën
ingebracht kunnen worden; 
De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas; in elke
groep vindt voorafgaand aan een vergadering van de
leerlingenraad, een klassenvergadering plaats; 
Leden van de leerlingenraad worden aangesproken; 
Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën; 
Het team kan bespreekpunten inbrengen. 

Plan periode wk
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Uitwerking KD1: We gaan met ingang van het schooljaar 2015-2016 een aantal
hoofdstukken van dit schoolplan cyclis bespreken. We nemen dit mee in het
vergaderrrooster 2015-2016

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Verbeterpunten Inleiding

Resultaatgebied Onderwijskundige ontwikkeling met dit schoolplan 2015-
2019 als leidraad

Gewenste situatie (doel) Uitwerken in de komende 4 jaar van dit schoolplan

Activiteiten (hoe) teambijeenkomsten, werkgroepen, teamscholing,
klassenbezoeken

Consequenties organisatie Zie onderwijskundige ontwikkeling per schooljaar. Deze
planning wordt jaarlijks vastgesteld tijdens teamvergadering
in de maand mei

Consequenties scholing Teamscholing

Betrokkenen (wie) team eventueel werkgroepen

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team, o.l.v directeur en locatieleider

Kosten (hoeveel) Geen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Jaarlijks in de maand juni tijdens een teamvergadering

Borging (hoe) Documenten worden geborgd in onze afsprakenmap
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Uitwerking KD2: Inzet werkdrukgelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Organisatorische doelen

Resultaatgebied werkdrukakkoord

Gewenste situatie (doel) De werkdruk naar beneden brengen

Activiteiten (hoe) • De nieuwe vergaderstructuur houden we vast: (9
contactmomenten hele team; vrijdag in de laatste week
zomervakantie, 2 complete studiedagen, 2 studiemiddagen
en 4x een TEAMBREED (14:30 – 16:30). Elke week korte
teambesprekingen; ‘Shortmeeting’ (15min. Op di. en do.)
Planbord goed invullen tijdens deze korte besprekingen! 
• Studiemiddagen/ Teambreed grotendeels in zetten voor
het afronden van de groepsplannen/ Kindkaarten 
• Studiedag inzetten voor didactiek verschillende vakken en
een studiedag inzetten voor rapporten, missie & visie en
teambuilding act. 
• Elke groep een leerkracht 1x per week logboek invullen
van groepsplannen, is een teamafspraak 
• Collegiale consultatie is waardevol gebleken in het
afgelopen schooljaar en zetten we door in het nieuwe
schooljaar 
• Ambulante tijd leerkrachten en onderwijsassistent worden
ingezet voor werkdruk verlaging en ‘extra’ zorg voor
kinderen, er wordt een jaarplanning gemaakt waarin per
week staat welke taken worden uitgevoerd in ambulante tijd
door de ambulante leerkrachten en onderwijsassistent.

Betrokkenen (wie) team en ib-er en directeur

Plan periode wk
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Uitwerking KD3: Ons veiligheidsbeleidsplan/veiligheidsmap moet worden
aangepast cq aangescherpt. Inhet kader van het RI en E van 2015 zullen een aantal
zaken moeten worden uitegevoerd (zie map RI en E

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema ARBO-beleid

Resultaatgebied Arbo-beleid

Gewenste situatie (doel) een duidelijk beleid mbt de veiligheid op school

Betrokkenen (wie) directeur in samenwerking met het team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directeur

Kosten (hoeveel) Geen

Bijlagen

Naam Bestand

START document Merlettes 2019-2020 START_schooljaar_Merlettes_2019-2020.docx
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