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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 de Hoekstien wordt systematisch
(gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen. 2) Op de
Hoekstien is sprake van passend onderwijs. 3) Op de
Hoekstien werken alle medewerkers (samen) aan hun
persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de
schoolontwikkeling. 4) Op de Hoekstien wordt
handelingsgericht gewerkt. 5) Op de Hoekstien wordt
opbrengstgericht gewerkt.

Dit jaar willen we geen nieuwe zaken oppakken maar willen
we proberen te verdiepen. Balans tussen borging en
vernieuwing aanbrengen. We zullen aandacht besteden
aan het ontwikkelen, beschrijven en praktisch vormgeven
van onze onderwijskundige visie. We zullen volgens een
jaarplanning alle uitgezette onderdelen bij langs lopen en
(opnieuw) vaststellen of bijstellen met elkaar. Speerpunten:
* Visie * Edi * Beleid vakgebieden * Snappet ontwikkelingen
* Orientatie op Soc emotionele methodiek * Doorgaande lijn
dag en weektaken * Rol van LB-coördinatoren verder
implementeren.

Inleiding
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Directie: 0,5 
IB: 0,3 
Zorgleerkracht: 0,3 
Leerkrachten: 6,4

In het afgelopen jaar vanaf maart 2020 hebben we te maken gehad met de corona-crisis.
De school heeft noodgedwongen de schooldeuren 8 weken moeten sluiten. De
leerkrachten van de Hoekstien hebben afstandsonderwijs verzorgd.De moderne
middelen en digitale mogelijkheden zijn ten volle benut. een mooi bijkomstig effect; het
leren kennen van alle digitale mogelijkheden. De ouders hebben de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van het thuisonderwijs goed opgepakt. De samenwerking tussen
leerkracht-leerling en ouder verliep in de meeste gevallen goed. De leerkrachten geven
aan deze periode als intensief te hebben ervaren. Een compliment voor alle partijen.
Daarna zijn er 4 weken geweest waarin de school met halve groepen weer onderwijs
kon geven. Vanaf dat moment is het afstandsonderwijs gestopt en waren de leerlingen
met hun ouders zelf verantwoordleijk voor het thuiswerk/onderwijs. Vanaf 08 juni 2020
heeft de school nog 4 weken met volledige groepen kunnen werken. Op basis van onze
observaties en het gemaakte leerlingenwerk proberen we een goede inschatting te
maken van de ontwikkeling en / of leerachterstanden van onze leerlingen. Met deze
gegevens als basis proberen we tot aan de zomervakantie zo (doel) gericht mogelijk te
werken. Daarbij vergeten we niet de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook daar is
aandacht voor. Op basis van bovenstaande zullen de rapporten in juni (eenmalig)
worden aangepast. We verwachten hiermee het jaar voor de leerlingen passend af te
sluiten.

Op Noventa niveau is besloten dat de eindtoetsen dit schooljaar niet doorgaan. Deze
toetsperiode is verschoven naar september/oktober 2020.

In het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan onze streefbeelden. Het systematisch
monitoren en aandacht schenken aan het welbevinden van onze leerlingen heeft
prioriteit. Onze eerste zorg en opdracht is om de leerlingen zich veilig te laten voelen.
Daarnaast hebben we ingezet op de kwaliteit van de leerkracht en kwaliteit van de
lessen. Onze tweede opdracht is om de leerlingen goed les te geven, zodat we kunnen
voldoen aan de derde opdracht: de kinderen voldoende te laten leren. Dit doen we door
(steeds beter) passend onderwijs te verzorgen. De preventieve inzet van onze
zorgleerkracht (Biny van Kammen) draagt bij aan de verdere invoering van passend
onderwijs. Een groot aantal van onze leerlingen krijgt aan de 'voorkant' preventieve
zorg/ondersteuning aangeboden. Dit resulteert aan de 'achterkant' in minder uitval. Er is
dus een duidelijke omslag van preventieve leerlingenzorg, naar curatieve leerlingenzorg.
Door middel van studiemomenten, lesbezoeken en observaties leren we en reflecteren
we op onszelf en elkaar. We hebben stilgestaan bij vele onderwijskundig inhoudelijke
zaken, zoals: *doelgericht kleuteronderwijs *begrijpend luisteren *met sprongen vooruit
(spel / bewegend leren rekenen) *aanvankelijk lezen *voortgezet technisch lezen

Groepen Groepen: 
0-1 
2 
3-4 
4-5 
6-7a 
7b-8

Functies [namen / taken] Leerkrachten 
1-2 Annet Levers en Heleen v/d Meer en Minke van
Kesteren 
3-4 Jetty Veenstra(zwangerschapsverlof vervanging Esther
Hamstra) & Biny van Kammen 
4 -5 Alida Bulthuis 
6-7a Anja Dijkstra en Luppie Kuipers 
7b-8 Gaatze Bosma

IB: Biny van kammen 
Zorgleerkracht: Biny van Kammen 
Administratieve ondersteuning: Hennie de Vries 
ICT; Henk Visser & Anja Dijkstra/Gaatze Bosma 
Vertrouwenspersoon: Biny van Kammen 
plaatsvervangend directeur: Heleen van der Meer 
rekenspecialist: Heleen v/d Meer & Anja Dijkstra 
Taal-lees specialist: Biny van Kammen 
Jonge kind specialist: Heleen v/d Meer 
Meerkunners: wordt opgepakt door Biny van Kammen en
Gaatze Bosma 
Directie: Hesder Hoekstra

Twee sterke kanten Betrokken ouders 
Goede opbrengsten 
Prima zorg(pre-teaching) en begeleiding
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Twee zwakke kanten Financiën weinig (extra) middelen *begrijpend lezen *spelling *rekenen. Daarnaast zijn we bezig geweest met visie-
vorming. Dit heeft geresulteerd in een bedrijfsmatige beschrijving van onze schoolse
aanpak. we hebben in een Drie-luik dit vastgesteld. Onderverdeeld in grondstof-proces-
product. Komend jaar (20-21) willen we de concrete uitwerking (het doen en laten in de
groep) verder concretiseren en beschrijven. De formatieve inzet is gebleven zoals
vastgesteld aan het begin van het jaar. De leerkrachten hebben de taken en rollen zoals
aan het begin van het jaar afgesproken uitgevoerd. Vanuit de kansen aan het begin van
dit jaar vastgesteld zien we dat het visie-traject steeds meer vorm en inhoud krijgt. We
werken steeds meer doelgericht. Per vakgebied is er beleid vastgelegd. het uitvoeren en
afstemmen hiervan is een punt wat we in schooljaar 2020-2021 verder willen uitwerken.
De rol van de zorgleerkracht werkt preventief zeer goed. De invulling van de
werkdrukmiddelen zorgt voor verlichting qua werkdruk bij leerkrachten. De afstemming
tussen directie en adjunct -directie verloopt goed. Er is op de dagen dat de directeur
afwezig is een aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. Dit brengt rust in de school.
Als bedreiging is aangegeven dat de nieuwe teamsamenstelling tijd vraagt. in de praktijk
zie je dat ook terug. Langzaam aan vallen de puzzelstukjes op de goed plaats en
ontstaat er een collectief in een professionele cultuur. De aankleding van het
schoolgebouw, met name de blauwe vloerbedekking wordt als storend ervaren. De
teamkamer is geheel vernieuwd en heeft een positief effect op het welbevinden van de
leerkrachten, het team. De opbrengsten en beleidsvoornemens zijn allen uitgevoerd. met
name de rol van expert-leerkrachten kan verder gestalte krijgen binnen de organisatie.
Per vakgebied/onderdeel een expert leerkracht als specialist. Het aanbod en de
aandacht voor meerkunners blijft een aandachtspunt. Noventa-breed is er een 'kapstok'
beleidsplan ontwikkelt waaronder de eigen aanpak van de Hoekstien kan komen te
hangen. Dit beleid hopen we volgend jaar verder te concretiseren door structureel 0.1 wtf
uit de werkdrukmiddelen aan te wenden. (in te vullen door de zorgleerkracht Biny van
kammen) Het streven is om de leerkracht binnen zijn eigen groepsorganisatie te
ondersteunen om een passend aanbod te realiseren.

Twee kansen Team building / Visie vormingstraject 
Een (deels) vernieuwd team dat ambities heeft. 
Professionele (team) cultuur ontwikkeling 
Steeds meer vanuit doelen werken 
Zorgleerkracht 
directie en IB en plaatsevervangend directie raken steeds
meer op elkaar ingespeeld 
Werkdrukgelden: inzet na rato groepsgrootte en
werktijdfactoren, voornamelijk om administratieve zaken te
kunnen realiseren 
Werkdrukmiddelen worden ingevuld door Luppie Kuipers
(wtf 0.2) en ???? (wtf 0.2)

Twee bedreigingen Weinig financiële middelen 
Oud schoolgebouw 
Veel nieuwe teamleden (heeft tijd nodig om elkaar te leren
kennen)

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Visievorming verder gestalte geven. 
Pedagogische onderlegger verkennen i.c.m. visie vorming. 
Didactisch handelen van de leerkracht verder ontwikkelen. 
Verdieping in HGW en OGW 
Verbeteren van analyses, daardoor beter beredeneerd en
passend aanbod voor leerlingen. 
Beleid per vakgebied vaststellen 
Snappet ontwikkelingen 
LB functies implementeren 
Meerkunners aanbod (vanuit eigen groep) proberen te
concretiseren
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Leerlingaantal is volgens prognose.

13 23 20 15 19 19 18 17 144

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 9 (2 mannen en 7 vrouwen) De kwantitatieve gegevens zijn ongewijzigd. De geprekscyclus is volgens Noventa
planning uitgevoerd.Aantal medewerkers OOP 3 (1 mannen en 2 vrouwen)

Aantal nieuwkomers 0

Aantal BHV-ers 3
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Afstemming Het groepsplan en de dag- en/of weekplanning verheldert wanneer wie (welke groepje) (extra) instructie
krijgt.

groot

KD1 Kwaliteitszorg algemeen De school heeft de geplande verbeteractiviteiten vertaald naar een inhoudelijke planning voor de
verschillende vergaderingen op school.

klein

KD2 Actieve en zelfstandige
houding

verdere ontwikkeling dag/week taken klein
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Uitwerking GD1: Het groepsplan en de dag- en/of weekplanning verheldert
wanneer wie (welke groepje) (extra) instructie krijgt.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Afstemming Het groepsoverzicht, de groepsplannen zijn in het afgelopen jaar steeds meer op elkaar
afgestemd. Evaluatie uitvoering en afstemming (bijstelling) zal ook volgend jaar een punt
van aandacht blijven. Dit zal per bouw en in overleg met de IB-er plaatsvinden.

Resultaatgebied Afstemming (rekenen en taal)

Gewenste situatie (doel) Groepsoverzicht / groepsplan met daarop inzichtelijk de
verschillende niveau-groepen

Activiteiten (hoe) Gebruik maken van de groepsplannen door de methode
aangeboden.

Consequenties organisatie Dagelijks in de groep

Consequenties scholing Als bouw en gezamenlijk olv IB er steeds verder
ontwikkelen.

Betrokkenen (wie) ib-er en directie team / coördinatoren

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Groepsleerkrachten / coördinatoren, Ib-er en directie

Kosten (hoeveel) Geen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens werkbijeenkomsten en groepsbesprekingen met Ib-
er

Borging (hoe) In groepsmap en in Parnassys
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Uitwerking KD1: De school heeft de geplande verbeteractiviteiten vertaald naar
een inhoudelijke planning voor de verschillende vergaderingen op school.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Kwaliteitszorg algemeen De verbeterpunten zijn dit jaar cyclisch en volgens jaarplanning uitgevoerd. Een aantal
zaken zijn niet geheel afgerond. Deels omdat het teveel was, deels omdat een aantal
punten extra verdieping / aandacht vraagt en deels vanwege de Corona-crisis. Voor
komend schooljaar willen we in het vergaderrooster / jaaroverzicht de voorgestelde
verbeter activiteiten plannen.

Resultaatgebied Schoolontwikkeling

Gewenste situatie (doel) In een jaaroverzicht de verbeteractiviteiten plannen.

Activiteiten (hoe) In een jaaroverzicht de verbeteractiviteiten plannen.

Consequenties organisatie In een jaaroverzicht de verbeteractiviteiten plannen in
schoolagenda Office 365

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) directie / ib / team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) directie / Ib-er / coördinatoren

Kosten (hoeveel) nihil

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In afspraken/besluitenlijst per bijeenkomst.

Borging (hoe) Evalueren en bijstellen, daarna vastleggen in
beleidsstukken.
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Uitwerking KD2: verdere ontwikkeling dag/week taken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Actieve en zelfstandige houding De weektaken / dagplanning is dusdanig van opzet dat de leerlingen er zelfstandig mee
uit de voeten kunnen. Overleg per bouw zal ook volgend jaar blijvend moeten
plaatsvinden. Het evalueren en waar nodig bijstellen zal vanuit de diverse bouwen
worden geïnitieerd en afgestemd moeten worden met de IB-er. De leerlingen meer
bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid / planning heeft een mooie boost
gekregen. Inmiddels wordt er ook gebruik gemaakt van digitale portfolio's in het
programma Social Schools.

Resultaatgebied Ontwikkeling zelfstandigheid / zelfstandig werken

Gewenste situatie (doel) De leerling beschikt over een werkbrief/weektaak die
geschikt is om zelfstandig mee te kunnen werken en
zelfstandig te mogen plannen.

Activiteiten (hoe) Gebruik maken van Klasseplan

Consequenties organisatie Ruimte geven om aantal formats uit te proberen

Consequenties scholing Evt scholing vanuit TIMPAAN?

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team (evt per bouw)

Kosten (hoeveel) Nihil

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatie in december en juli

Borging (hoe) Vaststellen format in One-Drive

CBS de Hoekstien

Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020 9



Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting De verbeteringen aan het schoolgebouw zullen volgens de
planning (rode map) OBM worden uitgevoerd. Daarnaast
zijn vanuit het visie traject ideeën en plannen ontstaan die
verder uitwerking verdienen. De gemeente heeft ook de
Hoekstien op de LEA (onderhouds) agenda gezet. Dus die
zal hier ook een belangrijke partner in moeten worden.
Daarnaast hebben we een vrijwilliger die (kleine)
onderhousdsklusjes in en rondom de school uitvoert.

De planning rond de huisvesting is conform de planning uitgevoerd.

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

Geen activiteiten geweest m.b.t. sponsoring.

MR De MR heeft een vergaderrooster opgesteld en komt 5-6x
bijeen.

De vergaderingen zijn volgens jaarplanning uitgevoerd. Tijdens de Corona-crisis is een
vergadermoment vervallen. Met aangepaste jaaragenda wordt er verder gewerkt. Punt
leerling resultaten toegelicht door IB-er en christelijke identiteit wordt doorgeschoven
naar schooljaar 2020-2021.

Overig We hebben wederom te maken met een aantal personele
wijzigingen.

Personele wijzigingen zijn er dit jaar niet.
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