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Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Onze school beschikt over een heldere leerlijn voor het vak Engels vanaf groep 6 t/m
8. Met op termijn mogelijke uitbreiding naar andere groepen.

2. Op onze school kunnen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 beschikken over een eigen
iPad en zijn er 2 tot 4 iPads beschikbaar voor de groepen 1 en 2. Daarnaast kunnen alle
leerkrachten over een iPad beschikken en is de ICT-infrastructuur op orde.

3. Op onze school is een doorgaande lijn vastgesteld voor Vreedzame school in
combinatie en relatie met het aanbod voor Burgerschap. Deze lijn is vastgelegd in een
notitie.

4. Ons schoolteam oriënteert zich nader op mogelijke participatie in een kindcentrum.
Nadere uitwerking behoeven: uitgangspunten, verhelderen financiële en ruimtelijke
kaders, formuleren visie kindcentrum, formuleren criteria vormgeving gebouw plus
omgeving.

5. Onze school implementeert de nieuwe Cao (landelijk beleid) conform de beleidslijn
van Noventa. Zie notitie nieuwe functiedifferentiatie van Noventa. Daarbij wordt de
persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten gestimuleerd.

6. Op onze school is er sprake van een helder en doordacht (beredeneerd)
leerstofaanbod in groep 1 en 2 en wordt er gestreefd naar een soepele overgang naar
groep 3. Dit is vastgelegd in een document / notitie.

7. Op onze school beschikken wij over een aansprekend aanbod voor de
wereldoriënterende vakken, met aandacht voor eigen interesses van leerlingen,
onderzoekend leren en 21th Century Skills.

8. Op onze school is een heldere doorgaande leerlijn geformuleerd voor het Frysk en
uitgezet in een concreet en eigentijds leerstofaanbod.

9. Op onze school is het Cultureel aanbod herijkt (aanbod muziek, drama, excursies etc.
etc.) en is een heldere beleidslijn geformuleerd.

10. Op onze school is het bewegingsaanbod herijkt en is er sprake van aandacht voor
een gezonde leefstijl, een doordacht bewegingsaanbod en wordt sporten / bewegen
gestimuleerd. Een uitnodigende schoolomgeving is daarbij van groot belang.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Deze aantallen kloppen. Per 1 oktober stonden er 142 leerlingen ingeschreven.

14 19 19 19 15 16 22 18 142

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 10 (3 mannen en 7 vrouwen) Personeelsleden is kloppend. Wel werd een langdurig zieke collega het hele jaar
vervangen door een invaller. Dit schooljaar geen FG's en andere formele gesprekken
gevoerd. Na de zomer (najaar 2022) met de Competentie thermometer de klassen in en
dan volgen de Functioneringsgesprekken.

Aantal medewerkers OOP 4 (1 man en 3 vrouwen)

Aantal BHV-ers 5

Aantal geplande FG's 13 Aantal uitgevoerde FG's 0
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Streefbeeld Onze school beschikt over een heldere leerlijn voor het vak Engels vanaf groep 6 t/m 8. Met op termijn mogelijke
uitbreiding naar andere groepen.

groot

GD2 Streefbeeld Op onze school kunnen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 beschikken over een eigen iPad en zijn er 2 tot 4 iPads
beschikbaar voor de groepen 1 en 2. Daarnaast kunnen alle leerkrachten over een iPad beschikken en is de ICT-
infrastructuur op orde.

groot

GD3 Streefbeeld Ons schoolteam oriënteert zich nader op mogelijke participatie in een kindcentrum. Nadere uitwerking behoeven:
uitgangspunten, verhelderen financiële en ruimtelijke kaders, formuleren visie kindcentrum, formuleren criteria
vormgeving gebouw plus omgeving.

groot

GD4 PCA
Onderwijskundig
beleid

Sociaal-emotionele ontwikkeling vergroten groot

GD5 PCA
Onderwijskundig
beleid

Didactisch handelen versterken groot

KD1 Streefbeeld Op onze school is een doorgaande lijn vastgesteld voor Vreedzame school in combinatie en relatie met het aanbod
voor Burgerschap. Deze lijn is vastgelegd in een notitie.

klein

KD2 Streefbeeld Onze school implementeert de nieuwe Cao (landelijk beleid) conform de beleidslijn van Noventa. Zie notitie nieuwe
functiedifferentiatie van Noventa. Daarbij wordt de persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten gestimuleerd.

klein

KD3 Streefbeeld Op onze school is er sprake van een helder en doordacht (beredeneerd) leerstofaanbod in groep 1 en 2 en wordt er
gestreefd naar een soepele overgang naar groep 3. Dit is vastgelegd in een document / notitie.

klein

KD4 Streefbeeld Op onze school beschikken wij over een aansprekend aanbod voor de wereldoriënterende vakken, met aandacht
voor eigen interesses van leerlingen, onderzoekend leren en 21th Century Skills.

klein
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Uitwerking GD1: Onze school beschikt over een heldere leerlijn voor het vak Engels vanaf groep 6 t/m 8. Met op termijn mogelijke uitbreiding naar andere groepen.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Engels in groep 6 t/m 8.

Huidige situatie + aanleiding Het huidige methodisch materiaal in groep 7 en 8 is sterk verouderd (situatie mei 2019). Leerkrachten maken daar deels
gebruik van of stellen eigen materiaal samen. Er is geen sprake van een doordacht leerstofaanbod in groep 7 en 8. In het
cursusjaar 2020-2021 is gewerkt met de combinatiegroep 6/7a en 7b/8. Om deze reden is ervoor gekozen om ook in
groep 6 Engels aan te bieden.

Gewenste situatie (doel) We beschikken over een aansprekende eigentijdse methode (met een heldere leerlijn) voor Engels in de groepen 6 t/m 8.
Als perspectief: uitbreiding naar andere leerjaren.

Activiteiten (hoe) De methode Join in, van Malmberg, is aangeschaft. De leerkrachten in de genoemde groepen hebben met de methode
ervaring opgedaan in het cursusjaar 2020-2021. In dit 2e implementatiejaar wordt er gewerkt met deel 6 in groep 6, met
deel 7 in groep 7 en deel 7 in groep 8. Zo is er sprake van een geleidelijke opbouw.

Consequenties organisatie Aanschaf methode plus licenties.

Consequenties scholing Het organiseren van 1 themabijeenkomst met de leerkrachten van groep 6 t/m 8 over het gebruik van de methode.

Betrokkenen (wie) leerkrachten van groep 6 en 7 en 8.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Leerkrachten groep 6,7 en 8. Bovenbouwcoördinator.

Kosten Nog nader te bepalen. Subsidie Engels / internationalisering.

Omschrijving kosten Licentiekosten en materiaalkosten. Zie offerte Heutink.

Meetbaar resultaat De methode is aangeschaft en wordt in de groepen 6 t/m 8 gebruikt.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Januari 2022 en in mei 2022 tijdens planningsvergadering.

Borging (hoe) Periodieke evaluatie; in ieder geval jaarlijks tijdens de planningsvergadering.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

In de bovenbouw groepen werken de kinderen met de Engels methode Join in. Vanaf groep 6 krijgen leerlingen Engels aangeboden (45 minuten in de week).

Wij willen heel graag de methode Engels uitbreiden naar de overige groepen. In het schooljaar 2022-2023 zullen wij dit punt bekijken en het jaar daarop zullen wij dit naar onderen
uitbreiden.
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Uitwerking GD2: Op onze school kunnen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 beschikken over een eigen iPad en zijn er 2 tot 4 iPads beschikbaar voor de groepen 1 en 2.
Daarnaast kunnen alle leerkrachten over een iPad beschikken en is de ICT-infrastructuur op orde.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied ICT, 21th Century Skills, klassenmanagement

Huidige situatie + aanleiding In het cursusjaar 2019-2020 konden de kinderen van groep 4 t/m 8 beschikken over de tablets van Snappet. De kwaliteit
van die tablets was onder de maat. Deze tablets konden niet door de kinderen thuis worden gebruikt tijdens de maanden
dat de school dicht was in verband met de Coronacrisis. We willen een verbeterslag maken door in te zetten op de
aanschaf van iPads (betere tablet met meer gebruiksmogelijkheden); in het geval dat opnieuw een Coronacrisis uitbreekt
kunnen we de kinderen beter faciliteren en het onderwijs op afstand nog beter vormgeven.

Gewenste situatie (doel) De kinderen in alle groepen kunnen over adequate devices beschikken: iPads waarmee zij digitale vaardigheden kunnen
oefenen. De kinderen zijn goed gefaciliteerd. Ook alle leerkrachten beschikken over een eigen iPad: voor het uitbreiden
van eigen digitale vaardigheden en het kunnen vormgeven van het onderwijs. De digitale vaardigheden van de
leerkrachten zijn op niveau.

Consequenties organisatie Inplannen van minimaal 2 scholingsmomenten. Aanstellen van 2 Apple specialisten; opleiden, faciliteren.

Consequenties scholing Inplannen van minimaal 2 scholingsmomenten conform de Noventa-systematiek.

Betrokkenen (wie) ict-er, twee apple-specialisten in het team, alle leerkrachten en directie.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) ICT-er, 2 Apple specialisten in team (Anna Sietske en Henry Solle), bovenschoolse ICT-er.

Kosten Geen (wel voor Noventa).

Omschrijving kosten Leasekosten iPads (voor rekening school). Scholingskosten 2 bijeenkomsten team o.l.v. externen (rekening Noventa).
Scholingskosten trainingen Apple specialisten.

Meetbaar resultaat iPads zijn aangeschaft, de scholingen hebben plaatsgevonden, de iPads worden gebruikt in de groepen, er wordt door
leerkrachten mee geëxperimenteerd en gewerkt.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Periodiek, voortgangsevaluaties. Proces wordt medegeëvalueerd door Henk Visser.

Borging (hoe) Er wordt een borgingsdocument opgesteld: ICT-beleid Reinbôge.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

IPads worden volop gebruikt door zowel de leerlingen als de leerkrachten.

De leerkrachten hebben twee trainingen aangeboden gekregen door Ko Smidt en er zal nog een training volgen in het komende schooljaar.

De leerlingen in de verschillende groepen werken veel op de IPad. In de onderbouw groepen werken de leerlingen regelmatig aan spelenderwijs leren op de IPad. In de groepen 4
t/m 8 werken de leerlingen structureel op de IPad voor verschillende vakken. Hoe hoger de groep hoe meer er gewerkt wordt op en met de IPad. De leerlingen kennen de functies
van de IPad en zijn ook regelmatig met de leerkrachten dingen aan het uitproberen op de IPad.

De Apple specialisten zijn bekend op school. Voor het komend schooljaar staat er nog een training gepland. Waarin de leerkrachten die ver gevorderd zijn met Ko aan de slag
gaan en de overige leerkrachten krijgen de basis aangeboden van onze Apple specialisten.
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Uitwerking GD3: Ons schoolteam oriënteert zich nader op mogelijke participatie in een kindcentrum. Nadere uitwerking behoeven: uitgangspunten, verhelderen
financiële en ruimtelijke kaders, formuleren visie kindcentrum, formuleren criteria vormgeving gebouw plus omgeving.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Oriëntatie op samenwerking met educatieve partners in Twijzelerheide en realisatie van kindcentrum

Huidige situatie + aanleiding Er is een visiedocument opgesteld m.b.t. de samenwerking met OBS It Twaspan en peuteropvang It Boartershûske in het
te realiseren Kindcentrum in Twijzelerheide.

Gewenste situatie (doel) Nadere uitwerking samenwerking in te realiseren kindcentrum in Twijzelerheide. Het visiedocument dat geformuleerd
voor het te vormen kindcentrum zal al werkende weg worden aangepast. Er is een, door de participanten, breed
gedragen Plan van Eisen opgesteld voor het te bouwen kindcentrum Er is helderheid over het bestuurlijk construct tussen
de scholen.

Activiteiten (hoe) Er vinden 2 tot 3 bijeenkomsten plaats. De gedachte is dat er wordt gewerkt met projectteams die gemêleerd van
samenstelling zijn en die als taakstelling krijgen bepaalde thema's uit te werken.

Consequenties organisatie Plannen van vergaderingen, samenstellen van projectteams.

Consequenties scholing Geen, mogelijk bezoek aan kindcentrum (ter inspiratie).

Betrokkenen (wie) het hele team van de reinbôge, bestuurder van noventa en directeur van de reinbôge.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directeur Reinbôge, team, bestuurder Noventa.

Omschrijving kosten Kosten zijn voor rekening van Noventa.

Meetbaar resultaat Er ligt een visiedocument voor het kindcentrum. Er is een PvE opgesteld. De mate van samenwerking is concreet
geworden. Er is helderheid over het bestuurlijk construct.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Mei 2022 tijdens jaarlijkse planningsvergaderingen. Periodieke vergaderingen van stuurgroep.

Borging (hoe) Afspraken worden vastgelegd en in tijd gezet.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest met Annet de Rooy van de Mevrouwen, met daarbij Jelle Dijksma van 't Twaspan en iemand vanuit de Peuterspeelzaal. Samen hebben
we een Programma van Eisen opgesteld, met daarin onze wensen met betrekking tot de nieuwe school. Samen hebben wij 3x 1,5 uur bij elkaar gezeten op dit op te stellen. En via
de mail is er contact geweest en zeer er ideeën uitgewisseld.

Verder is het wachten op een locatie bepaling, overige onderzoeken en op de gemeente.

Wordt vervolgd in het schooljaar 2022-2023.
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Uitwerking GD4: Sociaal-emotionele ontwikkeling vergroten

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Sociaal-emotionele ontwikkeling vergroten in alle groepen

Huidige situatie + aanleiding De methodiek van Vreedzame school is in de afgelopen twee jaren geïmplementeerd. In juni 2021 is de school
gecertificeerd. De fysieke component in deze methode ontbreekt.

Gewenste situatie (doel) Er is sprake van een complementair aanbod op Vreedzame school door de inzet van het aanbod van Buro
Weerbaarheid.

Activiteiten (hoe) a. Lefdag in groep 8 in de eerste week van het schooljaar; b. De reis van de heldtraining (7 weerbaarheidslessen van één
uur, inclusief eindverslag) in alle overige groepen. c. Opleiding Ut Mut Er Ut! Reis van de Held, train-de-trainer
(tweedaagse training voor leerkrachten).

Consequenties organisatie reserveren gymlocatie
twee leerkrachten volgen de tweedaagse training

Consequenties scholing vrijroosteren leerkrachten
beschikbaar stellen van budget (NPO-gelden)

Betrokkenen (wie) team, directie en menno tuik

Plan periode wk

Eigenaar (wie) team, directie

Kosten Lefdag € 1250,- (groep 8) 7 x € 1250,- (7 groepen) Reis van de Heldtraining 2 x € 550,- alle bedragen exclusief 21% BTW

Omschrijving kosten Zie boven.

Meetbaar resultaat Alle lessen zijn gegeven. Systematiek is ingevoerd.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de jaarlijkse plannings- en evaluatiedag in mei.

Borging (hoe) Twee leerkrachten zijn opgeleid en één en ander is beschreven in een beleidsnotitie.

CBS De Reinbôge

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 11



Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

In september is eer een lefdag georganiseerd in samenwerking met Veronique Akkermans. Veronique is een hele dag met groep 8 aan de slag geweest in de gymzaal. De
leerlingen hebben gesprekken gevoerd en door middel van bepaalde opdrachten hun grenzen aangegeven. Deze dag heeft heel veel losgemaakt onder sommige leerlingen. Het
was een emotioneel zware dag voor de leerlingen. Ook hebben leerlingen veel gepraat over hun gevoelens en wat ze ergens van vinden. Door middel van het uitvoeren van
bepaalde opdrachten hebben ze hier vorm aan gegeven.

Na de lefdag is Veronique nog 7 keer langs gekomen om de leerlingen van groep 8, maar ook alle overige groepen mee te nemen in de Reis van de Held. Hier leren kinderen hun
grenzen aangeven, stop te zeggen en ook leren ze omgaan met bepaalde problemen. Deze vorm van weerbaarheidstrainingen sluit goed aan bij de Vreedzame school (fysieke
stuk).

In het najaar is Veronique geweest voor groep 4 t/m 8 en in het voorjaar van 2022 is zij geweest voor de leerlingen van groep 1, 2 en 3.

Op 19 en 20 mei hebben de leerlingen van iedere groep een afsluitend moment gehad met Veronique en ouders om het belang van deze training aan te geven.

Van de groepen hebben wij een een eindverslag gekregen, zodat we hier mee verder kunnen.

De tweedaagse training voor leerkrachten kon niet doorgaan, in verband met de bezetting in de groepen en de Corona perikelen die toch nog roet in het eten gooiden.

Volgend jaar bepaalde principes meenemen uit de lessen van Veronique.

Verder gaan wij in het schooljaar 2022-2023 verder met de judo lessen in groep 3 t/m 8.

Ook wordt de Vreedzame school stevig neergezet vanaf het allereerste moment na de zomervakantie. Daarbij zullen er mediatoren opgeleid worden, volgt er een diploma uitreiking
en zullen we samen als team de Vreedzame school uitdragen.
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Uitwerking GD5: Didactisch handelen versterken

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Didactisch handelen versterken

Huidige situatie + aanleiding Op 25 mei 2021 is er een interne audit op De Reinbôge uitgevoerd door Noventa. Daaruit zijn twee aandachtspunten
naar voren gekomen: a. verhogen resultaten, b. versterken didactisch handelen leerkrachten. Daarnaast is op
Noventaniveau besloten om in ieder geval het komende cursusjaar de focus te leggen op integrale coaching van alle
leerkrachten binnen Noventa.

Gewenste situatie (doel) De leerkrachten beschikken over een adequaat didactisch handelingsrepertoire volgens EDI.

Activiteiten (hoe) Alle leerkrachten worden gecoacht. Dat gebeurt op de volgende wijze: a. de directeur legt meerdere keren per
jaar in elke groep groepsbezoeken af; die worden nabesproken: idem door IB-er; b. externen worden
ingeschakeld wanneer een intensievere vorm van coaching wenselijk of noodzakelijk is.

Consequenties organisatie Tijd inplannen voor groepsconsultaties.
Externen faciliteren voor uitvoering coachingstrajecten.

Consequenties scholing N.v.t.

Betrokkenen (wie) team, directie, ib-er en externe coaches.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) idem

Kosten Facilitering externe coaches.

Omschrijving kosten Facilitering externe coaches op Noventaniveau.

Meetbaar resultaat Er wordt adequaat lesgegeven volgens het EDI-model.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Op de jaarlijkse evaluatie- en planningsdag. Op directieniveau.

Borging (hoe) Het voortzetten van klassenconsultaties door de directeur plus IB-er. Dossiervorming
groepsbezoeken/klassenconsultaties/coachingstrajecten. Coachingsbeleid door Noventa.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Rianne is meerdere keren in de groepen geweest te kijken, om leerkrachten te coachen op hun manier van lesgeven. Samen met Marthe Postma zijn er rekenlessen geobserveerd
in alle groepen. Ook in samenwerking met Wiebren de Jong (Staal spelling/taal) zijn er groepsbezoeken geweest.

Buiten deze observaties zijn er observaties geweest door Rianne of door de coaches van Noventa (bij bepaalde leerkrachten (startende)).

Rianne en ook de coaches hebben verslagen gemaakt van de observaties die zijn geweest. Verder zal Rianne in het najaar van 2022 de collega's observeren, middels de CT. Dit
observatie-instrument wordt Noventabreed ingezet en gebruikt op iedere school.

De IB-er, Henny de Jong, wil heel graag meer observeren en moet hier structureel tijd voor vrij plannen. Dit zal zij in het schooljaar 2022-2023 inplannen.
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Uitwerking KD1: Op onze school is een doorgaande lijn vastgesteld voor Vreedzame school in combinatie en relatie met het aanbod voor Burgerschap. Deze lijn is
vastgelegd in een notitie.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Methode voor sociaal emotionele ontwikkeling: Vreedzame school en Burgerschap.

Gewenste situatie (doel) De methodiek Vreedzame school willen we koppelen aan het aanbod voor Burgerschap.

Activiteiten (hoe) Verdere uitbouw methodiek Vreedzame school door het instellen van leerlingenraad. Vastleggen van afspraken en
aanbod. Borging methodiek Vreedzaam door nascholing van twee leerkrachten die initiële scholing niet gevolgd hebben.

Betrokkenen (wie) stuurgroep vreedzame school, teamleden en directie.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Stuurgroep Vreedzame school, directie.

Omschrijving kosten Jaarlijkse licentiekosten Vreedzame school. Zie offerte Mariecke Boesaard voor scholing: €710,- Eventuele vervolgkosten
op basis van nacalculatie.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

De leerkrachten die de scholing van de Vreedzame school niet gevolgd hebben zijn naar Leeuwarden geweest en hebben daar van Mariecke Boesaard de scholing gevolgd
omtrent de lijn voor Sociaal Emotionele ontwikkeling.

We hebben inmiddels de leerlingenraad opgestart. Vanaf groep 5 zitten er per leerjaar twee leerlingen uit de groep in de leerlingenraad. Samen met de een leerkracht uit de
stuurgroep rond de Vreedzame school worden de vergaderingen georganiseerd.

Leerlingen zijn dit jaar betrokken bij de opendag, vergaderen mee over materialen die aangeschaft moeten worden, denken mee aan sparen voor een goed doel etc.

Er moet een aanbod voor Burgerschap geïntegreerd worden in onze methode voor de Vreedzame school. Deze zullen wij komend schooljaar aanbieden.

Uitwerking KD2: Onze school implementeert de nieuwe Cao (landelijk beleid) conform de beleidslijn van Noventa. Zie notitie nieuwe functiedifferentiatie van Noventa.
Daarbij wordt de persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten gestimuleerd.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Betrokkenen (wie) hr-functionaris noventa en directie en team.

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Afgerond. Nieuw CAO is ingevoerd en leerkrachten, IB-ers en schoolleiding krijgen naar functie uitbetaald.
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Uitwerking KD3: Op onze school is er sprake van een helder en doordacht (beredeneerd) leerstofaanbod in groep 1 en 2 en wordt er gestreefd naar een soepele
overgang naar groep 3. Dit is vastgelegd in een document / notitie.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Doordacht leerstofaanbod in groep 1 en 2 op het gebied van rekenen.

Gewenste situatie (doel) Het leerstofaanbod in groep 1 en 2 is doordacht en adequaat en voldoet aan de eisen die de inspectie daaraan stelt.

Activiteiten (hoe) Er vindt nog een bijeenkomst thema onderwijsaanbod groep 1 en 2 plaats op het gebied van rekenen. Het aanbod wordt
vastgelegd in een borgingsdocument.

Betrokkenen (wie) leerkrachten groep 1 en 2, rekencoördinator en ib-er en directeur

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Onderbouwcoördinator, rekencoördinator, IB-er, directeur.

Omschrijving kosten Naar inschatting € 500,- aan begeleidingskosten. Zie offerte Marthe Postma. Aanschaf aanvullen rekenmaterialen voor
groep 1/2. Zie offerte Malmberg voor deze component.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Hier zijn we dit jaar niet aan toe gekomen.

Rianne en Marthe hebben geobserveerd, wat betreft het rekenonderwijs in groep 1/2. Hier kunnen we nog een behoorlijke slag in slaan.

De methode Rekenplein zal worden aangeschaft voor de kleuters. Hier zullen de kleuterjuffen een cursus voor gaan volgen.

Er komt een LIO-er in het schooljaar 2022-2023, die gaat kijken naar de overgang van groep 2 naar 3. Zij zal zich dan richten op 1 vakgebied.
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Uitwerking KD4: Op onze school beschikken wij over een aansprekend aanbod voor de wereldoriënterende vakken, met aandacht voor eigen interesses van leerlingen,
onderzoekend leren en 21th Century Skills.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Aanbod wereldoriëntatie.

Gewenste situatie (doel) Onze school beschikt over een adequaat en aansprekend aanbod voor wereldoriëndoriëntatie.

Activiteiten (hoe) De methode Blink Wereld wordt in groep 4 t/m 8 ingevoerd.

Betrokkenen (wie) team en directeur.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) teamleden van groep (4) 5 t/m 8, directeur.

Omschrijving kosten Aanschaf materialen en jaarlijks terugkerende licentiekosten

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Onze school heeft een adequaat en aansprekend aanbod voor wereldoriëntatie. Vanaf groep 4 is de methode voor Blink ingevoerd en loopt t/m groep 8.

Structureel worden er lessen gegeven passend bij deze methode.

Er zijn nog geen materialen aangeschaft passend bij de methode. Materialen schaffen leerkrachten per les aan.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Scholing Staal gehad en daarbij klassenbezoeken onder leiding van Wiebren de Jong.
Deze middagen waren inspirerend en zeer zinvol. Wiebren de Jong heeft verslagen
gemaakt van zijn observaties en deze zitten in de digitale omgeving, bij iedere collega.
Ook volgend jaar zullen wij de collega's die de scholing omtrent Woordenschat en
spelling gemist hebben meenemen in de klassenbezoeken. Verder zal Wiebren komend
schooljaar komen voor de leeslessen in groep 3 en de lessen spreken luisteren in groep
4 t/m 8.

Voor rekenen hebben we afgelopen jaar bezoek gehad van Marthe Postma. Marthe
heeft klassenbezoeken uitgevoerd in alle groepen. Samen met Marthe en Anna Sietske
hebben we een planning gemaakt voor komend schooljaar om rekenen nog sterker neer
te zetten. We zullen ons dan gaan richten op het volgen van leerlingen bij Pluspunt en
we zullen ons richten op automatiseren. Bij de kleuters zal de methode van Rekenplein
ingevoerd worden (tweede helft schooljaar).

De IPad training hebben wij in het najaar met elkaar gehad. De training verliep prima en
de leerkrachten hadden weer nieuwe stof tot nadenken. In het najaar van 2022 volgt de
laatste training o.l.v. Co Smidt.

Scholing Staal en
klassenbezoeken

Leerkrachten
groep 4 t/m 8

najaar en
voorjaar

W. de Jong 2300

Rekenconsultaties Alle leerkrachten Najaar en
voorjaar

Marthe Postma 1600

Scholing IPad training Alle leerkrachten Najaar
2021

Ko Smidt,
Apple trainer

Op Noventa
niveau

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Dit jaar voor het eerst gewerkt met de Successpiegel. De successpiegel is door alle
partijen ingevuld. De leerlingen, ouders en het personeel hebben de lijsten ingevuld.
Ouders hebben een samenvatting gekregen van het deel wat de leerlingen hebben
ingevuld en van het deel wat door de ouders is ingevuld. Met de collega's zijn we in
gesprek gehad over opvallende punten uit de Successpiegel. Hier zullen we ook komend
schooljaar, tijdens vergaderingen de nodige input uithalen om verder met elkaar over in
gesprek te gaan. Zeer waardevolle informatie kan er gehaald worden uit de rapporten.

Voor de leerlingen lijsten geldt dat tijdens het volgende schooljaar ook op groepsniveau
gekeken kan worden naar de resultaten. Niet alleen op schoolniveau, maar ook op
groepsniveau.

Successpiegel vragenlijst ouders Alle ouders Voorjaar
2022

Geen

Successpiegel vragenlijst leerlingen Leerlingen groep 5 t/m
8

Voorjaar
2022

Geen

Successpiegel vragenlijst
leerkrachten

Alle leerkrachten Voorjaar
2022

Geen

Successpiegel vragenlijst leiding IB'er en directie Voorjaar
2022

Geen

CBS De Reinbôge

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 18



Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting We zijn samen met de Openbare Basisschool en de
Peuterspeelzaal aan het oriënteren op een nieuwe school.

Deze bijeenkomsten verliepen erg goed. Ze vonden plaats op de scholen en waren o.l.v.
Annet de Rooy. Komend schooljaar zullen we hier een vervolg aan geven.

TSO-BSO Eerste contacten leggen voor het opstarten van BSO en Na
schoolse opvang in Twijzelerheide.

We hebben in het najaar een enquête afgenomen onder de ouders. In het voorjaar van
2022 hebben we groen licht gekregen voor het opstarten van een BSO, in het dorpshuis,
na de zomervakantie. Per 29 augustus start de BSO in Twijzelerheide. Eerst voor de
maandag, dinsdag en donderdag. Mogelijk later nog een uitbreiding op de andere
dagen.

Sponsoring Geen sponsoring n.v.t.

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend schooljaar 4 x bij elkaar.

Vier vergaderingen met elkaar gevoerd. Deze verliepen erg goed. Men is tevreden.
Tijdens de laatste vergadering hebben we afscheid genomen van twee leden uit de
MR/SR en een collega. Alle plaatsen zijn opgevuld en na de zomervakantie kunnen we
met een voltallige groep beginnen.

Overig Geen bijzonderheden n.v.t.

Bijlagen

Naam Bestand

Leerlingenvragenlijst Succes_Spiegel_Rapport_Leerlingen_Sociale_Veiligheid_2021-2022.docx

Leerlingenvragenlijst Succes_Spiegel_Rapport_Leerlingen_Sociale_Veiligheid_2021-2022.docx

Vragenlijst leidinggevenden Succes_Spiegel_Rapport_Leidinggevenden_2021-2022.docx

Vragenlijst onderwijzend personeel Succes_Spiegel_Rapport_Onderwijzend_personeel_2021-2022.docx

Vragenlijst ouders/verzorgers Succes_Spiegel_Rapport_Variant_Ouders_2021-2022.docx

CBS De Reinbôge

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 19


