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Inleiding In dit jaarplan leest u hoe we in het schooljaar 2020 -2021
‘handen en voeten’ geven aan de missie, visie,
kernwaarden van onze school. Welke strategie hanteren we
om onze doelstellingen voor dit jaar te behalen? Onder 'we'
verstaan we alle leerkrachten, directeur en Ib-er van CBS
'de Merlettes' te Kootstertille.

In het schoolplan 2020 -2024 zijn de missie, visie en
kernwaarden beschreven: Passie, het kind centraal,
veiligheid, openheid en ontwikkeling. Deze zijn opgesteld
na een traject van 2 jaar, waarbij we alle betrokkenen op
onze school (stake-holders) hebben uitgenodigd om mee te
denken.

We vinden het belangrijk om de betrokkenen mee te nemen
in het continue verbeteringsproces op onze school. Waarbij
de vragen ‘oppopten’: Welke waarde geven we aan dat wat
we doen? Waar zijn we goed in en wat kan nog beter?
Volgens de onderzoekers ‘Treacy en Wiersema’ moet je
alle disciplines die op school aanwezig zijn voldoende
beheersen: Klantaandacht (lees: aandacht voor kind en
ouder), goed onderwijs en vernieuwing/ ontwikkeling. Op 1
gebied moet je excelleren en vooruitstrevend zijn.

Waar zijn wij op CBS ‘de Merlettes’ vooruitstrevend in?
Volgens de SWOT- analyse zijn we goed in het contact met
de ouders en externen. We hebben korte lijntjes. De
driehoek kind, ouder en school hebben we aangepast in:

Dit werkt goed! Hoe we dat weten? Omdat we dit
terugkrijgen (zie schoolplan 2020 -2024). Toch kan het altijd
nog beter. We hebben in het schoolplan een vijftal
aandachtspunten opgesteld: 1. Een sterk toenemende
aandacht voor de sociale ontwikkeling van leerling
populatie 2. Ouders als partners van de school 3. Aandacht
voor het didactisch handelen op school 4. De rol van de
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leraar komt steeds centraler te staan: zorgtaken worden
meer bij de leerkracht zelf gelegd (mede door het nieuwe
functiehuis Noventa, 2020) 5. Het zicht op de ontwikkeling
van het kind op onze school dusdanig in kaart brengen.
Zodat de uitvoering en monitoring nog beter op elkaar
afgestemd zijn. Meer opbrengstgericht denken en werken
binnen de school aanscherpen. Aan de hand van deze
aandachtspunten hebben we voor dit jaar 6 streefdoelen
opgesteld. Deze streefdoelen zijn opgebouwd uit
bouwstenen volgens ‘de piramide van Kaplan en Norton’:
resultaten, mensen, middelen, structuur, cultuur en ketens.
We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Onze school initieert en stimuleert de professionele ontwikkeling van leerkrachten,
Collegiale consultatie is waardevol en is in de jaarplanning opgenomen.

Dit jaarverslag wil ik graag beginnen met een positief bericht. Afgelopen schooljaar
hebben we procesmatig gewerkt vanuit onze missie, visie en Kernwaarden met de
bijbehorende strategie. We hebben het jaar daarvoor namelijk vastgesteld wat ons
houvast geeft en waaruit we verder kunnen gaan werken op onze school. Het
onderstaande stukje komt uit het visiestuk van CBS ‘de Merlettes’ 2018-2019;

‘We zitten in een proces (wat altijd doorontwikkeld in mijn ogen) met het team, waarin we
moeten kijken naar de kaders waarbinnen we kunnen manoeuvreren en dat we nu ook al
bewust doen, waarbij we afstemmen op elke collega specifiek. Maar ook durven stelling
te nemen als collectief en samen eenduidig besluit nemen aangaande visie en missie,
klassenmanagement, Edi-model, coöperatieve werkvormen en alle andere aspecten
binnen onze school. Zoals ik al zei, daarbij is het belangrijk om de kaders te weten
waarbinnen je acteert, hierbij kan het veiligheidsplan, schoolzorgplan, HGW,
gesprekkencyclus, 7 competenties van de leerkracht en de eigen schoolafspraken als
leidraad helpen.

Weten welke collega s er zijn binnen het team en welke kwaliteiten ze bezitten. Ook
waar we heen willen als team, koersbepaling. Voor mij geldt dat we al ver in het proces
zijn, beseffende dat de relatief nieuwe collega s halverwege zijn ingestapt en het niet
altijd makkelijk inhaken is. Hier is afstemming nodig tussen de teamleden. Verder
hebben we al heel veel besproken en zijn we bijna zover om het te borgen’

Afgelopen schooljaar was het zoeken naar deze houvast. Hoe gaan we binnen het team

2. Op onze school hebben we genoeg en goed werkende 'devices' voor leerlingen.

3. Op onze school hebben we de didactiek geborgd: begrijpend lezen, spelling, taal en
rekenen.

4. Op onze school communiceren we met ouders en leerlingen over de de ontwikkeling
van 'het kind' door middel van een 'kindportfolio'.

5. Op onze school bekwamen en borgen we ons als leerkrachten in het Edi-model &
gebruik coöperatieve werkvormen.

6. Op onze school beschikken we over leerlijnen voor bepaalde onderdelen van de21st
century skills: wetenschap en techniek. Deze krijgen een duidelijke plek in de methode: '
Blinkwereld geintegreerd'

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

8. Op onze school is er een doorgaande lijn vastgesteld m.b.t. het vak burgerschap.
Welke onderdelen horen bij Burgerschap en de doorgaande lijn is vastgelegd in een
document.
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9. Onze school beschikt over een heldere leerlijn voor het vak Engels vanaf groep 1 tot
en met groep 8.

van ‘de Merlettes’ nu definitief besluiten en borgen? Wat is dan leidend? De collega als
persoon of het collectief (team)? We hebben vastgesteld dat het collectief moet zijn,
waarbij wel de ruimte en identiteit per leerkracht duidelijk zichtbaar moet blijven.

We werken naast onze schoolse aanpak ook bedrijfsmatig, we zijn per slot van rekening
een organisatie met een missie en visie. Dit doen we aan de hand van twee modellen:
‘Waardestrategieën van Treacy en Wiersema’ en ‘de piramide van Kaplan en Norton’.
Vanuit deze twee modellen willen we waarde geven aan onze school en hoe we dit vorm
geven binnen de organisatie. In de komende 3 jaar willen we de streefbeelden verder
uitwerken, concretiseren en beschrijven.

‘Waardestrategieën van Treacy en Wiersema’ De kwaliteiten van elke collega moeten zo
optimaal worden benut. Het is een voorwaarde om verder te kunnen bouwen aan de
school en het team. We willen vooruit, ons blijven ontwikkelen. Natuurlijk willen we ons
richten op het kind in de klas en zo goed mogelijk helpen in zijn of haar ontwikkeling. Het
kind ‘horen en zien’ in de klas/school. Door ruimte te geven aan onze professionele
autonomie. Dit zijn; collegialiteit, professionalisering, ontwikkeling, verantwoordelijkheid,
eigenaarschap, borging, kwaliteitszorg, pedagogisch/ didactisch handelen, veiligheid en
geborgenheid.

Om bestaansrecht te kunnen hebben moet je als organisatie op hun drie gebieden
acteren: product innovatie, focus op het proces en de focus hebben op de relatie. In
ieder geval moet je als organisatie op een gebied excelleren. We willen op twee
gebieden voldoende scoren, maar op 1 gebied willen we uitmuntend zijn! We hebben
ons in de afgelopen 5 jaar gefocust op het gebied van de relatie. Nu willen we ons
focussen op het proces wat inhoud dat we de volgende punten gaan verbeteren: taak
georiënteerde visie t.o.v. personeel, het LVS- Cito (Leerling volgsysteem) onder de loep
nemen, ‘geen toeters en bellen’ maar terug naar de basis van lesgeven (EDI-Model),
Werken vanuit een duidelijke en heldere structuur.

‘de piramide van Kaplan en Norton’ Zoals al eerder beschreven zijn we gestart met een
duidelijke Missie en Visie met de bijbehorende kernwaarden en strategie. De scenario s

en maatregelen die we hadden uitgestippeld zijn niet allemaal doorlopen, zoals gepland. Elk jaar

hou je rekening met het onverwachte, verwacht het onverwachte. Echter dit jaar was dit wederom

een heftige andere realiteit. Een kleine opsomming: • De school is in een landelijke Lock down

gegaan van 16 december 2020 t/m februari 2021. Dit vanwege de corona pandemie. 2 maanden

geen ‘normaal’ onderwijs. • Op school hebben we daarna 2 keer een uitbraak van corona gehad,

tijdens de Lock down in februari tijdens de noodopvang en begin mei. Wat een in zijn geheel

tijdelijke schoolsluiting ten gevolg had. • We hebben een collega gehad in groep 2/3 die langdurig

ziek is geweest, halverwege november t/m heden. De naaste collega s in de onderbouw
hebben dit ‘gat’ weten op te vullen aangezien er nog steeds een landelijk lerarentekort is,

10. 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).

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. Onze school heeft zicht op de ontwikkeling van het kind dusdanig in kaart gebracht,
zodat de uitvoering en monitoring goed op elkaar afgestemd zijn. We werken
opbrengstgericht met betrekking tot het denken en werken binnen de school.

13. Op onze school is een modern aanbod van methoden aanwezig, met name voor
rekenen- en taal- vakken.
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waardoor er moeilijk een langdurige inval leerkracht is te vinden. • Met regelmaat zijn
complete gezinnen in quarantaine gegaan, waardoor er steeds leerlingen missen in de
klas. Hierdoor is een structurele aanpak in het lesgeven en de groep als geheel
meenemen deels gelukt. • Door een reorganisatie binnen de zorgzuil van de gemeente
Achtkarspelen is de zorg t.a.v. ‘onze’ gezinnen lange tijd (eerste halfjaar) niet goed
verzorgd geweest. Gevolg is dat een behoorlijk aantal kinderen op onze school geen
geode pedagogische thuisklimaat genoten.
Vanuit de piramide van Kaplan en Norton gezien kun je vaststellen dat ‘onze’
bouwstenen het afgelopen jaar niet optimaal aanwezig waren. Hier doel ik op de
tussentijdse opbrengsten, bemensing, middelen, structuur, cultuur en ketens. Eigenlijk
alle bouwstenen! Ondanks deze conclusie kom ik terug op het begin van mijn uitleg en
sluit af zoals ik begon, positief! We weten namelijk wat ons doel is als team van ‘de
Merlettes’. We hebben onze missie, visie, kernwaarden en strategie helder voor ogen.

We hebben ook ondanks de tegenslagen flinke stappen vooruit gezet; • Op ‘de
Merlettes’ hebben we vak voor de landelijke Lock down de collegiale consultatie rondes
afgerond. Deze werden als zeer leerzaam en nuttig ervaren door de collega`s. • Daaruit
voortvloeiend is de doorgaande lijn in de aangeboden didactiek sterker geworden dan
dat deze was aan het begin van het schooljaar. • We hebben een nieuwe technisch
lezen methode uitgezocht die aansluit op het EDI-model, heldere opbouw van het lezen
en passend binnen onze structuur, Estafette. • We hebben vanuit de overheid ‘gelden’
gekregen om de onderwijsvertraging om te buigen in een voorsprong. • De zorgketen in
zijn geheel staat momenteel als een ‘huis’ (piramide) • We zijn als team al aan het
oriënteren op een eventuele opvolger van LVS-Cito. Denkend aan: DIA-toets, AMN, IEP
of de nieuwe Cito. • Voor alle leerlingen in groep 4 t/m 8 is een gepersonaliseerde device
(i-pad) beschikbaar.

Volgend jaar gaan we verder met de ‘streefbeelden’ (doelen) die we dit jaar niet volledig
hebben afgerond. Sowieso is de duur van de meeste streefbeelden, die dit jaar zijn
gestart, vastgesteld voor twee of drie jaar. Het schoolplan duurt in totaal vier jaar en we
hebben nog drie jaar voor ons. Tijd en ruimte genoeg om de doelen te behalen die we
hebben gesteld. Verder in dit jaarverslag 2020-2021 vindt u welke ‘streefbeelden’ we
hebben afgerond en welke volgend schooljaar terugkomen in het jaarplan 2021-2022.
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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: 26.000 
Kleine scholen toeslag: 5.000 
Zorg arrangementen: 12.000 
————- 
43.000 
Personeelsleden: 
Natascha Pool 0,6 
Sander Corporaal 0,6 
Martijn Bakker 0,8 
Alie van der Veen 0,6 
Esther Witteveen 0,4 
Esther Hamstra 0,6 
Tiny Bijma 0,6 
Aafke Meinsma 0,4 
Hilda de Haan 0,8 
————— 
5,4 Fte

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 107. (3 minder, was 110)

Groepen 0/1. Hilda 20 
2/3. Aafke, Tiny met ondersteuning Rolinka 23 
4/5. Esther en Esther 23 
6/7. Alie en Martijn 19 
7/8. Natascha en Sander 22 107 
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Twee sterke kanten De school heeft een breed onderwijsaanbod bestaande 
uit de basisvakken aangevuld met o.a. burgerschap, 
cultuur, afstemming VO en Wereld oriënterende vakken, 
wetenschap en techniek. 
De zorgstructuur zit goed in elkaar.

Twee zwakke kanten Didactisch handelen moet beter. 
De instructies zijn divers van kwaliteit.

Twee kansen Het zicht op de ontwikkeling van het kind op onze school 
dusdanig in kaart brengen. Zodat de uitvoering en 
monitoring nog beter op elkaar afgestemd zijn. 
Er moeten ambitiedoelen worden gesteld voor de komende
vier jaar op alle gebieden.

Twee bedreigingen De eindopbrengsten zijn voldoende, maar de
tussenopbrengsten geven aan dat dit in de toekomst niet
vanzelfsprekend is.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] 1. Een sterk toenemende aandacht voor de sociale
ontwikkeling van leerlingpopulatie 
2. Ouders als partners van de school 
3. Aandacht voor het didactisch handelen op school 
4. De rol van de leraar komt steeds centraler te staan:
zorgtaken worden meer bij de leerkracht zelf gelegd (mede
door het nieuwe functiehuis Noventa, 2020) 
5. Het zicht op de ontwikkeling van het kind op onze school
dusdanig in kaart brengen. Zodat de uitvoering en
monitoring nog beter op elkaar afgestemd zijn. Meer
opbrengstgericht denken en werken binnen de school
aanscherpen.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

14 14 15 11 11 8 19 14 106

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 9 (2 mannen en 7 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 4 (1 man en 3 vrouwen)

Aantal uitstromers 1

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 4

Aantal geplande FG's 12 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 0 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 12 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Op onze school hebben we genoeg en goed werkende 'devices' voor leerlingen. groot

GD2 Streefbeeld Op onze school hebben we de didactiek geborgd: begrijpend lezen, spelling, taal en rekenen. groot

GD3 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

KD1 Streefbeeld Onze school initieert en stimuleert de professionele ontwikkeling van leerkrachten, Collegiale consultatie is waardevol en
is in de jaarplanning opgenomen.

klein

KD2 Streefbeeld Op onze school bekwamen en borgen we ons als leerkrachten in het Edi-model & gebruik coöperatieve werkvormen. klein

KD3 Streefbeeld Op onze school beschikken we over leerlijnen voor bepaalde onderdelen van de21st century skills: wetenschap en
techniek. Deze krijgen een duidelijke plek in de methode: ' Blinkwereld geintegreerd'

klein
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Uitwerking GD1: Op onze school hebben we genoeg en goed werkende 'devices' voor leerlingen.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied digitale geletterheid

Huidige situatie + aanleiding De huidige situatie is dat we verschillende devices hebben die niet functioneel zijn. Ze werken wel, maar niet optimaal.
Dit betreft de Snappet devices en i-pads.

De Snappet devices zijn geschikt om het programma van de uitgever: 'Snappet' te gebruiken, maar andere applicaties
werken er niet of niet afdoende op. We beschikken op school over I-pads en hierop werken voldoende applicaties. Echter
beschikken we niet over genoeg I-pads.

Gewenste situatie (doel) Op onze school hebben we genoeg en goed werkende 'devices' voor leerlingen. Dit houdt in dat voor elke leerling vanaf
groep 4 een device beschikbaar is. Graag zouden we in de groepen 1 t/m 3 beschikken over 1 device per 4 a 5 leerlingen
in de groep.

Wanneer we dit op school hebben gerealiseerd willen we graag ook op de juiste manier kunnen werken met de I-pads.
Hiervoor willen een cursus volgen als team, gedifferentieerd op bouwniveau.

Activiteiten (hoe) We vragen offertes aan voor I-pads. De bedoeling is dat we deze gaan leasen (besluit op Noventa niveau). Ook wordt er
een offerte traject gestart voor een cursus op team niveau.

Consequenties organisatie De bekostiging komt uit de begroting die is gemaakt voor het schooljaar 2020-2021. De scholing en leasekosten zijn
hierin opgenomen.

Consequenties scholing We gaan in het schooljaar 2020-2021 een cursus volgen, waardoor de teamleden worden opgeleid tot 'Apple teachers'
en 'Apple specialist Noventa'. Dit betreft een drietal teamcursusmomenten en een drietal persoonsgebonden
cursusmomenten voor de 'Apple specialist Noventa'.

Betrokkenen (wie) team en ict-er

Plan periode wk 34, 1, 22 en 25

Eigenaar (wie) Directeur en ICT-er

Omschrijving kosten 35 extra devices op jaarbasis. Koop of Lease, afschrijving/ huur ongeveer 100 euro per device. Totaal scholing: 4500
euro

Meetbaar resultaat Wanneer alle kinderen daadwerkelijk de device gebruiken en de leerkrachten de cursus met een 'voldoende/goed'
hebben afgerond.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Rond de jaarwisseling 2020-2021 moet dit gerealiseerd zijn. Op 4 januari 2021 tijdens de studiedag zal er worden
geëvalueerd met het team of alle 'devices' werkend zijn. 18 juni 2021 zal worden geëvalueerd of de cursus voor de
teamleden met een voldoend is afgerond.
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Borging (hoe) Tijdens de evaluatie van het jaarplan 2020 -2021 vast te stellen of het doel is bereikt. Een uitwerking daarvan zal in de
schoolgids worden vermeld.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Op onze school hebben we nu genoeg en goed werkende 'devices' voor leerlingen. Dit houdt in dat voor elke leerling vanaf groep 4 een device beschikbaar is. Graag zouden we in
de groepen 1 t/m 3 beschikken over 1 device per 4 a 5 leerlingen in de groep. We hebben dit nu gerealiseerd en de 'apple' trainingen staan gepland voor het begin van schooljaar
2021-2022. Op deze manier kunnen we op de juiste manier werken met de Ipads.
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Uitwerking GD2: Op onze school hebben we de didactiek geborgd: begrijpend lezen, spelling, taal en rekenen.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied kwaliteitszorg

Huidige situatie + aanleiding Op onze school hebben we de didactiek geborgd 'op papier' voor: begrijpend lezen, spelling, taal en rekenen. Echter de
vertaalslag naar de klas is nog niet voldoende zichtbaar. Dit kwam ook naar voren uit de eindrapportage van de externe
Audit op 3 maart 2019.

Gewenste situatie (doel) Dat de borging van: begrijpend lezen, spelling, taal en rekenen zichtbaar is in elke klas op onze school.

Activiteiten (hoe) De afspraken worden besproken tijdens de studie dagen waarbij het gehele team aanwezig is. De borging vindt plaats
door de klassenbezoeken van de IB-er en Directeur. Tijdens het klassenbezoek wordt gelet en gecheckt op de afspraken
rondom de borging.

Consequenties organisatie Tijdens de studiedagen worden de borgingsdocumenten: begrijpend lezen, spelling, taal en rekenen besproken/
doorgenomen. De klassenbezoeken hebben een duidelijk doel: controleren of de afspraken t.a.v. de borging worden
nageleefd.

Consequenties scholing Er is in eerste instantie geen scholing nodig.

Betrokkenen (wie) team en directeur en ict-er

Plan periode wk 38, 45, 15 en 25

Eigenaar (wie) directeur en Ib-er

Omschrijving kosten geen kosten

Meetbaar resultaat De observatielijst, die binnen Noventa wordt gehanteerd, aantoont dat de afspraken worden nageleefd. De observatielijst
die we gebruiken: competentie thermometer.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) De evaluatie vindt plaats op team en leerkracht niveau. De betrokkenen zijn de teamleden, directeur en de Ib-er. Het
traject loopt van september t/m juni in het komende schooljaar.

Borging (hoe) In de evaluatie van het jaarplan 2020-2021 wordt vastgesteld of de het doel is behaald.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

We hebben een aanzet gedaan tot het borgen van de methodes. We hebben in groep 4/5 dit afgelopen jaar een 'pilot' gedaan m.b.t. spelling. Hierin hebben de leerkrachten samen
met de Ib-er gekeken naar de leerlijn van groep 4/5 Spelling en met het EDI-model en het 'vijf stappen' model het aanbod verzorgt. Volgend schooljaar wordt dit verder uitgerold in
groep 6.

Begrijpen lezen wordt gegeven a.d.h.v. het model wat is bedacht door onderwijsorganisatie CEDIN. Dit wordt verder uitgewerkt volgend jaar. Hierbij kijken we ook naar de nieuwe
methode Estafette (versie 3), waarin de nieuwste onderwijsontwikkelingen zijn meegenomen. In deze methode wordt ook begrijpend lezen aangeboden.

Volgend jaar wordt er een projectgroep opgericht binnen het team om onderzoek te doen naar een nieuwe taal en spellingsmethode. Waarin de didactiek past die we nu aan het
uitrollen zijn binnen school.
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Uitwerking GD3: 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).

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied functiedifferentiatie

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
Merlettes'.

Consequenties organisatie Bepaalde taken verschuiven van IB'er naar leerkrachten. Het taakbeleid moet daarop aangepast worden. Ook zal er
gekeken worden of de schaal waar de leerkrachten inzitten nog passend is. Het gaat om de schaal L10 en L11 voor
leerkrachten.

Consequenties scholing Er zijn geen directe consequentie t.a.v. scholing. Eventueel is er ondersteuning nodig vanuit de afdeling P & O van
Noventa. Het gaat dan om het toelichten van de nieuwe taakomschrijving van schaal L10 en L11.

Betrokkenen (wie) directie en ib'er en teamleden

Plan periode wk 37, 44, 2 en 17

Eigenaar (wie) directie

Omschrijving kosten n.v.t.

Meetbaar resultaat inschaling is afgerond en alle collega`s weten in welke schaal ze zijn geplaatst en wat de bijbehorende functie
omschrijving inhoudt.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Eind van het schooljaar in een teamoverleg.

Borging (hoe) Vastleggen van de inschaling door het toe te voegen In het persoonlijke dossier van elke collega.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

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. In november en december 2020 is er gekeken of de schaal waar de onderwijsassistenten en
leerkrachten inzitten nog passend is. Het gaat om de schaal L10 en L11 voor leerkrachten. Inmiddels is dit voltooid en zit elke onderwijsassistent en leerkracht binnen het team in
de juiste schaal. Bepaalde taken verschuiven van IB'er naar leerkrachten. Het taakbeleid is daarop aangepast. In de komende paar jaar zullen de taken worden overgedragen aan
de leerkracht die passend is bij schaal L11. Door de corona heeft dit proces een vertraging. Wel is er met het team in juni het stuk: de zorg goed beschreven (7-06-2021)
besproken. Hier wordt het komende schooljaar meer handen en voeten aangegeven.
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Uitwerking KD1: Onze school initieert en stimuleert de professionele ontwikkeling van leerkrachten, Collegiale consultatie is waardevol en is in de jaarplanning
opgenomen.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid

Gewenste situatie (doel) Op onze school geven de kwaliteitszorg vorm en inhoud vanuit het gedachtengoed van handelingsgericht werken (HGW).
HGW maakt adaptief onderwijs en doelgerichte kind begeleiding concreet zodat we passend af kunnen stemmen op
verschillen tussen kinderen. De leerkracht beschikt over organisatorische kwaliteiten en vaardigheden die nodig zijn voor
een goed klassenmanagement. Hij/zij richt het onderwijs zo in dat problemen van leerlingen worden onderkend en zoveel
mogelijk worden voorkomen (preventieve zorg). Deze kwaliteitszorg is gekoppeld aan ons integraal personeelsbeleid.
Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.

Activiteiten (hoe) Binnen Noventa hanteren de 'gesprekkencyclus'. Hierin komen alle aspecten aan de orde die voor de persoonlijke
ontwikkeling van de medewerker van belang zijn. Basis voor de gesprekkencyclus zijn de bekwaamheidseisen van de
Wet Beroepen in het Onderwijs (BIO). Deze bekwaamheidseisen (competenties) zijn zichtbaar en waarneembaar in
kennis, vaardigheden en gedrag/houding. Op basis hiervan wordt een jaarlijkse planning gemaakt waarin deze 'wensen'
van collega`s worden opgenomen. Voor het komende jaar zijn de volgende punten naar voren gekomen:

• De nieuwe vergaderstructuur houden we vast: (8 contactmomenten hele team; vrijdag in de laatste week
zomervakantie, 3 complete studiedagen en 4 studiemiddagen (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, hiervoor wordt aan het begin
van het schooljaar een planning gemaakt. Waarin het gehele team zich kan vinden. • 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. • Trainingen en cursussen: Dit jaar gaat het gehele team de training: 'Apple Teacher' doen. Ook zal
het gehele team de 'opfriscursus Kanjetrtraining' volgen van CANVAS. Een aantal collega`s volgen nog de rekencursus:
'Met sprongen vooruit' van het Menne Instituut.

Aan het einde van het schooljaar 2020-2021 wordt bekeken welke doelen zijn behaald en welke mee worden genomen
naar het volgende jaar.

Betrokkenen (wie) gehele team

Plan periode wk 33 en 23

Eigenaar (wie) Directeur
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Omschrijving kosten De kosten zijn in de jaarbegroting opgenomen van 2020 en 2021

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

De collegiale consultatie heeft gelukkig nog plaatsgevonden voor de Lock- Down op 16 december 2020. We hebben als team veel kennis opgedaan en ervaringen gedeeld op
individueel niveau. Het bespreken van de ervaringen in het team is helaas niet gelukt door de Lock down en de vergaderingen via TEAMS. Volgend jaar gaan we hier mee verder
in de maanden november en december.

Uitwerking KD2: Op onze school bekwamen en borgen we ons als leerkrachten in het Edi-model & gebruik coöperatieve werkvormen.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied didactiek

Gewenste situatie (doel) We geven deze zorg vorm en inhoud vanuit het gedachtengoed van handelingsgericht werken (HGW). HGW maakt
adaptief onderwijs en doelgerichte kind begeleiding concreet zodat we passend af kunnen stemmen op verschillen
tussen kinderen.

Activiteiten (hoe) Het bekwamen willen we bevorderen door tijdens een tweetal studiedagen tijd in te ruimen voor een inhoudelijke
verdieping in de theorie achter het Edi-model (effectieve instructie-model). De borging 'op papier' wordt vastgelegd in de
groepsmap in elke klas. De borging tijdens de lessen wordt gedaan door collegiale consultatie in de vorm van
klassenbezoeken en de uitkomsten bespreken op de geplande studiedagen.

Betrokkenen (wie) team en ib-er en directeur

Plan periode wk 45, 15 en 25

Eigenaar (wie) Directeur, IB-er en Team

Omschrijving kosten Het gebruik maken van de ambulante tijd. Dit is vastgesteld in het werkdrukakkoord en professionele statuut.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

We hebben ons bekwaamd tijdens een tweetal studiedagen door een inhoudelijke verdieping in de theorie achter het Edi-model (effectieve instructie-model). De borging 'op papier'
is vastgelegd in de groepsmap in elke klas.

De borging tijdens de lessen moet worden gedaan door collegiale consultatie in de vorm van klassenbezoeken en de uitkomsten bespreken op de geplande studiedagen.

de collegiale consultatie zal ons helpen om de manier van werken, coöperatieve werkvormen en het EDI-model, verder te verfijnen.
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Uitwerking KD3: Op onze school beschikken we over leerlijnen voor bepaalde onderdelen van de21st century skills: wetenschap en techniek. Deze krijgen een
duidelijke plek in de methode: ' Blinkwereld geintegreerd'

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied onderzoekend leren ( wetenschap en techniek)

Gewenste situatie (doel) 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.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 projectgroep W.O. en Techniek van de Merlettes worden zaken voorbereid om daarmee aan de
slag te kunnen op studiedagen/ 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. De
vergaderingen binnen het team worden geleid door de Ict-er van onze school. (3X) Uitwerking op
studiedag/teamvergadering (3X).

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 38, 4, 7 en 25

Eigenaar (wie) projectgroep W.O. en Techniek

Omschrijving kosten n.v.t.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Dit pakken we op in het nieuwe schooljaar.
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting De school heeft geen noemenswaardige verbouwingen op
de agenda staan.

TSO-BSO de Bernejister is 1 van de negen peuterspeelzalen in
Achtkarspelen en negen peuterspeelzalen in Noardeast-
Fryslân die worden georganiseerd door TIKO. Zij zijn
georganiseerd in stichtingen zonder winstoogmerk, namelijk
Stichting Peuteropvang Achtkarspelen en Stichting
Peuteropvang Noardeast-Fryslân. De peuterspeelzalen zijn
omgevormd naar peuteropvang onder de Wet
Kinderopvang. De overdracht van gegevens gaat via onze
groepsleerkracht in groep 1 en de IB-er. Dit gaat met
toestemming van de ouders van het kind.

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

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend jaar 5x bijeen. Een 6e keer staat als reserve
gepland aan het einde van het schooljaar.

Overig We hebben vorig jaar een interne Audit gehad op de school
en de verwachting is dat we binnen twee jaar een
inspectiebezoek krijgen.
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