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Datum 24-06-2020 Datum

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

0.5 wtf dir. 
0,3 wtf IB-er 
0,4 wtf onderwijsassistent

Groepen Onze school kent combinatiegroepen. 
Op vrijdag is onze groep 1 vrij en is er een combinatiegroep
2/3/4

Functies [namen / taken] Onze school kent de volgende functies: 
Directeur: Rianne Zuiderveld 
IB'er: Henny de Jong 
Taalcoordinator: Doetie Postma 
ICT'er: Esmiralda Poelman 
Onderwijsassistent: Judith Cuperus 
Conciërge: Oeds Schippers 
Leerkrachten

Twee sterke kanten Positief leef/leerklimaat in de groepen. 
Gebruik moderne methoden, waarvan een groot deel
digitaal. 
Samenwerking binnen het team. 
Toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig. 
Goede samenwerking met ouders/externen.

Twee zwakke kanten Onvoldoende op de eindtoetsen en lage scores op de
midden- en eindtoetsen van het LOVS. 
Taal/leesonderwijs staat onder druk en de opbrengsten
hiervoor moeten beter.
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Twee kansen Meer halen uit het EDI model, differentiatie en leerlingen los
durven laten. Duidelijk afspraken maken en borgen
(beurtstokjes, wisbordjes, controle van begrip). 
Goede samenwerking met de leesconsulente vanuit de
bieb. 
Ruimte en aandacht voor de uitvoering van
professionalisering. 
Borgen van bereikte kwaliteiten. 
Vastgestelde analyses en resultaten meer zichtbaar maken
bij de uitvoering van het onderwijs in de groepen.

Twee bedreigingen Financiële positie staat onder druk door de krimp. 
Niet alle ouders zijn doordrongen van hun voorbeeldfunctie
m.b.t. leesstimulering.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Halfjaarlijks monitoren van de (tussen) opbrengsten en
daaraan gekoppeld passende interventies voor
leerkrachten en leerlingen. 
Inzetten op kwaliteit van lesgeven middels groepsbezoeken
en gesprekken. 
Routes en routines steeds blijvend waarborgen om
structuur aan leerlingen te bieden.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

15 11 4 9 13 13 12 8 85

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 8 (0 mannen en 8 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 3 (1 mannen en 2 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 5

Aantal geplande FG's 12 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 12 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 8 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 PCA
Onderwijskundig
beleid

Op onze school voeren wij een passende methode in voor voortgezet technisch lezen. groot

GD2 PCA
Onderwijskundig
beleid

Op onze school voeren wij een nieuwe methode in voor de sociaal emotionele ontwikkeling. groot

GD3 PCA
Onderwijskundig
beleid

Onze school beschikt over een duidelijke definitie van Eigenaarschap en past in de praktijk dit begrip toe onder de
leerlingen. Daarbij gebruik makende van ateliers (KEK2).

groot

GD4 PCA
Onderwijskundig
beleid

Onze school werkt nauw samen met de leesconsulente van de bibliotheek. Verder richten wij ons op de stimulering
van ons leesonderwijs, door projecten, leesmonitor, inrichting bibliotheek. Ook in de onderbouw middels VVE thuis.

groot

GD5 PCA
Onderwijskundig
beleid

Op onze school voeren we het programma Bouw in voor de groepen 1 t/m 4 groot

GD6 PCA
Onderwijskundig
beleid

Op onze school voeren wij Prowise 10 in. groot

GD7 PCA
Onderwijskundig
beleid

Op onze school volgen wij, per bouw, een training voor: Haal alles uit de IPad groot

KD1 PCA
Onderwijskundig
beleid

Op onze school is een duidelijke lijn zichtbaar wat betreft het EDI model, van groep 1 t/m 8. klein
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Uitwerking GD1: Op onze school voeren wij een passende methode in voor
voortgezet technisch lezen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Methode lezen

Huidige situatie + aanleiding Door de huidige resultaten en de verouderde methode voor
voortgezet technisch lezen is besloten om een nieuwe
methode te kiezen: Estafette 3 en in te voeren in de
groepen 4 t/m 8.

Gewenste situatie (doel) Ons doel is om de resultaten voor voortgezet technisch
lezen en daarbij begrijpend/studerend lezen omhoog te
krijgen, zodat ze op het niveau komen wat landelijk gezien
wenselijk is.

Activiteiten (hoe) Start bijeenkomst op 17 juni 2020, met J. Sjerps en
medewerker Estafette 3. 
Twee trainingen (oktober en februari) in het schooljaar
2020-2021 om de methode te implementeren. 
Groepsbezoeken/klassenbezoeken afnemen en meekijken
tijdens de leeslessen, mede door W. de Jong. 
Op teamvergaderingen de vorderingen bespreken
betreffende de aanschaf van deze nieuwe methode.

Consequenties organisatie Agenderen op vergaderingen en scholingsdagen. 
Voorbereidende gesprekken met trainer W. de Jong.

Consequenties scholing Twee scholingsmiddagen plannen in oktober en februari.

Betrokkenen (wie) leerkrachten groep 4 t/m 8.

Plan periode wk 43, 44, 5, 6, 16 en 17

Eigenaar (wie) Team

Kosten (hoeveel) €1700,- (scholing W. de Jong)

Meetbaar resultaat Verslagen W. de Jong, bij klassenbezoeken leerkrachten. 
Resultaten middentoetsen en eindtoetsen Cito LOVS.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Zie hierboven
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Borging (hoe) Afspraken vastleggen tijdens vergadermomenten en op
scholingsmiddagen.
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Uitwerking GD2: Op onze school voeren wij een nieuwe methode in voor de
sociaal emotionele ontwikkeling.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Sociaal Emotionele ontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding De huidige methode sluit niet goed aan bij onze populatie
leerlingen. We willen preventief inzetten op de sociaal
emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en dat lukt niet
met de huidige methode. We moeten op dit moment te vaak
een brandje blussen.

Gewenste situatie (doel) De school beschikt over een passende methode voor de
sociaal emotionele ontwikkeling van de leerjaaren en voert
deze in, in alle leerjaren.

Activiteiten (hoe) 1. Oriëntatie op diverse methodes, team hierin meenemen. 
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 methode voor groep 1 t/m 8

Consequenties organisatie Instellen werkgroepje 
3 bijeenkomsten werkgroep 
2 x een deel van een teamvergadering

Consequenties scholing Eventueel uitgeven uitnodigen voor presentatie. 
Scholing methode Sociaal Emotionele Ontwikkeling.

Betrokkenen (wie) werkgroep en team.

Plan periode wk 35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 14, 15 en 16

Eigenaar (wie) Werkgroep

Kosten (hoeveel) Ligt eraan welke methode gekozen wordt.

Meetbaar resultaat Actieve, betrokken leerlingen die op een goede manier met
elkaar omgaan.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni, studiedag, met het hele team.
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Borging (hoe) Vastleggen van ons beleid m.b.t. het gebruik van de
methode 
Per kwartaal bespreken hoe e.e.a. loopt in de groepen 
Koppelen aan de groepsbezoeken
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Uitwerking GD3: Onze school beschikt over een duidelijke definitie van
Eigenaarschap en past in de praktijk dit begrip toe onder de leerlingen. Daarbij
gebruik makende van ateliers (KEK2).

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Betrokkenheid en motivatie van leerlingen in combinatie
met eigenaarschap

Huidige situatie + aanleiding Op dit moment zijn niet alle leerlingen even betrokken bij
hun leerproces. Daardoor zijn ze niet altijd gemotiveerd om
te leren. In de ochtend zijn het de standaard vakken die aan
bod komen, denk daarbij aan rekenen, taal, (begrijpend)
lezen en spelling.

Gewenste situatie (doel) Een keer per week een aanbod aanbieden aan leerlingen
uit de groepen 3 t/m 8, passend bij hun interesse/ eigen
keuze. We willen ateliers aanbieden op allerlei gebied en
met behulp van de talenten van ouders/leerkrachten deze
middag vormgeven, vanaf oktober (eens per twee weken
op vrijdagmiddag).

Activiteiten (hoe) Gesprekken met J. Postma, cultuurcentrum de Waldang,
voor KEK2. 
Startmiddag in augustus met het team over KEK2/ateliers. 
Definitie van eigenaarschap op een studiedag
bespreekbaar maken, wat het inhoud en wat we ermee
moeten. 
Inhoud geven aan de ateliers op de vrijdagmiddag.

Consequenties organisatie Gesprekken plannen met teamleden en met J. Postma. 
Op teamvergaderingen voorbereiden en evalueren van
deze middagen. 
Ouders betrekken bij het KEK2 principe (ateliers).

Consequenties scholing Start activiteit met J. Postma de Waldsang.

Betrokkenen (wie) team en groep 3 t/m 8

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie
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Kosten (hoeveel) Subsidie aangevraagd voor KEK2.

Meetbaar resultaat Meer eigenaarschap onder de leerlingen, gemotiveerde
leerlingen, betrokken leerlingen. Ook betere werkhouding
bij overige vakgebieden.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Einde van het kalenderjaar, einde van het jaar tijdens een
studiedag/teamvergadering.

Borging (hoe) Beleid eigenaarschap. Bijlage, draaiboek Ateliers KEK2.

CBS De Oanrin

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 12



Uitwerking GD4: Onze school werkt nauw samen met de leesconsulente van de
bibliotheek. Verder richten wij ons op de stimulering van ons leesonderwijs, door
projecten, leesmonitor, inrichting bibliotheek. Ook in de onderbouw middels VVE
thuis.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Leesonderwijs

Huidige situatie + aanleiding Leesresultaten blijven achter, stimulering leesonderwijs is
noodzakelijk blijkt uit de leesmonitor. Sommige leerlingen
beleven geen plezier aan lezen.

Gewenste situatie (doel) Met behulp van de leesconsulente en een passend aanbod
in onze schoolbibliotheek insteken op het leesplezier van
onze leerlingen. Ook leerlingen met leesproblemen blijven
stimuleren en motiveren op het belang van lezen. Hierbij
ook ouders betrekken middels koffieochtenden,
nieuwsbrieven etc.

Activiteiten (hoe) Leesmonitor bespreken in het team. 
Inzet leesconsulente vanuit de bibliotheek. 
Passend leesaanbod in schoolbieb plaatsen. 
Activiteiten organiseren op het gebied van leesplezier,
leesmotivatie. 
Leesmonitor invullen in december, door alle leerkrachten. 
VVE thuis traject voortzetten met onderbouw leerkrachten
en ouders. 
Activiteitenplan van de bieb delen met collega's en ouders. 
Motivatiegesprekken voeren met leerlingen over lezen,
leesplezier, leesmotivatie. 
Taalbeleidsplan doornemen en bespreekbaar maken in het
team.

Consequenties organisatie Samen met de leesconsulente en lees coördinator doelen
opstellen en verwerken in het activiteitenplan. 
Op teamvergaderingen evalueren hoe alles in de praktijk
loopt. 
Gesprekken met lees coördinator en leesconsulente.
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Consequenties scholing De lees coördinator volgt een scholing betreffende het
leesonderwijs.

Betrokkenen (wie) lees cooridinator en directie en leesconsulente.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Lees cooridinator en directie

Kosten (hoeveel) Geen

Meetbaar resultaat Hogere resultaten op het gebied van DMT en AVI

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Januari en juni 
Activiteitenplan bieb evalueren en leesmonitor.

Borging (hoe) Activiteitenplan, uitkomsten leesmonitor en taalbeleidsplan.
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Uitwerking GD5: Op onze school voeren we het programma Bouw in voor de
groepen 1 t/m 4

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Lezen

Huidige situatie + aanleiding Op dit moment zijn er een aantal leerlingen in de
onderbouw (groep 1 t/m 4) die het gewenste resultaat niet
halen voor het vakgebied lezen.

Gewenste situatie (doel) Door gebruik te maken van het programma Bouw op school
en thuis zullen er stappen gezet worden qua resultaten bij
leerlingen die moeite hebben met letterherkenning en
lezen.

Activiteiten (hoe) Uitproberen met een aantal leerlingen hoe het programma
Bouw werkt (schooljaar 2019-2020). 
Training Bouw door IB-er, lees coördinator en
onderwijsassistent. 
Leerlingen in beeld brengen, koppelen aan tutoren en
werken met het programma Bouw. 
Ouders uitleg geven en inzichten geven in het programma. 
Leerkrachten in de onderbouw meenemen in het systeem
van Bouw. 
Op teamvergaderingen evalueren. 
Tussendoor resultaten meten, door toetsen af te nemen,
door onderwijsassistent.

Consequenties organisatie Op teamvergaderingen tijd vrij maken om over dit
onderwerp te spreken. 
Gesprekken met IB-er, onderwijsassistent en lees
coördinator. 
Ouderavond plannen voor ouders die gaan werken met dit
programma.

Consequenties scholing Scholing IB-er, onderwijsassistent en lees coördinator.

Betrokkenen (wie) ib-er, onderwijsassistent en lees coordinator en later ook
collega's in de onderbouw.
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Plan periode wk 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 en 22

Eigenaar (wie) IB-er

Kosten (hoeveel) Bovenschools, geen inzicht in.

Meetbaar resultaat Hogeren resultaten op DMT en AVI bij zwakke lezers.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Toets momenten, tussendoor, maar ook in januari en juni. 
Bespreken op teamvergaderingen.

Borging (hoe) IB-er borgt afspraken in document.
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Uitwerking GD6: Op onze school voeren wij Prowise 10 in. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

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 Oanrin heeft een leerlijn ontwikkeld die voldoet aan
de normen vanuit het curriculum 'digitale geletterdheid'.

Activiteiten (hoe) Training Prowise 10 
Evalueren op teamvergaderingen. 
Gesprekken tussen ICT-er en directie.

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

Consequenties scholing Training Prowise 10.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) ICT-er en directie

Kosten (hoeveel) Geen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Teamvergaderingen, 2x per jaar, door ICT-er en directie

Borging (hoe) ICT beleid, onderdeel is gebruik Prowise.
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Uitwerking GD7: Op onze school volgen wij, per bouw, een training voor: Haal
alles uit de IPad

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Digitale geletterdheid

Huidige situatie + aanleiding Per 1-8-2020 hebben alle leerlingen in groep 4 t/m 8 een
IPad. We maken gebruik van het Snappet programma uit
de IPad, maar willen meer halen uit de IPad. Verder zijn er
ontwikkelingen uitgezet voor ICT, waar we mee verder
moeten.

Gewenste situatie (doel) CBS de Oanrin heeft een leerlijn ontwikkeld die voldoet aan
de normen vanuit het curriculum 'digitale geletterdheid'. Op
school willen we alles halen uit de IPad en zullen hiervoor
een scholing volgen.

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
teamvergaderingen. 
Er zal per bouw een scholing volgen voor het ICT aanbod,
rondom IPad gebruik en de mogelijkheden hiervan.

Consequenties organisatie Agenderen op vergadertijden en studiedagen.
Voorbereidende gesprekken van ICT'er met de directie.

Consequenties scholing In overleg op Noventa-niveau kijken naar mogelijkheden
voor stichtingbrede scholing, omdat het onderdeel is van
het strategisch beleidsplan van Noventa. Per bouw een
scholing over gebruik van de IPad.

Betrokkenen (wie) directie en ict-er en team

Plan periode wk 41, 42, 43, 44, 9, 10, 11 en 12

Eigenaar (wie) ICT-er

Kosten (hoeveel) Geen

Meetbaar resultaat Er ligt een document waarin de leerlijn is vastgelegd voor
CBS de Oanrin (afsprakenlijst).
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Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Gedurende het jaar een aantal keren evalueren op
teamvergaderingen.

Borging (hoe) ICT beleid
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Uitwerking KD1: Op onze school is een duidelijke lijn zichtbaar wat betreft het EDI
model, van groep 1 t/m 8.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Didactiek

Gewenste situatie (doel) Het team van de Oanrin geeft haar lessen volgens het
Directe Instructiemodel.

Activiteiten (hoe) Collegiale consulatie 
Klassenbezoeken 
EDI model toepassen en alles wat daarbij hoort (wisbord,
beurtstokjes, blokjes, time-timer, cvb) 
Teamvergadering, bespreken hoe het gaat, wat goed gaat,
wat beter kan.

Betrokkenen (wie) het gehele team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie controleert, team voert uit.

Kosten (hoeveel) Geen
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Scholing Voortgezet
Technisch lezen

Hele
team

Oktober en
februari

Wiebren de
Jong

Scholing nieuwe methode
Sociaal Emontionele
Ontwikkeling

Hele
team

November en
April

Scholing EDI afronden Hele
team

15 september J. de Jonge Zijn al betaald in
schooljaar '19-
'20

Scholing KEK2, Ateliers Hele
team

Augustus J. Postma
KEK2

Subsidie

Scholing IPad Hele
team

middag per bouw
in het najaar van
'20

H. Visser
en E.
Poelman

Geen

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

WMK Taalleesonderwijs Hele team Najaar '20 Geen

WMK Enquete ouders tevredenheid Ouders Najaar '20 Geen

WMK Enquete leerlingen tevredenheid Leerlingen Najaar '20 Geen

WMK Actieve betrokkenheid leerlingen Hele team Voorjaar '21 Geen

WMK Schoolklimaat Hele team Voorjaar '21 Geen
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Geen bijzonderheden, aanpassingen in 2022.

TSO-BSO n.v.t.

Sponsoring Geen acties betreffende sponsoring.

MR De MR zal vier keer samen komen in het schooljaar, in de
maanden september, januari, maart/april en juni.

Overig Geen bijzonderheden.
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