
Datum: 17 juni 2020

Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020

JohannesJohannes
LooijengaskoalleLooijengaskoalle
Surhuizum

www.mijnschoolplan.nl



JAARPLAN 2019 - 2020 JAARVERSLAG 2019 - 2020

School Johannes Looijengaskoalle School Johannes Looijengaskoalle

Datum 19-06-2019 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

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op de JLS wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen.

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 JLS 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

2. Op de JLS is er sprake van passend onderwijs.

3. Op de JLS werken alle medewerkers (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling
gerelateerd aan de schoolontwikkeling.

4. Op de JLS wordt handelingsgericht gewerkt.

5. Op de JLS wordt opbrengstgericht gewerkt.
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6. Op de JLS zijn de leerlingen mede-eigenaar van hun leerproces. 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 (Conny Notebomer) 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 curatieve leerlingenzorg, naar preventieve 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
*begrijpend lezen *spelling *rekenen. Daarnaast zijn we bezig geweest met visievorming.
Dit heeft geresulteerd in een bedrijfsmatige beschrijving van onze schoolse aanpak. we
hebben in een Drie-luik dit vastgesteld. Onderverdeeld in grondstof-procesproduct.
Komend jaar (20-21) willen we de concrete uitwerking (het doen en laten in de groep)
verder concretiseren en beschrijven.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Formatieve inzet: 4,15 
Directie: 0,5 
IB: 0,2 
Zorgleerkracht: 0,3 
Leerkrachten: 4,0 
Werkdrukgelden: 0,3

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 en de verbouwing als een puzzeltje in elkaar vallen. Het onderwijs zoals wij
dat voor ogen hebben kan nu ook in de nieuwe schoolomgeving uitgevoerd worden. 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 begeleiding
van de meerkunners is structureel. Er wordt voor het komend jaar meer ingezet om de
leerkracht te ondersteunen bij de aanpak in de eigen klas. Het opzetten van een
leerlingenraad is niet gelukt. De betreffende ouder heeft wel een 'voorzet' gegeven
richting het team. Dit moet echter meer uitgewerkt en gedragen worden door het gehele
team.

Als bedreiging is aangegeven dat de (lichte) krimp van de school complexere combinatie
groepen gaat geven. In de praktijk zien we dat ook terug.. 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 JLS kan komen te hangen. Dit beleid hopen we volgend jaar verder
te concretiseren door wederom structureel 0.1 wtf uit de werkdrukmiddelen aan te
wenden. (in te vullen door de meerkunners 'specialist' Sander Mientjes) Het streven is
om de leerkracht binnen zijn eigen groepsorganisatie te ondersteunen om een passend
aanbod te realiseren.

Groepen 1-2 
3-4 
5-6 
7-8

Functies [namen / taken] Annelies Dijkstra: leerkracht 1-2 
Bonnie Slaaf leerkracht groep 3/4 
Johanna Gercama leerkracht groep 3/4 
Johanna Gercama 0,2 per week werkdrukmiddelen 
Sanne den Hartogh leerkracht groep 5/6 
Nynke Kramer leerkracht groep 7-8 
Sander Mientjes leerkracht groep 7-8

Directeur: Hesder Hoekstra 
IB-er: Conny Notenbomer 
Zorgleerkracht: Conny Notenbomer 
Taalcoördinator: (in opleiding) Johanna Gercama 
Rekenspecialist: Sanne den Hartogh 
Jonge Kind specialist: Annelies Dijkstra 
ICT-er: Henk Visser & Annelies Dijkstra 
Meerkunners: Sander Mientjes

Twee sterke kanten Hecht team in professionele cultuur. 
Prima zorg en begeleiding. 
Breed aanbod om leerlingen goed op te vangen. 
Opbrengsten zijn goed. 
Meerdere collega's inzetten als specialist. 
Gedeelde verantwoordelijkheid, teambreed!! 
werkdrukmiddelen: 0,25

Twee zwakke kanten Financieël weinig (extra) middelen. 
Kleine school.
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Twee kansen School staat op de LEA (gemeentelijke) agenda.
Mogelijkheden tot renovatie onderzoeken. 
Visie vorming gericht p inhoud van onderwijs en inrichting
van gebouw en plein. 
Leerkrachten die continu willen leren en ontwikkelen 
Ontwikkeling plusklas. 
Klassen bezoeken door specialisten (collega's) die
feedback geven. (3 LB leerkrachten) 
Kleuters meer vanuit doelen laten werken. Beredeneerd
aanbod! 
Directeur en IB die gezamenlijk optrekken en van elkaar
leren! 
Schaalvergroting kan positieve invloed hebben op
ontwikkelingen.

Twee bedreigingen Lichte krimp, terug naar 4 combinatie-groepen. 
Kleine school, veel (extra) taken bij de leerkrachten.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Geen nieuwe zaken oppakken, maar verdieping van
bestaande ontwikkelingen. 
Zie inspectierapportage: balans tussen borging en
vernieuwing. 
Speerpunten 2019-2020: 
EDI 
HGW-OGW 
Snappet 
Meerkunners 
Visie 
Beleid vakgebieden 
KiVa 
Leerlingraad (olv ouder)
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal We zijn qua leerlingaantal een beetje achteruit gegaan. Dit komt door een aantal
(onverwachte) verhuizingen.

5 9 9 13 11 16 18 11 92

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 8 (1 mannen en 7 vrouwen) De kwantitatieve gegevens van het personeel zijn ongewijzigd. De gesprekken zijn
uitgevoerd volgens de Noventa cyclus.Aantal medewerkers OOP 2 (1 mannen en 1 vrouwen)

Aantal nieuwkomers 2

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

Thema Aandachtspunt Omvang

KD1 Verbeterpunten Schoolbeschrijving Meerkunners klein

KD2 Verbeterpunten Schoolbeschrijving Leren analyseren van toetsen klein

KD3 Taalleesonderwijs Begrijpend lezen klein
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Uitwerking KD1: Meerkunners Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Verbeterpunten Schoolbeschrijving Evaluatie Klassewerk

Tops: -Lln. Zijn (over het algemeen) erg gemotiveerd -Er is uitdagend materiaal per
vakgebied. -Het steekt elkaar aan. De groep lln. wordt namelijk eerder groter dan kleiner.
-Compacten van het werk waar de Klassewerker aan werkt. Dus als hij/zij werkt aan
rekenen dan compacten voor het werk rekenen. Dit verloopt al heel goed. -SidiPo werkt
erg prettig. Veel gebruiksvriendelijker dan Sidi3 . Aanmelding leerling erg vlot.

Aandachtspunten: -De leerkracht houdt de regie. Het ‘compacten schema’ is een
leidraad maar is niet bindend. Als jij vindt dat de lln. de hele les moet maken, moet dat
gebeuren. Vooral wanneer het nieuwe doelen betreft.
-Bekijk het werk van de leerling. Weet waar ze aan werken. -Bakje waar de lln. zijn/haar
vragenblad kan neerleggen. -Geen citotoetsen om de citoscores in te vullen bij
leerbehoeftes, daarom lastiger om een nieuwe indeling te maken voor komend
schooljaar. We kunnen wel kijken naar de Dia oefentoets. Daarom In eerste instantie
starten we met dezelfde lln. zoals het nu is. In ieder geval in oktober zal dit opnieuw
worden bekeken.

Resultaatgebied Meerkunners

Gewenste situatie (doel) Leerkracht Sander Mientjes ervaring laten opdoen met het
werken met meerkunners.Geschikt materiaal hiervoor
aanschaffen.Beleidsmatig dit beschrijven.Leerlingen uit
verschillende groepen kunnen hier aan mee doen. JLS als
plek waar voor meerdere Noventa scholen onderwijs aan
Meerkunners wordt gegeven.

Activiteiten (hoe) Sander Mientjes een aantal dagdelen per maand uit
roosteren om hier mee bezig te kunnen. 
Dit doen we door de inzet van de (te) veel taakuren van 2
collega's.

Consequenties organisatie Onderling dit organiseren en afstemmen.

Consequenties scholing Sander zorgt dat hij input en kennis binnehaalt. 
BV. door andere scholen te bezoeken. 
Naar conferenties te gaan, etc.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Sander Mientjes / directie

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) januari 2017 en juni 2017

Borging (hoe) Uiteindelijke doel is om beleid te kunnen maken en vast te
kunnen leggen.
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Uitwerking KD2: Leren analyseren van toetsen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Verbeterpunten Schoolbeschrijving De leerkrachten maken goede analyses van de resultaten en maken in overleg met IB-er
een nieuw plan van aanpak voor een bepaalde periode. De doelenboekjes die gemaakt
zijn voor rekenen en de doelgerichte categorie aanpak (5 woorden-dictee) bij spelling
werpen zijn vruchten af.

Resultaatgebied Analyseren van toetsen

Gewenste situatie (doel) De resultaten kunnen interpreteren en vertalen in een
nieuw plan van aanpak.Dus beredeneerd aanbod om
(bepaalde) doelen te behalen.

Activiteiten (hoe) Na iedere methode gebonden toets en na de Cito toetsen.

Consequenties organisatie 2x per jaar een middag vrij roosteren om aan de verwerking
toe te komen.

Betrokkenen (wie) team (ib)

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Iedere groepsleerkracht (olv IB)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) jan en juni 2017

Borging (hoe) Beleid maken en vastleggen.
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Uitwerking KD3: Begrijpend lezen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Taalleesonderwijs De aanpak en de resultaten van begrijpend lezen vragen om extra scholing en
andersoortige aanpak. De ondersteuning van de Kentalis teksten (weerwoord) ten
behoeve van het uitbreiden van de woordenschat werkt goed. In de analyse per
vakgebied zijn de resultaten besproken en is de vernieuwde aanpak beschreven en
afgestemd met de leerkrachten.

Resultaatgebied Taal / Lezen

Gewenste situatie (doel) Leerlingen die gemotiveerd en dmv strategieën een tekst
op de juiste wijze kunnen analyseren.Beleid maken m.b.t.
aanleren (aanpak) begrijpend lezen. We werken volgens de
10 stappen van W.de Jong. Beleid ontwikkelen t.a.v. de rol
van de Taco 'er in de school.

Activiteiten (hoe) Leerkrachten scholen om op de juiste wijze een tekst aan te
bieden.

Consequenties scholing Minimaal 1x teamscholing o.l.v. W. de Jong (Bureau met
Lev)

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team (o.l.v. TaCo Minke de Boer)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) jan 2017/tijdens PV/ (team)

Borging (hoe) Beleid vastleggen m.b.t. aanpak (strategieën) begrijpend
lezen. 
Beleid maken t.a.v. de rol van de Taco 'er binnen de school.
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Onderhoud volgens planning OBM en vrijwilliger A. v/d
Veen voor kleine klusjes

De renovatie / verbouw heeft plaatsgevonden, in overleg met team, gemeente en
bestuur van Novent.

Sponsoring Sponsorkind Plan Nederland. Euro 25,- p/mnd. De school
heeft verder geen activiteiten gepland waarbij sponsoring
een rol speelt

Er zijn geen activiteiten uitgevoerd m.b.t. sponsoring.

MR MR/SR: Vergaderschema wordt opgesteld, 5-6x per jaar. Het vergaderschema is (uitgezonderd in de Corona-crisis) volgens planning uitgevoerd.

Overig Visie ontwikkeling (incl plein/inrichting/icm gemeentelijke
ontwikkelingen)

Visie ontwikkeling i.c.m. verbouw zijn uitgevoerd.
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