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JAARPLAN 2022 - 2023

School CBS De Oanrin

Datum 12-06-2022

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.
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School & omgeving

Formatieve inzet directie, Zorg en begeleiding
leraren

4,6 fte inclusief werkdruk en NPO gelden personeel, voor 4 groepen. 
Directeur: 0,55 
Interne begeleider: 0,25 
Onderwijsassistent: 0,4

Groepen Onze school kent combinatiegroepen; 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. 
Op vrijdag is groep 1 vrij en is er een enkele groep 2. Op vrijdagmiddag wordt
er een 2/3/4 gevormd.

Functies [namen / taken] Onze school kent de volgende functies: 
Directeur: Heleen van der Meer 
IB-er: Henny de Jong 
Taal- en leescoördinator: Doetie Postma 
Rekencoördinator: Esmiralda Poelman 
Coördinator meertaligheid: Suzanne Seepma 
Hoogbegaafdheid coördinator: Judith Cuperus, Henny de Jong 
ICT-er: Esmiralda Poelman 
Onderwijsassistent: Judith Cuperus 
Conciërge: Oeds Schippers 
Administratief medewerker: Siepie Pilat 
Onderwijzend personeel

Twee sterke kanten Nauwe samenwerking tussen peuterschool en basisschool door positionering in
hetzelfde gebouw vanaf dit schooljaar. 
Nieuwe inrichting schoolgebouw (doe- en leerplein, grote keuken, podium,
werkplekken in centrale ruimte) zorgen voor ondersteuning van onze visie op
onderwijs.

Twee zwakke kanten De kwaliteitscultuur moet meer worden versterkt en verder worden ontwikkeld
binnen het onderwijs van CBS de Oanrin. 
Op basis van de gemiddelde schoolweging van 3 schooljaren als maat voor de
leerlingenpopulatie (door onderwijsinspectie) wordt duidelijk dat er op CBS de
Oanrin sprake is van een complexere leerlingenpopulatie.

Twee kansen Inzet vakleerkrachten voor de vakgebieden bewegingsonderwijs, muziek en
meertaligheid (Fries en Engels). 
Vergroten van de doorgaande lijn peuterschool naar groep 1, door inpandige
peuterschool met ingang van dit schooljaar.

Goede samenwerking met de leesconsulente vanuit de bieb.

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 terugloop van het leerlingenaantal. 
Expertise begeleiding en instructie van de meerkunners ligt sterk bij de
coördinators hoogbegaafdheid.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

5 9 13 8 7 9 14 10 75

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

Kwantitatieve gegevens personeel

Aantal medewerkers OP 8 (0 mannen en 8 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 2 (1 man en 1 vrouw)

Aantal BHV-ers 7
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 PCA
Onderwijskundig
beleid

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

groot

GD2 PCA
Onderwijskundig
beleid

Op onze school willen we ouders nog meer betrekken bij het
onderwijs en zien de ouders als partners van de school m.b.t. de
ontwikkeling van het kind.

groot

GD3 PCA
Onderwijskundig
beleid

Op onze school is een duidelijke lijn zichtbaar wat betreft het EDI
model, van groep 1 t/m 8.

groot

GD4 PCA
Onderwijskundig
beleid

Op onze school is de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen 5
goed geïmplementeerd in de groepen 3 t/m 8.

groot

GD5 PCA
Onderwijskundig
beleid

Het lesaanbod van Fries beslaat het totale aanbod binnen het A-
profiel op onze school (aanbod van de kerndoelen 17 (attitude), 18
(luisteren), 19 (spreken), 20 (lezen), 21 (schrijven) en 22
taalbeschouwing. De doorgaande schoolbrede lijn is vastgesteld
binnen het beleidsplan Taalplan Frysk.

groot

GD6 PCA
Onderwijskundig
beleid

Op onze school heeft middels een uitgebreid methode onderzoek
een nieuwe methode voor het taal en spellingsonderwijs gekozen.

groot

GD7 PCA
Basiskwaliteit

Op onze school is de visie op onderwijs duidelijk en concreet
beschreven, zijn kernwaarden geformuleerd en middels leidende
beelden vormgegeven die tot uiting komen binnen de schoolcontext.

groot

KD1 PCA
Onderwijskundig
beleid

Op onze school zijn leerlijnen uitgezet voor onderzoekend leren
(wetenschap en techniek).

klein

KD2 PCA
Onderwijskundig
beleid

Engelse lessen uitbreiden met een native speaker, door
subsidiegelden.

klein

KD3 PCA
Onderwijskundig
beleid

Op onze school zijn duidelijke afspraken gemaakt betreft het
schrijfonderwijs en het gebruik van de juiste schrijfmaterialen.

klein
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Uitwerking GD1: Op onze school voeren wij een nieuwe methode in voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap

Huidige situatie + aanleiding Met ingang van het schooljaar 2021-2022 zijn wij gestart met de invoering van
De Vreedzame School; een compleet programma voor basisscholen voor
sociale competentie en democratisch burgerschap. We volgen hierbij een
tweejarig invoeringstraject onder leiding van M. Boesaard. In dit schooljaar vindt
het tweede en tevens laatste invoeringstraject plaats, waar meer de verdieping
zal worden ingegaan op bepaalde onderwerpen (realisatie grondwet, omgaan
met ongewenst/negatief gedrag, realisatie anti-pest beleid, etc.), zullen
mediatoren worden opgeleid (groep 7/8) en zal er een ouderavond
georganiseerd worden.

In het schooljaar 2020-2021 heeft er een uitgebreide oriëntatiefase
plaatsgevonden op het gebied van een nieuwe methode voor de sociaal
emotionele ontwikkeling. De huidige methode Kwink sloot onvoldoende aan bij
onze leerling populatie, ook waren leerkrachten ontevreden over deze
methode. In gesprek met het team is de wens uitgesproken om meer preventief
in te zetten op de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

Gewenste situatie (doel) Realiseren van een compleet aanbod op het gebied van sociale competentie en
democratisch burgerschap op CBS de Oanrin in groep 1 t/m groep 8. Kinderen
die zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en de gemeenschap (de school) en
open staan voor de verschillen tussen mensen.

Activiteiten (hoe) 3x teamscholingen volgen van M. Boesaard van ca 5 uren
3x stuurgroep overleg van 2 uren
groepsbezoeken door M. Boesaard, waarbij de focus ligt op het
leerkrachtengedrag (dinsdag 15 november 2022)
3x mediatorentraining aan leerlingen groep 7/8
Ouderavond

Doorgang: - Vreedzame School lessen worden gegeven in alle groepen. -
Vreedzame School is vast agendapunt op de teamvergaderingen. - Nieuwsbrief
DVS wordt verspreid.

Consequenties organisatie 3 scholingsbijeenkomsten van ca 5 uren voor alle teamleden
3x overleg voor de stuurgroep van ca 2 uren
aantal leerlingen groep 7/8 zal 3x een mediatorentraining volgen

Consequenties scholing 3x een scholingsbijeenkomst door Mariecke Boesaard

Betrokkenen (wie) stuurgroep en directie

Plan periode wk 31, 39, 46, 2, 21 en 28

Eigenaar (wie) Stuurgroep en directeur

Kosten Omschrijving (incl. voorbereiding, verwerking en reistijd) Uur Bedrag 3 team
bijeenkomsten à 5 uur = € 1.950,- Stuurgroep overleg à 2 uur = € 780,-
Klassenbezoeken à 4 uur = € 520,- 3x mediatorentraining à 3 uur = € 1.170,-
Totale begeleidingsuren € 4.420,-

Omschrijving kosten Zie hierboven Er is een subsidie aangevraagd bij de Gezonde School, dit gaat
om een bedrag van € 3.000,-. Dit is goedgekeurd.

Meetbaar resultaat Zichtbaarheid in de school en in de klassen (kaarten, picto's, petten, etc.)
Leerkrachten tonen leerkrachtengedrag wat past bij de Vreedzame School
Mediatoren zijn actief aanwezig tijdens de pauze, leerlingen weten wat hun taak
is en benaderen hen bij een conflict die ze zelf niet kunnen oplossen. Er heerst
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een goede sfeer en is weinig tot geen pestgedrag. Leerlingen voelen zich veilig
op school, voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en de gemeenschap (de
school) en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni, tijdens de studiemiddag met het hele team en tussendoor op
vergadermomenten en bij scholingen van DVS.

Borging (hoe) Tijdens de scholing worden aantekeningen gemaakt. Belangrijke onderwerpen
die zijn besproken en/of vastgesteld worden genotuleerd en opgeslagen.
Tijdens de teamvergaderingen wordt de voortgang geëvalueerd. Van de
groepsbezoeken door M. Boesaard wordt een klein verslagje gemaakt per les.
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Uitwerking GD2: Op onze school willen we ouders nog meer betrekken bij het onderwijs en zien de ouders als
partners van de school m.b.t. de ontwikkeling van het kind.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Ouderbetrokkenheid

Huidige situatie + aanleiding De ouderbetrokkenheid is minimaal. De betrokkenheid van ouders op het
onderwijs, maar ook vanuit de school/leerkrachten richting de ouders.
Oorzaken hiervan zijn corona, maar ook een ontstane cultuur binnen de school
en de mentaliteit van de ouders. Ouders zien wij als partners van de school en
hebben wij nodig voor de optimale ontwikkeling van de kinderen. We weten dat
bij een grote ouderbetrokkenheid dit invloed zal hebben op de resultaten van
ons onderwijs. Op dit moment is er onvoldoende groei op basis van de
persoonlijke groei en de resultaten van de leerlingen.

Gewenste situatie (doel) Ouders zijn meer betrokken bij het onderwijs en voelen zich mede
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Leerkrachten focussen zich
op de kwaliteit van het onderwijs, informeren ouders hierover inhoudelijk en
zien ouders als partners.

Activiteiten (hoe) Oudercontactmomenten worden voor schooljaar 2022-2023 duidelijk in
kaart gebracht. Hierbij wordt de datum, onderwerpen en doel
vastgesteld.
Kwaliteit van het onderwijs staat op nummer één. Dit wordt uitgedragen
door de directie. Directie maakt teamleden bewust van onbewuste
overtuigingen. Leerkrachten delen richting ouders meer inhoudelijk over
het onderwijs (doelen).
Organiseren van ouder- en informatieavonden.
VVE-thuis (peuteropvang, groep 1/2)
Taalplan 8Karspelen; gezinsaanpak betreft laaggeletterdheid.
Workshop 'herkennen en doorverwijzen' en workshop
'gesprekstechnieken'.

Consequenties organisatie Startvergadering oudercontacten schooljaar 2022-2023 vastleggen.
Startgesprekken, zorggesprekken (lln met OPP), oudergesprekken
welbevinden/zorg, oudergesprekken n.a.v. rapport. In bijlage schoolgids voor
de ouders worden de verschillende oudercontactmomenten vermeld.

2 momenten binnen de studiedagen inroosteren voor 'gezinsaanpak' betreft
laaggeletterdheid.

Ouderavond organiseren

4x per schooljaar worden ouders van groep 1/2 uitgenodigd voor een
informatiemoment betreft VVE-thuis.

Consequenties scholing Startvergadering: met gehele team afspraken maken over oudercontacten
schooljaar 2022-2023. Scholing betreft laaggeletterdheid door leesconsulent (1
uur) en Ton Kemp van 'De Gloed' (3,5 uur).

Nienke Beerdag (leerkracht 1/2) en Heleen van der Meer (directeur) volgens
scholing over het geven van informatie betreft VVE-thuis. Renny Wieringa zal
deze verzorgen als coördinator VVE-thuis vanuit Achterkarspelen (3 uren).

Betrokkenen (wie) team, stuurgroep dvs en directie.

Plan periode wk 34, 36, 38, 44, 45, 46, 50, 8, 12, 15, 20 en 27

Eigenaar (wie) Directeur

Kosten € 0,-

Omschrijving kosten Subsidie 'Tel mee met taal' voor de gezinsaanpak Kosten Mariecke Boesaard
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betreft ouderavond De Vreedzame school (zit bij het totale scholingsbedrag
inbegrepen) Subsidie vanuit gemeente betreft VVE-thuis

Meetbaar resultaat Kinderen van groep 1 t/m 8 maken een zichtbare groei mee op het gebied van
persoonlijke groei en resultaten. Ouders zijn actiever betrokken bij het
onderwijs, meer zichtbaar in de school.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatie in januari/februari na eerste half jaar en einde schooljaar.

Borging (hoe) Afspraken worden vastgelegd en opgeslagen op Sharepoint.
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Uitwerking GD3: Op onze school is een duidelijke lijn zichtbaar wat betreft het EDI model, van groep 1 t/m 8.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Didactiek

Huidige situatie + aanleiding Het EDI-model wordt nog onvoldoende toegepast binnen ons onderwijsaanbod.
Afgelopen schooljaar (2021-2022) werd tijdens de groepsbezoeken duidelijk dat
er nog veel onduidelijkheid omtrent het werken volgens het EDI-model is. Er
zijn toen duidelijke afspraken gemaakt over: inzet time-timer, blokje en
zelfstandig werken.

Gewenste situatie (doel) Personeelsleden van CBS de Oanrin kennen de principes en technieken van
een EDI-les en passen deze actief toe binnen hun onderwijsaanbod.

Activiteiten (hoe) -EDI-coördinator van Noventa (Janneke Heida) wordt ingeschakeld voor
begeleiding/advies. -Directie neemt groepsbezoeken af met CT-meter en op
basis van deze lesbezoeken worden vervolgacties ondernomen. -Binnen
teamvergaderingen structureel aandacht aan besteden. Evaluatie proces. -
Scholing voor teamleden die het EDI-model nog verder eigen willen maken. -
Collegiale consultatie

Consequenties organisatie Binnen teamvergaderingen structureel aandacht aan besteden. Op studiedagen
momenten voor scholing inplannen

Consequenties scholing Janneke Heida is eerst nog met zwangerschapsverlof, maar komt eind
november weer terug.

Betrokkenen (wie) team, directie en iczo

Plan periode wk 36, 42, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 16 en 20

Eigenaar (wie) Directie controleert, team voert uit. Externe coaches inschakelen.

Omschrijving kosten Op Noventa-niveau worden kosten gemaakt voor coaching (NPO-gelden)

Meetbaar resultaat Teamleden scoren voldoende op CT-meter. Teamleden kunnen lessen zo
inrichten waarbij de verschillende fases van het EDI-model tot uiting komen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) juni 2022 (Heleen-team)
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Uitwerking GD4: Op onze school is de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen 5 goed geïmplementeerd in
de groepen 3 t/m 8.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Rekenonderwijs, didactische vaardigheden leerkrachten

Huidige situatie + aanleiding Met ingang van dit schooljaar starten we met de nieuwe rekenmethode Wereld
in Getallen 5, voor groep 3 t/m 8. We hebben gekozen voor de papieren versie.
Afgelopen schooljaar (2021-2022) heeft er een uitgebreide oriëntatie
plaatsgevonden m.b.t. het kiezen van een nieuwe rekenmethode. Voorheen
werd er in groep 3 en 4 lesgegeven uit Pluspunt en in groep 5 t/m 8 met
Snappet.

Gewenste situatie (doel) Na dit schooljaar is het rekenonderwijs zowel op didactisch gebied als
vakinhoudelijk verbeterd: - De WIG 5 rekenlessen worden gegeven conform het
EDI model en de leerkrachten durven hierin weloverwogen keuze te maken. -
Leerkrachten zijn bekend met alle ins en outs van de methode. - Leerkrachten
zijn op het gebied van het geven van rekenonderwijs verder ontwikkeld (kennis
van de leerlijn van huidige groepen, hoofdfasen model, drieslagmodel, etc.)

Activiteiten (hoe) Wizz scholing verzorgd o.l.v. Lex Gall een implementatie traject voor WIG 5.
Naast het goed implementeren van de methode, zal er ook focus liggen op het
didactisch handelen van de leerkrachten.

Consequenties organisatie Studiedagen/momenten inplannen voor implementatie WIG 5

Consequenties scholing 05-09-2022 starttraining voor groep 3-8: 8:30 - 12:00 uur 25-10-2022 en 27-10-
2022: groepsbezoeken 3/4, 5/6 en 7/8. 08-11-2022 teamscholing voor groep 3-
8: 14:45 - 17:00 uur 10-02-2023 teamscholing voor groep 1-8: 8:30 - 12:00 uur
04-04-2023 en 05-04-2023 groepsbezoeken 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 12-04-2023
teamscholing voor groep 1-8: 14:45 - 17:00 uur

Betrokkenen (wie) directie, iczo-er, rekencoördinator en team.

Plan periode wk 36, 44, 46, 7, 14 en 16

Eigenaar (wie) Directeur

Kosten € 6.520,00

Omschrijving kosten Training en scholing op de werkvloer, inclusief de voorbereidingsuren,
reiskosten en eventuele materiaal kosten. De facturatie zal in 2 termijnen van €
3.260,00 plaatsvinden, te weten in september 2022 en januari 2023.

Meetbaar resultaat Groei in vaardigheid bij de leerlingen op de CITO toetsen.
Zichtbare groei in didactisch handelen van de leerkrachten d.m.v.
groepsbezoeken Lex Gall en Heleen van der Meer (directeur)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Teamvergadering: januari en juni Met Lex Gall, na de groepsbezoeken een
gesprek tussen Heleen en Lex Gall.

Borging (hoe) Rekenbeleidsplan wordt ontwikkeld. Gemaakte afspraken (tijdens scholing,
teamvergadering) worden vastgelegd in dit document.
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Uitwerking GD5: Het lesaanbod van Fries beslaat het totale aanbod binnen het A-profiel op onze school
(aanbod van de kerndoelen 17 (attitude), 18 (luisteren), 19 (spreken), 20 (lezen), 21 (schrijven) en 22
taalbeschouwing. De doorgaande schoolbrede lijn is vastgesteld binnen het beleidsplan Taalplan Frysk.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Fries

Huidige situatie + aanleiding Alle scholen in het primair onderwijs (die onder de WPO vallen en zich in het
Friese taalgebied bevinden) dienen uiterlijk in 2030 een volledig aanbod
kerndoelen voor het Fries op voldoende niveau in alle groepen aan te bieden
(profiel A). In het schooljaar 2021-2022 heeft CBS de Oanrin weer een
schoolbezoek gehad. Daar zijn de volgende profielen uitgekomen: groep 1/2 C,
groep 3/4 B, groep 5/6 B en groep 7/8 A.

Gewenste situatie (doel) -Het lesaanbod van Fries beslaat het totale aanbod binnen het A-profiel op
onze school (aanbod van de kerndoelen 17 (attitude), 18 (luisteren), 19
(spreken), 20 (lezen), 21 (schrijven) en 22 (taalbeschouwing). -Er is een
duidelijke doorgaande schoolbrede lijn vastgesteld voor groep 1 t/m 8 vanuit
een gezamenlijke visie op Fries binnen ons onderwijsaanbod.

Activiteiten (hoe) -Er wordt binnen Noventa een coördinator Fries aangesteld (Suzanne
Seepma). Zij zal 1 dag per week hiervoor werkzaam zijn. Dit schooljaar wordt
het gestart op 3 scholen, waarvan CBS de Oanrin er 1 is. -Aanvraag subsidie
Frysk foar no en letter (FFNEL) -Coördinator Fries zet activiteiten uit op het
gebied van visie en onderwijsaanbod voor groep 1 t/m 8.

Consequenties organisatie 1 dag in de week is Suzanne Seepma bovenschools werkzaam. Binnen
teamvergadering aandacht voor Fries / inbreng Suzanne

Consequenties scholing -

Betrokkenen (wie) coördinator fries, team, taal- en spellingscoördinator en directie

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4 en
5

Eigenaar (wie) Coördinator Fries (Suzanne Seepma)

Meetbaar resultaat Aan het einde van het schooljaar wordt er in alle groepen voldaan aan het A-
profiel. Er is een duidelijke visie op Fries, wat bij alle activiteiten de onderlegger
vormt.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) november/december-> Heleen van der Meer (directie) en Suzanne Seepma
(coördinator Fries). juni 2023 -> eind evaluatie door gehele team en Suzanne
Seepma (coördinator Fries).

Borging (hoe) Coördinator maakt beleidsplan waarin visie, het aanbod en regels en afspraken
in staan vermeld.
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Uitwerking GD6: Op onze school heeft middels een uitgebreid methode onderzoek een nieuwe methode voor
het taal en spellingsonderwijs gekozen.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Taal en spelling

Huidige situatie + aanleiding Met ingang van dit schooljaar maken we geen gebruik meer van Snappet,
hierop deden we wel altijd taal en spelling in de groepen (3) 4 t/m 8. We zijn
daarom voor dit schooljaar over gegaan op de taalmethode 'Taal op maat' en
de spellingsmethode 'Spelling op maat'. We hebben hiervoor oude lesboek
weten over te nemen van een andere school en de werkboeken zelf
aangeschaft. Dit schooljaar willen gebruiken om ons goed te oriënteren op een
nieuwe taal- en spellingsmethode.

Gewenste situatie (doel) In het schooljaar 2023-2024 wordt er gestart met een nieuwe taal- en
spellingsmethode in de groepen (3) 4 t/m 8, die middels een uitgebreide
oriëntatie gekozen is door het gehele team.

Activiteiten (hoe) 1. Oriëntatiefase: start na de herfstvakantie. Jeroen Sjerps (Heutink) komt op
3 november een voorlichting geven over de verschillende taal- en
spellingsmethodes op dat moment. Focus op inhoud, visie en realisatie in
de praktijk)

2. Zichtzending wordt aangevraagd van 2/3 taal- en spelligsmethodes
3. Verschillende methodes liggen ter inzage.
4. Werkgroep presenteert nogmaals de verschillende methode aan het

gehele team. Deelt inzichten en mening. Team mag hier inhoudelijk op
reageren.

5. Uitprobeerfase. 2 methode worden gedurende de CITO toetsweken
uitgeprobeerd.

6. Evaluatie + besluit

Consequenties organisatie Instellen van een werkgroepjes (taal- en leescoördinator, directie, leerkracht).
Studiedagen (gehele team aanwezig) hiervoor gebruiken. Teamvergaderingen:
werkgroep deelt stand van zaken.

Consequenties scholing Heutink uitnodigen voor voorlichting over de verschillende taal- en
spellingsmethodes. Bezoek Heutink taal & spelling events op PCBO de Spreng
in drachten (22 februari 2023)

Betrokkenen (wie) werkgroep, directie en team.

Plan periode wk 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 en 16

Eigenaar (wie) Werkgroep en directeur

Kosten -

Omschrijving kosten -

Meetbaar resultaat Eind april/begin mei kan er een weloverwogen keuze gemaakt worden voor een
taal- en spellingsmethode voor groep (3) 4 t/m 8.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Teamvergadering: Iedere teamvergadering staat het onderwerp 'nieuwe taal-
en spellingsmethode' op de agenda. Voortgang wordt geëvalueerd, nieuwe
actiepunten worden geformuleerd.

Borging (hoe) Notulen teamvergadering en de actiepunten.
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Uitwerking GD7: Op onze school is de visie op onderwijs duidelijk en concreet beschreven, zijn kernwaarden
geformuleerd en middels leidende beelden vormgegeven die tot uiting komen binnen de schoolcontext.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied Visiegericht onderwijs

Huidige situatie + aanleiding Schooljaar 2021-2022 is er gestart met het ontwikkelen van een duidelijke visie
op onderwijs. Als team hebben we toen regelmatig stil gestaan bij goed
onderwijs. We hebben met elkaar vastgesteld, op basis van schoolpopulatie,
wensen team, waaraan ons onderwijs moet voldoen en op basis hiervan
hebben concrete inhoud kunnen geven aan de verbouwing van de school.
Kernwaarden zijn geformuleerd. Deze kernwaarden dienen duidelijk en
concreet nog te worden beschreven, met leidende beelden.

Gewenste situatie (doel) Een duidelijk en concreet beschreven visie op onderwijs, waarbij kernwaarden
middels leidende beelden zijn vormgegeven die tot uiting komen binnen de
schoolcontext.

Activiteiten (hoe) Binnen studiedag (alle collega's aanwezig) in gesprek gaan over kernwaarden.
Verder inhoudelijk concretiseren. Hierover in gesprek gaan met elkaar. Op
basis van input visie stuk schrijven en kernwaarden concretiseren met leidende
beelden. Regelmatig de kernwaarden terug laten komen binnen ons onderwijs
(teamvergaderingen, in gesprekken, etc.).

Consequenties organisatie Start schooljaar binnen studiedag aandacht aan besteden.

Consequenties scholing Geen.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 35, 36, 48, 3, 20, 21 en 26

Eigenaar (wie) Directeur

Kosten -

Omschrijving kosten -

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Startvergadering, na half jaar en eind van het schooljaar.

Borging (hoe) Staat in de schoolgids. Staat opgeslagen op SharePoint.
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Uitwerking KD1: Op onze school zijn leerlijnen uitgezet voor onderzoekend leren (wetenschap en techniek).

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Wetenschap en techniek

Gewenste situatie (doel) Een onderwijsaanbod binnen W&T onderwijs waarbij onderzoeken en
ontwerpen leidende activiteiten zijn. Dat kinderen hier leren door een
onderzoekende en ontwerpende manier (learning by inquiry and design),
hierdoor wordt de houding, de vaardigheden, denkwijzen en kennis in
samenhang ontwikkeld.

Activiteiten (hoe) -Talentenwerkplaats op school voor groep 1 t/m 8. Het programma bestaat in
totaal 4 lessen. De eerste les (2 uren) wordt gegeven door de organisatie van
de Talentenwerkplaats. De drie opvolgende dagen (90 minuten per les) geeft
de leerkracht zelfstandig technieklessen met de instructie en de materialen die
worden aangereikt.

Digitale geletterdheid: - Deelname Computational thinking Lego Spike (Groep
7/8). Introductiemiddag Lego Spike: 31 oktober of 2 november 2022. Vanaf
januari starten de leerkrachten en de leerlingen met de uitwerking van de
eindopdracht (EXPO). Lego WeDO (Groep 5/6). Introductiemiddag Lego WeDo:
25 of 26 oktober 2022. In de periode van oktober tot en met december krijgen
de leerkrachten de gelegenheid om in de groep zelf bezig te gaan. Vanaf
januari starten de leerkrachten en de leerlingen met de uitwerking van de
eindopdracht (EXPO). Scratch (Groep 3/4). Introductiemiddag Scratch junior: 7
of 8 november 2022. In de periode van december tot en met februari krijgen de
leerkrachten de gelegenheid met de opgedane kennis zelf aan de slag te gaan
in de groep. De leerkracht geeft in deze periode 5 lessen met Scratch. ->
toewerken eindopdracht EXPO. Groep 5/6 heeft de Expo op 11-4 en groep 7/8
heeft de expo op 13-4.

Deelname Watercampus Drie Daagse (vanuit Wetsus) voor groep 7/8. Een
prachtig educatief programma waarin kinderen op een leuke en interactieve
manier in contact worden gebracht met water en techniek.

Betrokkenen (wie) teamvergadering en ict-er

Plan periode wk 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 en 15

Eigenaar (wie) Groepsleerkrachten, ICT-er, MT

Omschrijving kosten Kosten zijn bovenschools; Noventa.
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Uitwerking KD2: Engelse lessen uitbreiden met een native speaker, door subsidiegelden.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Engels

Gewenste situatie (doel) Aanbod van kwalitatieve goede Engelse lessen, waarbij de kinderen in groep 8
op het juiste niveau uitstromen. Plezier in het geven van Engelse lessen door
de groepsleerkrachten.

Activiteiten (hoe) De Engelse lessen in de groepen versterken door 1x per twee/drie weken een
native speaker uit te nodigen die de Engelse lessen verzorgd. * Contacten
leggen met Native speaker. * Programma/lessen doorspreken. * Leerlingen
veel Engels laten spreken tijdens de lessen

Betrokkenen (wie) leerkrachten, leerlingen en native speaker

Plan periode wk 47, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13

Eigenaar (wie) Coördinator meertaligheid, Directie

Omschrijving kosten Subsidiegelden zijn €3415,- (hiervoor moet worden gezocht naar een Native
speaker).

Uitwerking KD3: Op onze school zijn duidelijke afspraken gemaakt betreft het schrijfonderwijs en het gebruik
van de juiste schrijfmaterialen.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Fijne motoriek

Gewenste situatie (doel) Verbetering van het schrijven van de kinderen. Duidelijke visie en kennis door
alle teamleden op het aanleren motorische vaardigheden.

Activiteiten (hoe) Met gehele team duidelijke afspraken maken over het schrijfonderwijs
(groep 1- 8).
Afspraken maken over schrijfmateriaal, dit aanschaffen en borgen
binnen regels/afspraken
Verdieping in theorie over aanleren van motorische vaardigheden
Duidelijke visie op het aanleren van motorische vaardigheden in de
onderbouwgroepen
Kritisch kijken naar de schrijfmethode.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 47, 51, 20 en 24

Eigenaar (wie) Directie, ICZO

Kosten 250

Omschrijving kosten Aanschaf nieuw schrijfmateriaal; pennen, driepuntspotloden, etc.
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