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JAARPLAN 2022 - 2023

School CBS De Reinbôge

Datum 24-05-2022

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.

Streefbeelden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Formatieve inzet directie, Zorg en begeleiding
leraren

6,4 inzet OP 
0,65 inzet onderwijsassistent 
0,45 inzet IB 
0,6 inzet dir 
0,1 inzet administratief medewerker 
0,7 inzet conciërge/schoonmaak

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

Functies [namen / taken] Directeur en twee bouwcoördinatoren 
IB'er - Henny de Jong 
Leerkrachten: zie formatieplaatje
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

17 13 21 19 17 15 16 22 140

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

Kwantitatieve gegevens personeel

Aantal medewerkers OP 9 (3 mannen en 6 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 5 (1 man en 4 vrouwen)

Aantal uitstromers 1

Aantal nieuwkomers 0

Aantal BHV-ers 6

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

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Streefbeeld Op onze school kunnen alle leerlingen van groep 3 t/m 8
beschikken over een eigen iPad en zijn er 2 tot 4 iPads beschikbaar
voor de groepen 1 en 2. Daarnaast kunnen alle leerkrachten over
een iPad beschikken en is de ICT-infrastructuur op orde.

groot

GD2 Streefbeeld Ons schoolteam oriënteert zich nader op mogelijke participatie in
een kindcentrum. Nadere uitwerking behoeven: uitgangspunten,
verhelderen financiële en ruimtelijke kaders, formuleren visie
kindcentrum, formuleren criteria vormgeving gebouw plus
omgeving.

groot

GD3 PCA
Onderwijskundig
beleid

Invoeren kleutervolgsysteem groot

GD4 PCA
Onderwijskundig
beleid

Borgen en verdiepen methode Pluspunt voor rekenen groot

GD5 PCA
Onderwijskundig
beleid

Borgen en verdiepen taal/lezen groot

GD6 PCA
Onderwijskundig
beleid

Digitale geletterdheid/Wetenschap en techniek groot

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

klein

KD2 Streefbeeld Op onze school is er sprake van een helder en doordacht
(beredeneerd) leerstofaanbod in groep 1 en 2 en wordt er gestreefd
naar een soepele overgang naar groep 3. Dit is vastgelegd in een
document / notitie.

klein

KD3 Streefbeeld Op onze school is een heldere doorgaande leerlijn geformuleerd
voor het Frysk en uitgezet in een concreet en eigentijds
leerstofaanbod.

klein
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Uitwerking GD1: Op onze school kunnen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 beschikken over een eigen iPad en
zijn er 2 tot 4 iPads beschikbaar voor de groepen 1 en 2. Daarnaast kunnen alle leerkrachten over een iPad
beschikken en is de ICT-infrastructuur op orde.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied ICT, 21th Century Skills, klassenmanagement

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

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

Consequenties organisatie Inplannen van 1 scholingsmoment. Aanstellen van 2 Apple specialisten;
opleiden, faciliteren.

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

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

Plan periode wk

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

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

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

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

Borging (hoe) Er wordt een borgingsdocument opgesteld: ICT-beleid Reinbôge.
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Uitwerking GD2: Ons schoolteam oriënteert zich nader op mogelijke participatie in een kindcentrum. Nadere
uitwerking behoeven: uitgangspunten, verhelderen financiële en ruimtelijke kaders, formuleren visie
kindcentrum, formuleren criteria vormgeving gebouw plus omgeving.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

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

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

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

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

Consequenties organisatie Plannen van vergaderingen, samenstellen van projectteams.

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

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

Plan periode wk

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

Omschrijving kosten Kosten zijn voor rekening van Noventa.

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

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Wanneer er bijeenkomsten plaatsvinden direct evalueren.

Borging (hoe) Afspraken worden vastgelegd en in tijd gezet.
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Uitwerking GD3: Invoeren kleutervolgsysteem

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Monitoring kleuters

Huidige situatie + aanleiding Voor de zomer hebben wij een aantal kleutervolgsystemen onder de loep
genomen. Net voor de zomer hebben wij een voorlichting gehad voor Mijn
Kleutergroep. Na de zomervakantie zullen wij dit volgsysteem gaan invoeren in
de kleutergroepen.

Gewenste situatie (doel) De vaardigheden van de leerlingen worden op een efficiënte manier snel en
gemakkelijk vastgelegd door middel van Mijn Kleutergroep.

Activiteiten (hoe) Trainingen voor de kleuterleerkrachten om zich het systeem van Mijn
Kleutergroep eigen te maken. In de praktijk moet zich dit vertalen.

Consequenties organisatie Aantal trainingen volgen (aantal keer nog onbekend) Op een onderbouw
vergadering evalueren.

Consequenties scholing Geen

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

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Leerkrachten 1/2 en IB-er

Kosten Opstartkosten €150,- Per leerling 0,40 x aantal leerlingen (dit jaar 30) €12,- per
maand Training collega's onderbouw nog onbekend

Omschrijving kosten Zie hierboven

Meetbaar resultaat Leerlingen volgen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Halverwege het schooljaar en aan het eind op een onderbouw vergadering

Borging (hoe) Vastleggen van afspraken in document
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Uitwerking GD4: Borgen en verdiepen methode Pluspunt voor rekenen

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Rekenonderwijs

Huidige situatie + aanleiding Vervolg op de klassenbezoeken die M.Postma dit schooljaar bij ons heeft
afgelegd. We zetten dit schooljaar in op alle groepen, door klassenbezoeken af
te nemen en voorlichtingen te organiseren o.l.v. M.Postma en de reken
coördinator van de school.

Gewenste situatie (doel) Resultaten voor het vakgebied rekenen omhoog in alle groepen

Activiteiten (hoe) Doelgerichte klassenbezoeken en nagesprekken Collegiale consultatie Twee
bijeenkomsten (teambreed) Kwaliteitskaart maken voor rekenen (door reken
coördinator) Aanschaffen map Rekenplein kleuters (na januari 2023 een
training voor Rekenplein)

Consequenties organisatie Op een bouwvergadering het rekenonderwijs centraal stellen Collegiale
consultaties wegzetten in de tijd

Consequenties scholing Twee middagen o.l.v. M. Postma en A.S. de Jong (reken coördinator)

Betrokkenen (wie) hele team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Hele team

Kosten €2000,-

Omschrijving kosten Klassenbezoeken en twee middagen scholing

Meetbaar resultaat Rekenresultaten in alle groepen stijgen de komende jaren.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Vergaderingen (vier keer per jaar)

Borging (hoe) Kwaliteitskaart rekenen voor de verschillende bouwen.
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Uitwerking GD5: Borgen en verdiepen taal/lezen

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Taal/lezen

Huidige situatie + aanleiding Vervolg op de scholingsmiddagen van W. de Jong. In groep 3 staan de
leeslessen centraal en in groep 4 t/m 8 staat de methode Staal centraal. Voor
een aantal leerkrachten de onderdelen spelling en woordenschat (borgen,
vervolg dit schooljaar) en spreken en luisteren

Gewenste situatie (doel) Leeslessen in groep 3 optimaliseren Lessen voor Staal in groep 4 t/m 8
optimaliseren

Activiteiten (hoe) Klassenbezoeken door W. de Jong Bijeenkomst groep 3 leerkrachten
Leeslessen Borgen van de uitkomsten

Consequenties organisatie Tijdens teamvergaderingen Staal optimaliseren Kwaliteitskaart leesonderwijs
maken Kwaliteitskaart Staal groep 4 t/m 8 maken voor Woordenschat, Spelling
en Spreken en Luisteren

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) leerkrachten groep 3 t/m 8

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Leerkrachten groep 3 t/m 8

Kosten €3700,-

Omschrijving kosten 12 klassenbezoeken, voorwerk, nagesprek 1 bijeenkomst aanvankelijk lezen

Meetbaar resultaat Leesresultaten zullen verbeterd worden Niveau Taal omhoog

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Op teamvergaderingen (3 x per jaar)

Borging (hoe) Kwaliteitskaart lezen Kwaliteitskaart spelling, woordenschat en
spreken/luisteren
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Uitwerking GD6: Digitale geletterdheid/Wetenschap en techniek

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Wetenschap

Gewenste situatie (doel) Borging en doorgaande lijn tav digitale geletterdheid en wetenschap en
techniek

Activiteiten (hoe) Als school zullen we in samenwerking met Noventa meedoen aan de
gezamenlijke projecten rondom wetenschap en techniek. In alle groepen zullen
we dit schooljaar wederom aan deze projecten gaan deelnemen. Aangezien dit
in het schooljaar 2021-2022 voor veel collega's de start was van deze
programma's hebben we teambreed afgesproken, hier volgend schooljaar ook
nog structureel op terug te komen.

Groep 1/2    Groep 3/4    Groep 5/6    Groep 7/8 Beebot      Project
Scratch Junior  Project LEGO WEDO Project computational thinkng LEGO
SPIKE

Daarnaast gaan wij als team aan de slag met digitale geletterdheid m.b.t het
gebruik van de IPAD in de klas. Dit doen we op twee scholingsmiddagen. We
zullen dan stilstaan bij hoe integreren we de IPAD in onze reguliere lessen.
Maar ook hoe maken we gebruik van de diverse apps die op de IPAD staan.
Alternatieve programma’s met betrekking tot het maken van werkstukken en
prestentaties. Daarnaast hebben we op school de mogelijkheid om met
greenscreens en vlogmaterialen te gaan werken. Hier zullen de kinderen in het
volgend school jaar naast de doorgaande lijn van de beebot tot aan LEGO
Spike aan gaan werken. Zo krijgt digtitale geletterheid, wetenschap en techniek
een vaste plek binnen de school.

Consequenties organisatie Op teamvergaderingen en tijdens de ICT kwaliteitskring

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) hele team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Kosten Geen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) ICT-ers, mei/juni 2023
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Uitwerking KD1: Op onze school is een doorgaande lijn vastgesteld voor Vreedzame school in combinatie en
relatie met het aanbod voor Burgerschap. Deze lijn is vastgelegd in een notitie.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

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

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

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

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

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Stuurgroep Vreedzame school, directie.

Omschrijving kosten Jaarlijkse licentiekosten Vreedzame school. Eventuele vervolgkosten op basis
van nacalculatie.

Uitwerking KD2: Op onze school is er sprake van een helder en doordacht (beredeneerd) leerstofaanbod in
groep 1 en 2 en wordt er gestreefd naar een soepele overgang naar groep 3. Dit is vastgelegd in een
document / notitie.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

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

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

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

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

Plan periode wk

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

Omschrijving kosten Naar inschatting € 500,- aan begeleidingskosten. Zie offerte Marthe Postma.
Aanschaf aanvullen rekenmaterialen voor groep 1/2. Zie offerte Malmberg voor
deze component.
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Uitwerking KD3: Op onze school is een heldere doorgaande leerlijn geformuleerd voor het Frysk en uitgezet
in een concreet en eigentijds leerstofaanbod.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Frysk

Gewenste situatie (doel) Doorgaande leerlijn opzetten voor Frysk, met concreet en eigentijds
leerstofaanbod

Activiteiten (hoe) Momenten plannen met S. Seepma (coördinator Frysk binnen Noventa) Met S.
Seepma en Joukje Weening (taal/leescoördinator) een leerlijn opzetten Ideeen
meenemen naar het team Met andere scholen overleggen (er zijn meer scholen
die een lijn op gaan zetten)

Betrokkenen (wie) taal/leescoördinator, directeur en s.seepma en daarna team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Hele team

Omschrijving kosten Subsidie Noventa
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Te volgen scholing

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Scholing Staal en
klassenbezoeken

Leerkrachten groep 4
t/m 8

najaar 2022 en voorjaar
2023

W. de Jong 3700

Rekenonderwijs versterken Alle leerkrachten najaar en voorjaar Marthe Postma 2000

Invoering
Kleutervolgsysteem

Leerkrachten groep
1/2

Najaar 2022 Mijn Kleutergroep Nog onbekend

VVE Thuis Leerkrachten 1/2 September 2022 Gemeente VVE
Thuis

Geen,
gesubsidieerd

Training Rekenplein Leerkrachten 1/2 Januari/februari 2023 M.Postma Nog onbekend

Geplande zelfevaluaties

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Vragenlijsten leerlingen Leerlingen groep 5 t/m 8 Voorjaar 2023 Geen

Geplande vragenlijsten

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Vragenlijsten leerlingen Leerlingen groep 5 t/m 8 Voorjaar 2023 Geen

Algemene werkzaamheden

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Geen werkzaamheden, wachten op nieuwbouw
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Overige zaken

Huisvesting Wachten op Nieuwbouw

TSO-BSO Na de zomer van 2022 zal er BSO opgestart worden in Twijzelerheide, in het
Dorpshuis, voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar.

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

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt komend schooljaar 4x
bijeen. Twee keer op een maandag en twee keer op een dinsdag.

Overig Geen bijzonderheden.
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