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School CBS De Bernebrêge School CBS De Bernebrêge

Datum Datum

Inleiding Inleiding

Speerpunten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

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

2. Op onze school is een modern aanbod van methoden aanwezig, met name voor
rekenen- en taal- vakken.

3. Onze school wil ouders nog meer betrekken bij het onderwijs en ziet de ouders als
partners van de school m.b.t. de ontwikkeling van het kind.

4. Onze school initieert en stimuleert de professionele ontwikkeling van leerkrachten.

5. Implementatie en borging van een observatie - en registratiesysteem onderbouw.

6. Implementatie en borging aanbod en beleid sociale emotionele ontwikkeling.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Totale formatieve inzet OP is 8,8 WTF. Groepsformatie is
7.8 WTF 
Inzet directie is 0,8 WTF 
Inzet IB-er is 0,6 WTF 
Inzet administratieve medewerkster 0,1 WTF 
Inzet conciërge 0,5 WTF 
Inzet ICT-er 0,2000 WTF

Groepen Enkele groepen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8

Functies [namen / taken] Onze school kent de volgende functies: 
Directeur, Interne coördinator zorg, ICT - er, taal - , reken,
kunst en cultuurcoördinator, groepsleerkrachten,
administratieve medewerkster, onderwijsassistente en
conciërge.

Twee sterke kanten Het pedagogische klimaat. 
De investeringen die dit jaar gedaan worden in bewegend
leren, extra uren voor de zorg, het neerzetten van een
sterke zorgstructuur. 
De invoering van een instructiemodel (EDI), voor het geven
van een meer efectieve instructie met betrokken leerlingen.

Twee zwakke kanten Onze ouders worden nog te weinig betrokken bij de school
en het onderwijsproces van hun kind(eren). 
Er is nog geen gedragen missie en visie binnen het team.

Twee kansen Het vergroten en stimuleren van de ouderbetrokkenheid. 
De teamleden in hun kracht zetten.

Twee bedreigingen De krimp slaat behoorlijk toe, tel daar ook de concurrerende
positie van de andere twee scholen in het dorp bij op. 
Een cultuuromslag maak je niet zo gemakkelijk, hier zullen
we veel tijd en energie in moeten steken, terwijl de
werkdruk al als hoog wordt ervaren.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Inzetten op kwaliteit van lesgeven middels scholing,
groepsbezoeken en gesprekken. 
Inzetten op werkgeluk van het team. 
Een missie en visie die staat en gedragen wordt.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

9 20 18 16 26 22 22 25 158

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

De krimp slaat behoorlijk toe. En zet ook dit schooljaar door. Er zijn in groep 8 28
leerlingen van school naar het voortgezet onderwijs gegaan. Daarbij hebben we ook te
maken gehad met 12 leerlingen die gingen verhuizen buiten Surhuisterveen. Dit heeft
vanaf 1 augustus 2023 gevolgen voor het formeren van de groepen en de gehele
formatie.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 16 (1 man en 15 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 4 (1 man en 3 vrouwen)

Aantal nieuwkomers 2

Aantal BHV-ers 5

Aantal geplande FG's 19 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande POP's 20 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Speerpunt Op onze school zijn leerlijnen uitgezet voor digitale geletterdheid volgens het curriculum. groot

GD2 Speerpunt Op onze school is een modern aanbod van methoden aanwezig, met name voor rekenen- en taal- vakken. groot

GD3 Speerpunt Onze school wil ouders nog meer betrekken bij het onderwijs en ziet de ouders als partners van de school m.b.t. de
ontwikkeling van het kind.

groot

GD4 Speerpunt Onze school initieert en stimuleert de professionele ontwikkeling van leerkrachten. groot

GD5 Speerpunt Implementatie en borging van een observatie - en registratiesysteem onderbouw. groot

GD6 Speerpunt Implementatie en borging aanbod en beleid sociale emotionele ontwikkeling. groot
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Uitwerking GD1: Op onze school zijn leerlijnen uitgezet voor digitale geletterdheid volgens het curriculum.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied Digitale gelettterdheid

Huidige situatie + aanleiding Niet alle leerkrachten hebben op dit moment de vaardigheden om de digitale geletterdheid goed in te kunnen zetten. We
staan hierin nog aan de basis. Wel heeft elke leerling een eigen device om op te kunnen werken. Ook hebben alle
leerkrachten een eigen device en hebben ze de Apple training gevolgd. De faciliteiten zijn dus in orde.

Gewenste situatie (doel) De wens is om de digitale geletterdheid meer inhoud te geven en een doorgaande lijn te creëren. De leerkrachten krijgen
hiervoor de handvatten aangereikt om dit zelf vorm te gaan geven.

Activiteiten (hoe) Er is dit schooljaar 0,1 FTE extra aan formatie ingezet, zodat de ICT-er een plan op kan stellen en uit kan voeren in de
groepen, in samenwerking met de leerkrachten. Dit plan omvat scholingsmomenten en praktische ondersteuning.

Consequenties organisatie Dit heeft consequenties gehad voor de formatie qua uren. Deze verhoging van de FTE voor de ICT is voor 1 jaar
vastgesteld.

Betrokkenen (wie) directie en mtteamleden en ict'er en bovenschools ict' er.

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Het plan is opgesteld en de uitvoering is in gang gezet. Het plan is terug te vinden op de Sharepoint onder het kopje ICT.
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Uitwerking GD2: Op onze school is een modern aanbod van methoden aanwezig, met name voor rekenen- en taal- vakken.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied Aanbod methoden rekenen en taal.

Huidige situatie + aanleiding De nieuwe methode voor technisch lezen die we in 2021-2022 hebben aangeschaft, bevat ook begrijpend lezen en
voldoet op zich aan de eisen van de nieuwste leesonderwijsinzichten. Toch ervaren we dat de lessen in de methode niet
voldoende oefening bieden voor onze leerlingen. De resultaten van begrijpend lezen vallen tegen en we krijgen hier nog
niet genoeg grip op. Daarnaast hebben we op dit moment geen goede methode voor Engels, hier willen we ons op gaan
oriënteren.

Gewenste situatie (doel) Een goede doorgaande leerlijn voor begrijpend lezen met voldoende aanbod voor onze leerlingen. Middels de EDI-lessen
meer betrokkenheid creëeren bij onze leerlingen en voldoende resultaten behalen. De nieuwe methode (Estafette 3)
optimaal in kunnen zetten. Een manier om Engels te geven aan onze leerlingen, of dit nu via een methode is of methode-
loos via de eisen van het curriculum.

Activiteiten (hoe) Onderzoeken hoe kunnen we de nieuwe methode (Estafette 3) optimaal in kunnen zetten en onderzoeken waar de
knelpunten zitten. Oriëntatie en uitproberen van manieren om meer begrijpend lezen lessen aan te bieden. Oriëntatie
methode Engels.

Consequenties organisatie Traject en onderzoek staan een aantal keren op de agenda voor de pv- en bouwvergaderingen geagendeerd.

Consequenties scholing Zie vergaderrooster en scholingsplan

Betrokkenen (wie) werkgroepen, team en directie en mt en taalcoördinator

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Taalcoördinator, directie en MT.

Kosten Nog nader te bepalen.

Omschrijving kosten N.v.t.

Meetbaar resultaat Afspraken vastleggen in borgingsdocument.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatiemomenten op vergaderingen.(volgens vergaderrooster) .

Borging (hoe) Afspraken vastleggen in borgingsdocument.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Er is een nieuwe methode aangeschaft voor technisch lezen. We zijn d.m.v. onderzoeken en uitproberen uitgekomen op de methode Estafette 3. Deze methode wordt het
komende schooljaar verder geïmplementeerd. Door tijdgebrek, o.a. door corona en omdat de nadruk lag op het bemensen van de groepen, is er nog niet georiënteerd op een
nieuwe manier om Engels te geven. We willen komend schooljaar onderzoek doen of we dit willen geven d.m.v een methode of juist zonder methode.
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Uitwerking GD3: Onze school wil ouders nog meer betrekken bij het onderwijs en ziet de ouders als partners van de school m.b.t. de ontwikkeling van het kind.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied ouderbetrokkenheid

Huidige situatie + aanleiding Door de pandemie merken we dat de ouders minder betrokken konden zijn bij de school. En ook dat we hier nu meer
moeite en energie in moeten en willen steken om dit weer op peil te krijgen. Het is zaak dat we de ouders meer betrokken
maken bij het onderwijsproces van hun kind(eren). Dat we de ouderbetrokkenheid vergroten. Dit komt ook duidelijk naar
voren uit de tevredenheidspeilingen.

Gewenste situatie (doel) Betrokken ouders die zich gehoord en gezien voelen en samen met ons, als professionals, het onderwijsproces van hun
kind(eren) vorm geven. Een sterke ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het zelfvertrouwen, de motivatie en de
leerprestaties van kinderen op school.

Activiteiten (hoe) Het werven van betrokken ouders voor in de nieuwe schoolraad en deze schoolraad opzetten. Een kennismakingsavond
aan het begin van het schooljaar organiseren. Inloop middagen organiseren. Koffieochtenden plannen. Een KSG dienst
houden. Huiswerkopdrachten meegeven waarbij ouders een rol spelen. Een open communicatie tussen school en ouder
creëeren, zodat er een laagdrempelige manier ontstaat om elkaar geïnformeerd te houden. Een positieve houding
aannemen naar ouders toe. Verwachtingen uitspreken naar ouders toe.

Consequenties organisatie Een aantal keren per jaar komt dit punt op de agenda. Daarnaast gaan we hier een studiedag aan besteden.

Consequenties scholing -

Betrokkenen (wie) gehele team en ouders.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Gehele team.

Kosten €30

Omschrijving kosten Koffie/thee.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Op dit moment (sept.2022) is er schoolraad geïnstalleerd met 5 betrokken ouders en 2 personeelsleden. Ook is er een kennismakingsavond geweest waarbij de leerlingen aan hun
ouders hun werk en groep konden laten zien.
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Uitwerking GD4: Onze school initieert en stimuleert de professionele ontwikkeling van leerkrachten.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied Kwaliteitszorg.

Huidige situatie + aanleiding Alle teamleden zijn gevraagd naar hun wensen t.a.v. professionalisering. In het taakbeleid zijn hiervoor de wettelijke uren
opgenomen. Mochten deze niet voldoende blijken, dan is er in overleg uitbreiding mogelijk. We missen een duidelijke
visie en missie op onze school. De bestaande visie is van jaren geleden en we vinden het belangrijk om dit opnieuw te
bespreken, zodat we de visie en missie allemaal kunnen onderschrijven en deze ook uit kunnen dragen en zichtbaar in
de school terug kunnen laten komen. Ook is aangegeven dat er behoefte is aan collegiale consultatie. Deze wordt zoveel
als mogelijk gefaciliteerd. Er is vooral behoefte aan collegiale consultatie t.b.v. EDI-lessen, omdat we als school recent
gestart zijn met dit instructiemodel, zoals ook het strategisch beleidsplan van Noventa beschrijft.

Gewenste situatie (doel) Betrokken en gemotiveerde leerlingen tijdens de lessen, waardoor we nog beter onderwijs kunnen verzorgen en de
toetsresultaten omhoog zullen gaan. Een samen gedragen en zichtbare visie en missie. Geïnspireerde teamleden die
weten hoe ze een goede EDI-les kunnen verzorgen. Teamleden die hun kennis en kunde op peil houden.

Activiteiten (hoe) Het inkopen van gerichte scholing op basis van de uitkomsten van de schoolscan of de schoolplannen. De inzet van
externe expertise. Een deel van het budget wordt besteed aan de collegiale consultatie en het inzetten van materialen
voor de EDI-lessen, waarbij we ons richten op nog beter onderwijs.

Consequenties organisatie Twee keer een hele studiedag visie en missie en twee keer een halve studiedag. Individuele scholingen op maat. Tijd vrij
maken voor collegiale consultatie door de teamleden te faciliteren (MT).

Consequenties scholing Budgetten bovenschools aanvragen.

Betrokkenen (wie) hele team.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) MT en team.

Kosten €4500 voor teamscholing. €300 voor individuele scholingen.

Omschrijving kosten Inhuur externen.

Meetbaar resultaat Eind schooljaar 2022-2023

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Gehele team eind schooljaar 2022-2023 via vergadering.

Borging (hoe) In het schooljaarplan.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Er zijn al diverse collega's bezig met collegiale consultatie en individuele scholing. De eerste teamscholing vindt half oktober plaats.
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Uitwerking GD5: Implementatie en borging van een observatie - en registratiesysteem onderbouw.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied Kwaliteitszorg.

Huidige situatie + aanleiding De school beschikt nog onvoldoende over een goede registratie en observatie welke digitaal uit te voeren en in te lezen is
en geborgd kan worden.

De school beschikt aan het einde van cursusjaar 2022 - 2023 in de leerjaren 1 en 2 over een observatie- en
registratiesysteem.

Vooraf: planning – Inplannen van de doelen mbt de thema’s. Ieder doel komt in de hele kleuterperiode tenminste 4 keer
aan bod. Tijdens: De doelen worden per thema weggezet in de weekplanning en geregistreerd.

Gewenste situatie (doel) Zie onderstaande activiteiten

Activiteiten (hoe) Mijn kleutergroep 2022 – 2023 Vooraf: planning – Inplannen van de doelen m.b.t .de thema’s. Ieder doel komt in de hele
kleuterperiode tenminste 4 keer aan bod. Tijdens: De doelen worden per thema weggezet in de weekplanning en
geregistreerd. Aan te bieden doelen gekoppeld aan de thema’s in de jaarplanning. Elk doel komt 2 – 3 keer per jaar aan
bod. Er wordt gewerkt aan een doelenoverzicht/ jaarplanning. Naar aanleiding van de weekplanning Schatkist of binnen
eigen thema’s worden de doelen uitgezet per dag/ moment. Nieuw: Structurele zorgkaart introduceren

Aanpak 1: dezelfde doelen vaker inplannen (kleine kring) op zone van naaste ontwikkeling. Aanpak 3: verrijkingsdoelen
inplannen (kleine kring) op zone van naaste ontwikkeling. Binnen aanpak 1 en 3: bij specifieke afwijkende
onderwijsbehoeften HP of OPP (parnassys) (kleine kring icm met zorguren). Logboek bijhouden.

Start: invoeren van onderwijsbehoeften en bijhouden leerlingprofiel (incl. gespreksverslagen). Doel: eind van het
schooljaar info compleet. Dan vervalt formulier leerlingkenmerken in 1-2. Bij de overdracht 2-3 stelt de leerkracht groep 3
op basis van het leerlingprofiel mijn kleutergroep de leerlingkenmerken samen. Analyse: 3 keer per jaar (als afsluiting van
de zorgperioden). Wordt besproken tijdens de leerling/ groepsbespreking. Afsluiting periode 2 groep 2 specifiek lees- en
rekenvoorwaarden groep 3 bekijken. Nieuwe leerlingen: na 6 weken bespreken met de IB-er op basis van intake-
informatie. Bij vermoeden ontwikkelingsvoorsprong of achterstanden verwerken in de onderwijsbehoeften. Rapportage:
voorstel combi tekenmap en grafieken overzicht mijn kleutergroep. Evaluatie en bijstellen aan het eind van het schooljaar.
Gaandeweg nagaan of er nog scholingsvragen zijn en eventueel extra scholing aanvragen of gebruik maken van
collegiale consultatie.

Consequenties organisatie Alle leerkrachten onderbouw en de ICZO-er volgen 2 x een scholing. Daarnaast staat dit onderwerp 2x tijdens een
bouwvergadering op de agenda.

Consequenties scholing Zie vergaderrooster en scholingsplan. Externe van "Mijn Kleutergroep' is uitgenodigd voor het geven van twee trainingen.

Betrokkenen (wie) collega's onderbouw en directie en mt

Plan periode wk
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Eigenaar (wie) Directie en MT.

Omschrijving kosten N.v..t.

Meetbaar resultaat Er ligt een document aan het eind van schooljaar 2022 - 2023, waarin de doelstellingen en de doorgaande leerlijn
vastgelegd zijn volgens gemaakte afspraken. (borgingsdocument)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni - algemene evaluatie vergaderingen met het hele team.

Borging (hoe) Er ligt een document aan het eind van schooljaar 2022 - 2023, waarin de doelstellingen en de doorgaande leerlijn
vastgelegd zijn volgens gemaakte afspraken.(borgingsdocument)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

De collega's van de onderbouw hebben bij de evaluatie van het schooljaarplan 2021-2022 aangegeven behoefte te hebben aan meer ondersteuning en kennis om (goed) te
kunnen werken met "Mijn Kleutergroep". Afgelopen jaar is dit onvoldoende ingezet. Daarom zijn er twee trainingen met een externe afgesproken om goed met deze methode te
kunnen werken. De eerste training is inmiddels geweest. Het "huiswerk" moet nu eerst uitgevoerd worden en eind novenber volgt dan de tweede training.
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Uitwerking GD6: Implementatie en borging aanbod en beleid sociale emotionele ontwikkeling.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied Sociaal emotionele ontwikkeling.

Huidige situatie + aanleiding Er is een tweejarige invoering incl. implementatietraject van ‘De Vreedzame School’ geweest o.l.v. een externe
begeleider. Dit is het cursusjaar 2020-2021 afgerond.

We concluderen dat de afspraken verwateren en dat is niet wat we willen. Daarom besluiten we om voor volgend
schooljaar een "opfriscursus" te initiëren. Daarin staan de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt centraal. Hoe
gaat het, wat loopt er, waar zitten de problemen en wat zijn succeservaringen, zijn zaken die dan aan bod zullen komen.
We willen deze opfriscursus graag voor leerlingen, collega's en ouders gaan organiseren. We realiseren ons na dit jaar
dat we zaken bij moeten stellen. De taken voor de kinderen blijken te hoog gegrepen te zijn. We zullen keuzes moeten
gaan maken in de tijdsinvestering, planning en doelen die we willen bereiken.

Gewenste situatie (doel) Er hangt een prettige sfeer in de school. In de klas is ‘de vreedzame school’ zichtbaar door middel van de thema kaarten,
afsprakenlijst en takenkaarten. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor de taken. Er zijn minder conflicten in de
school. Leerlingen worden persoonlijk begroet en bij de naam genoemd, waardoor elk kind zich gezien voelt. Kinderen in
de bovenbouw beslissen mee over bepaalde schoolzaken (klassenregels, keuze van mediatoren) en er is een
leerlingraad actief. Conflicten op het ‘bovenbouw-plein’ worden opgelost door mediatoren, die daarvoor een training
hebben gehad.

Activiteiten (hoe) CBS De Bernebrege beschikt over een duidelijke en actuele leerlijn sociale ontwikkeling vanaf groep 1 tot en met groep
8. Daarbij zijn actuele bronnen aanwezig om materiaal voor de lessen uit te putten.

Consequenties organisatie Traject staat een aantal keren op de agenda voor de pv -en bouwvergaderingen geagendeerd.

Consequenties scholing Zie vergaderrooster en scholingsplan

Betrokkenen (wie) directie en iczo-er en teamleden

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Werkgroep en teamleden.

Kosten Geen

Omschrijving kosten N.v.t.

Meetbaar resultaat CBS De Bernebrege beschikt over een duidelijke en actuele leerlijn sociale ontwikkeling vanaf groep 1 tot en met groep
8. Daarbij zijn actuele bronnen aanwezig om materiaal voor de lessen uit te putten.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatiemomenten op vergaderingen. Besluiten worden vastgelegd. De leerlijn wordt vastgelegd en daarna regelmatig
(minimaal 2x per schooljaar) geëvalueerd. Evaluatie op teamniveau. Juni - algemene evaluatievergadering het alle
teamleden Vastleggen afspraken in borgingsdocument.
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Borging (hoe) Afspraken worden vastgelegd in een borgingsdocument.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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