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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) Op de Hoekstien wordt systematisch
(gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen. 2) Op de
Hoekstien is sprake van passend onderwijs. 3) Op de
Hoekstien werken alle medewerkers (samen) aan hun
persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de
schoolontwikkeling. 4) Op de Hoekstien wordt
handelingsgericht gewerkt. 5) Op de Hoekstien wordt
opbrengstgericht gewerkt.

Inleiding
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Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school willen we de vastgestelde missie en visie per vakgebied concreet
vertalen naar handelen en aanbod in de groep.

In het afgelopen jaar vanaf december 2020 t/m begin februari 2021 hebben we wederom
te maken gehad met een schoolsluiting vanwege de Covid-19 pandemie.

Tijdens deze schoolsluiting is er afstandsonderwijs gegeven. Dagelijkse instructie
momenten (filmpjes) en Teams momenten in combinatie met de ondersteuning van de
ouders thuis, hebben ervoor gezorgd dat de meeste leerlingen zich voldoende hebben
kunnen door-ontwikkelen. De 'zorgleerlingen' zijn actief uitgenodigd in school en hebben
hier veelvuldig gebruik van gemaakt. Onder leiding van de zorgleerkracht kregen deze
leerlingen een aantal keren per week begeleide instructie en inoefening. Ook bij deze
leerlingen zien we over het algemeen een positieve ontwikkeling. Wekelijkse
teamoverleg momenten hebben gezorgd voor onderlinge afstemming en bijstelling van
de plannen en werkwijze. Een zeer intensieve manier van werken die gedragen door het
team, met ondersteuning van ouders over het algemeen positief verlopen is. Een groot
compliment voor alle betrokkenen is hierbij op zijn plaats.

Ook na de heropening van de school heeft de Covid-19 pandemie op diverse manieren
invloed gehad op het onderwijsproces, de leerlingen, leerkrachten en ouders. Na de
heropening hebben we met het gehele team onze jaarplanning enigszins aangepast en
de doelen bijgesteld. Daarmee hebben we rust in het team kunnen creëren en de focus
vooral op het primaire (leer) proces kunnen houden.

Verderop in deze jaarplan evaluatie zal per streefbeeld / aandachtpunt beschreven
worden wat de resultaten zijn en welke actiepunten wellicht meegenomen moeten
worden naar volgend schooljaar.

2. Op onze school willen we per vakgebied een doorgaande lijn realiseren van groep 1
t/m 8.

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

4. Op onze school willen we voor de groepen 3 t/m 8 een moderne rekenmethode
invoeren. Mogelijk in combinatie met de mogelijkheden vanuit Snappet of vanuit de eigen
digitale lijn van de betreffende methode.

5. Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die ondersteuning
behoeven op het gebied van zorg en (cognitief en soc. emotioneel) en gedrag.

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

7. Op onze school beschikken we over een heldere leerlijn m.b.t. de best presterende
leerlingen, waarbij cognitieve en creatieve vaardigheden in doelstellingen zijn
weergegeven.

8. Op onze school besteden we aandacht aan talent-ontwikkeling. We willen meer
thematisch gaan werken om dit te verwezenlijken. We gebruiken hiervoor de methode
Blink geïntegreerd.

9. Op onze school kennen we vergaand eigenaarschap en verantwoordelijkheden toe
aan 'expert' leerkrachten. Zodat zij te ontwikkelen beleid mee initiëren.

10. Op onze school hebben wij passende resultaten die corresponderen met onze
populatie. (Hoge verwachtingen).

11. Op onze school is een nieuw rapport ingevoerd, passend bij onze visie op onderwijs,
waarbij de persoonlijke ontwikkeling en groei van het kind centraal staat.

12. Op onze school hebben we een eenduidige methodiek / aanpak op het gebied van
sociaal emotionele ontwikkeling. Deze pedagogische onderlegger is een doorgaande lijn
voor de groepen 1 t/m 8.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Formatie: 6.7 fte totaal (excl. zorggelden) 
Leraren: 6.2 fte 
IB: 0.4 fte 
Zorggelden: 0.3 fte 
Meerkunners: 0.1 fte 
Adjunct directie: 0.1 fte 
Directie: 0.45 fte

De formatieve inzet is gebleven zoals afgesproken. De positieve ontwikkeling die de
adjunct directeur heeft doorgemaakt heeft geresulteerd in het feit dat deze als leerkracht
en adjunct directeur onze school zal gaan verlaten. Een mooie nieuwe kans en uitdaging
als directeur op een andere school van Noventa betekent het vertrek van deze collega.
Daarnaast gaat een collega werktijdfactor 0.4000 de school verlaten voor een andere
uitdaging elders. Een collega is met vervroegd zwangerschapsverlof gegaan (vanaf
week 24) dit vanwege de Covid -19 pandemie. Deze vervanging is kwalitatief prima
opgelost met een invaller van Noventa. De renovatie en verbouw van de school is bijna
afgerond. Een prachtig verduurzaamd en modern schoolgebouw is gerealiseerd. De
opbrengsten / resultaten van de beleidsvoornemens worden elders in dit document
beschreven.

Groepen 1 
2 
3 (4a) 
4 
5 (4b) 
6-7a 
7b-8 
LIO-stagiaire groep 2

Functies [namen / taken] groep 1: Minke van Kesteren 
groep 2: Annet Levers 
groep 2: Heleen van der Meer 
Groep 3: Jetty Veenstra 
Groep 3: Luppie Kuipers 
Groep 4: 
Groep 5: Alida Bulthuis 
Groep 6-7a: Anja Dijkstra 
Groep 6-7a: Luppie Kuipers 
Groep 7b-8: Gaatze Bosma 
LIO-stagiaire: Wijke de Boer

IB en zorgleerkracht: Biny van Kammen 
Meerkunners coördinator: Biny van Kammen 
Taal-lees coördinator: Biny van Kammen 
Rekencoördinator: Heleen van der Meer en Anja Dijkstra 
Adjunct directeur: Heleen van der Meer 
Directeur: Hesder Hoekstra
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Twee sterke kanten Pedagogisch klimaat 
Prima zorg en begeleiding 
Team dat wil vernieuwen en verbeteren 
Professionele cultuur 
Hoge verwachtingen (opbrengsten passend bij leerlingen) 
Gebruik van moderne (digitale) middelen en methodes.

Twee zwakke kanten Veel wisselingen in team gehad, daarnaast een jong team
met startende leerkrachten.

Twee kansen Inzet coördinatoren (specialisten) 
Team dat gezamenlijk wil (blijven) vernieuwen 
Op de ochtenden kleinere enkelvoudige groepen. 
Groeps doorbroken werken. 
Herinrichting / renovatie schoolgebouw. 
Samenwerking met externe (zorg) partijen. 
Ontwikkelingen op het gebied van talentontwikkeling.
(thematisch onderwijs)

Twee bedreigingen Lichte krimp 
Weinig financiële middelen om in het verkleinen van
groepen of ondersteuning voor leerlingen en leerkrachten in
te zetten. 
Concurrentie positie van 2 andere basisscholen in het dorp

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Implementeren nieuwe rekenmethode 
Ontwikkelen en invoeren nieuw schoolrapport 
Visie meer zichtbaar / concreet maken d.m.v. thematisch
werken / talentontwikkeling.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal De leerlingenaantallen zijn passend bij de prognose die gesteld was.

18 14 22 21 14 18 20 20 147

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 8 (1 man en 7 vrouwen) Geen wijzigingen in kwantitatieve gegevens personeel. De gesprekken cyclus van
Noventa, met afgelopen jaar de boordelingsgesprekken a.d.h.v. de CT-meter is
gewijzigd en uitgesteld naar schooljaar 21-22.

Aantal medewerkers OOP 2 (1 man en 1 vrouw)

Aantal BHV-ers 4
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Op onze school willen we voor de groepen 3 t/m 8 een moderne rekenmethode invoeren. Mogelijk in combinatie met de
mogelijkheden vanuit Snappet of vanuit de eigen digitale lijn van de betreffende methode.

groot

GD2 Streefbeeld Op onze school besteden we aandacht aan talent-ontwikkeling. We willen meer thematisch gaan werken om dit te
verwezenlijken. We gebruiken hiervoor de methode Blink geïntegreerd.

groot

GD3 Streefbeeld Op onze school is een nieuw rapport ingevoerd, passend bij onze visie op onderwijs, waarbij de persoonlijke ontwikkeling
en groei van het kind centraal staat.

groot

KD1 Streefbeeld Op onze school willen we de vastgestelde missie en visie per vakgebied concreet vertalen naar handelen en aanbod in de
groep.

klein

KD2 Streefbeeld Op onze school willen we per vakgebied een doorgaande lijn realiseren van groep 1 t/m 8. klein

KD3 Streefbeeld Onze school initieert en stimuleert de professionele ontwikkeling van leerkrachten. klein

KD4 Streefbeeld Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die ondersteuning behoeven op het gebied van zorg en
(cognitief en soc. emotioneel) en gedrag.

klein

KD5 Streefbeeld Op onze school willen we ouders nog meer betrekken bij het onderwijs en zien we de ouders als partners van de school
m.b.t. de ontwikkeling van het kind.

klein

KD6 Streefbeeld Op onze school beschikken we over een heldere leerlijn m.b.t. de best presterende leerlingen, waarbij cognitieve en
creatieve vaardigheden in doelstellingen zijn weergegeven.

klein

KD7 Streefbeeld Op onze school kennen we vergaand eigenaarschap en verantwoordelijkheden toe aan 'expert' leerkrachten. Zodat zij te
ontwikkelen beleid mee initiëren.

klein

KD8 Streefbeeld Op onze school hebben wij passende resultaten die corresponderen met onze populatie. (Hoge verwachtingen). klein
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Uitwerking GD1: Op onze school willen we voor de groepen 3 t/m 8 een moderne rekenmethode invoeren. Mogelijk in combinatie met de mogelijkheden vanuit Snappet
of vanuit de eigen digitale lijn van de betreffende methode.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Rekenen

Huidige situatie + aanleiding We werken met een verouderde rekenmethode, in combinatie met Snappet. Het overzicht in de leerlijnen en doelen is
niet altijd even eenvoudig te overzien. Het werken met deze methode via het directe instructiemodel vraagt (veel) extra
aanpassing en voorbereiding van de leerkracht.

Gewenste situatie (doel) Moderne rekenmethode uitzoeken en implementeren. Goede methodiek / aanpak voor groep 3-4. Mogelijk in de toekomst
ook te gebruiken in groep 1-2. Accent op realistisch rekenen. Gebruiken in combinatie met digitaal syteem Snappet, of
vanuit methode gebonden digitale systeem Bingel.

Activiteiten (hoe) 1 Bespreken verschillende methodes met team 2 Oriëntatie op WIG 5 en Pluspunt 4 in juni 2019 3 Bekijken zichtzending
4 Uitproberen boekjes en op Snappet en uitproberen via Bingel. 5 Kiezen (voorlopige) methode 6 Ervaringen, input naar
de rekenspecialisten. 7 Evaluatie 8 Besluit: aanschaf methode voor groep 3 t/m 8

Consequenties organisatie Regelmatig tijdens teamoverleg (studiemomenten) laten terugkomen. in de verschillende bouwen de methode, aanpak en
ervaringen bespreken en terugkoppelen naar de rekenspecialisten.

Consequenties scholing Externe raadplegen

Betrokkenen (wie) team o.l.v. rekenspecialisten

Plan periode wk

Eigenaar (wie) team

Omschrijving kosten €42,- euro per leerlingen (Bingel) of €70,- voor Snappet licentie (dit is ook inclusief
spelling/woordenschat/studievaardigheden)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

We hebben teambreed en onder leiding van de rekenspecialisten de stappen gezet die gepland stonden. We hebben de neiuwe methode WIG 5 en Snappet in elkaar verweven en
een compleet lesmodel beschreven en beleidsmatig vastgelegd. Op dit moment maakt Snappet grote stappen om volgens de juiste didactiek ook de sommen aan te bieden. De
groepen 3 en 4 werken met de papieren versie vn de methode dit werkt uitstekend. Tijdens de teamvergadering van 29 april 2021 is er een inventarisatie gedaan van alle plussen
en minnen tot nu toe. Dit wordt verwerkt in een werkdocument wat volgend jaar verder zal worden opgepakt. 90% van de implementatie is afgerond.
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Uitwerking GD2: Op onze school besteden we aandacht aan talent-ontwikkeling. We willen meer thematisch gaan werken om dit te verwezenlijken. We gebruiken
hiervoor de methode Blink geïntegreerd.

Thema Streefbeeld

Huidige situatie + aanleiding We hebben onze kernambitie vastgesteld. Daaruit blijkt dat we andersoortig (thematisch/projectmatig) onderwijs
belangrijk vinden voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

Gewenste situatie (doel) Per week (groepsdoorbroken) ruimte en aandacht besteden aan opdrachten waarbij kinderen kennismaken met
andersoortige opdrachten / onderwijs.

Activiteiten (hoe) Thematisch en projectmatig gaan werken. Gebruik maken van de mogelijkheden van Blink.

Consequenties organisatie Mogelijk groepsdoorbroken gaan werken.

Betrokkenen (wie) leerkrachten van groep 3 t/m 8

Plan periode wk

Eigenaar (wie) team

Omschrijving kosten nihil

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) tijdens teamoverleg November

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

De implementatie van Blink en het verder vormgeven van thematisch / talent onderwijs is deels van de grond gekomen. Vanuit onze kernambitie willen we echt nog wel meer
stappen zetten en hier gerichter en meer zichtbaar handen en voeten aan te geven. Een aantal leerkrachten heeft verschillende thema's gebruikt en zich verder verdiept in de
aanpak/methodiek. Van daaruit is het enthousiasme eigenlijk alleen maar groter geworden om deze methode goed te implementeren. Dit zal volgend jaar een speerpunt worden.
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Uitwerking GD3: Op onze school is een nieuw rapport ingevoerd, passend bij onze visie op onderwijs, waarbij de persoonlijke ontwikkeling en groei van het kind
centraal staat.

Thema Streefbeeld

Huidige situatie + aanleiding Onze schoolrapporten doen geen recht aan de individuele ontwikkeling en groei van de leerling. De sociale kant op de
huidige rapporten wordt onderbelicht.

Gewenste situatie (doel) Zie hoofd-doelstelling

Activiteiten (hoe) Aantal teamleden komen met voorstel voor orïentatie en geven ruimte voor vragen en input aan de rest van het team.
Bekijken bestaande rapporten / systemen Bezoeken Lichtbron te Buitenpost, bekijken hun persoonlijke (nieuwe) digitale
rapporten.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) werkgroep + team

Omschrijving kosten nnb

Meetbaar resultaat nieuw rapport eind dit schooljaar

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Er is passend bij onze visie op onderwijs en leren, een nieuw en kindvriendelijk en op groei gericht leerling rapport ontwikkelt. Het gehele team heeft hier -onder leiding van een
kerngroep bestaande uit 3 collega's uit iedere bouw- input voor aangeleverd. Na de eerste rapporten die dit jaar de deur uit zijn gegaan, is er teambreed een evaluatie geweest. De
punten die vanuit deze evaluatie overbleven zullen meegenomen worden als werkpunten voor volgend schooljaar. De commissie zal zorgdragen dat dit op de agenda van de
bouwvergaderingen en studiemomenten komt. In januari 2022 moet dit volledig afgerond zijn. Uiteraard blijft het mogelijk om de rapporten passend bij de school en
maatschappelijke ontwikkelen per jaar iets aan te passen.

CBS de Hoekstien

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 10



Uitwerking KD1: Op onze school willen we de vastgestelde missie en visie per vakgebied concreet vertalen naar handelen en aanbod in de groep.

Thema Streefbeeld

Gewenste situatie (doel) Zie hoofddoel

Activiteiten (hoe) Afspraken / aanpak / werkwijze voor de meeste vakgebieden zijn al vastgelegd. Hoe er gewerkt wordt in de groep, nog
concreter vertalen in woorden.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Beleidsmatig zijn alle vakgebieden beschreven.

Uitwerking KD2: Op onze school willen we per vakgebied een doorgaande lijn realiseren van groep 1 t/m 8.

Thema Streefbeeld

Betrokkenen (wie) expert leerkracht en voortrekkers en mt

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

De meeste vakgebieden hebben een doorgaande lijn, rekenen groep 1-2 naar groep 3 verdient nog onze aandacht.

Uitwerking KD3: Onze school initieert en stimuleert de professionele ontwikkeling van leerkrachten.

Thema Streefbeeld

Gewenste situatie (doel) zie hoofddoel

Activiteiten (hoe) In gesprek met leerkrachten stimuleren tot ontwikkeling / scholing, passend bij de organisatie doelstelling.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) leerkracht

Omschrijving kosten nnb
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

1 leerkracht heeft de studie schoolleider afgerond. 1 leerkracht wil de IB opleiding gaan volgen. Mogelijkheden om je zelf te ontwikkelen worden van harte ondersteunt en
gestimuleerd.

Uitwerking KD4: Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die ondersteuning behoeven op het gebied van zorg en (cognitief en soc. emotioneel) en
gedrag.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied zorg

Gewenste situatie (doel) zie hoofddoel

Activiteiten (hoe) Leerkrachten kunnen allen zowel een pedagogisch, als ook didactisch klimaat / klassenmanagement realiseren ten
gunste van hun leerlingen. Preventief en pro-actief signaleren van moeilijkheden/problemen. Ondersteuning van IB-er en
zorgleerkracht tijdig inroepen. Observaties in de klas, ondersteuning en coaching van de leerkracht.

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Leerkrachten kunnen allen zowel een pedagogisch, als ook didactisch klimaat / klassenmanagement realiseren ten gunste van hun leerlingen. Preventief en pro-actief signaleren
van moeilijkheden/problemen. Ondersteuning van IB-er en zorgleerkracht tijdig inroepen. Observaties in de klas, ondersteuning en coaching van de leerkracht.

Uitwerking KD5: Op onze school willen we ouders nog meer betrekken bij het onderwijs en zien we de ouders als partners van de school m.b.t. de ontwikkeling van het
kind.

Thema Streefbeeld

Gewenste situatie (doel) zie hoofddoel

Activiteiten (hoe) Door middel van actieve dialoog en ouder-kind leerkracht gesprekken.

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Ouderbetrokkenheid (fysiek) is dit jaar door Covid-19 minder van de grond gekomen dan we gehoopt hadden. Anderzijds de contacten die er nu geweest zijn, zijn krachtig en op
inhoud. Als partners kijken we wat het beste is voor de kinderen.
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Uitwerking KD6: Op onze school beschikken we over een heldere leerlijn m.b.t. de best presterende leerlingen, waarbij cognitieve en creatieve vaardigheden in
doelstellingen zijn weergegeven.

Thema Streefbeeld

Gewenste situatie (doel) zie hoofddoel

Activiteiten (hoe) Eigen plan van aanpak schrijven onder kapstokplan/visie aangeleverd vanuit Noventa. Zorgleerkracht krijgt 0.1 wtf
hiervoor.

Betrokkenen (wie) zorgleerkracht met betreffende groepsleerkracht.

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Uitgevoerd conform beleidsvoornemen. Zorgleerkracht begeleidt de leerling een ochtend per week.

Uitwerking KD7: Op onze school kennen we vergaand eigenaarschap en verantwoordelijkheden toe aan 'expert' leerkrachten. Zodat zij te ontwikkelen beleid mee
initiëren.

Thema Streefbeeld

Gewenste situatie (doel) zie hoofddoel

Activiteiten (hoe) Alle leerkrachten op de hoogte stellen van wijziging CAO en de daar bij behorende (vernieuwde) functieprofielen.
Informatie verstrekken via P&O van Noventa richting teams. LB-L11 LA-L10

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Uitgevoerd volgens beleidsvoornemen.

Uitwerking KD8: Op onze school hebben wij passende resultaten die corresponderen met onze populatie. (Hoge verwachtingen).

Thema Streefbeeld

Plan periode wk
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Uitgevoerd volgens beleidsvoornemen. Resultaten zijn passend bij onze populatie en ruim boven het landelijk gemiddelde.
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting De inrichting / huisvesting zal samen met de gemeente
besproken worden. Mogelijk zal er in kalenderjaar 2021 een
renovatie plaatsvinden.

Renovatie / verbouw is uitgevoerd.

TSO-BSO Contacten met BSO blijven onderhouden. Aandacht voor
VVE en warme overdracht.

Contacten zijn prima, VVE en contacten zijn prima en daar is blijvende aandacht voor.

Sponsoring De school heeft geen activiteiten gepland waarbij
sponsoring een rol speelt. Wellicht dat er een sponsorloop
gaat plaatsvinden t.b.v. een nieuw school sportshirt met ons
nieuwe logo.

Geen sponsoractiviteiten

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend jaar 5-6 x bijeen.

Volgens jaarplanning uitgevoerd

Overig Conciërge en vrijwilliger A. Dorenbos zal komend
schooljaar ons ondersteunen. Vrijwilligster E. Windstra zal
komen jaar ons ondersteunen.

Beide vrijwilligers zijn werkzaam in school en voor de kinderen en collega's 'goud' waard.
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