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Inleiding Dit jaarplan is gebaseerd op ons 4- jarige schoolplan en is
een onderdeel van onze kwaliteitscyclus. In het schoolplan
is de grote koers uitgezet. Deze ingezette koers wordt per
schooljaar uitgewerkt in een jaarplan en dit wordt jaarlijks
geëvalueerd. Deze evaluatie wordt vastgelegd in het
schooljaarverslag. Het schooljaarverslag is openbaar en
wordt gepubliceerd op onze website. Soms wordt de koers
in het volgende jaarplan bijgesteld vanwege de laatste
evaluatie, omstandigheden of nieuwe ontwikkelingen.

In dit 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
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Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. 1.Op onze school beschikken we over leerlijnen voor bepaalde onderdelen van de21st
century skills, zoals (digitale) geletterdheid.

Digitale geletterdheid omvat alle vaardigheden die je nodig hebt om je in de digitale
samenleving staande te houden en jezelf te ontwikkelen. Van informatievaardigheden tot
je veilig kunnen bewegen op internet, van computational thinking en programmeren tot
mediawijsheid en ict-basisvaardigheden.

Tijdens de Coronaperiode heeft het team en hebben de kinderen een snelle omslag
gemaakt naar het werken met Office365 en met Teams. Het afstandsonderwijs was snel
vorm gegeven en door middel van Snappet konden de leerkrachten het werk van de
kinderen volgen. Ook hebben de kinderen leren (ver)werken met Mindcraft.

In het schooljaar 2020-2021 wilden we de verbinding leggen tussen de vakgebieden taal,
lezen en rekenen met de digitale geletterdheid. Dit laatste is heel goed te integreren in
de genoemde vakgebieden. Helaas is vanwege Corona de bijbehorende scholing pas in
juni gegeven, en deze cursus was digitaal. Het komend schooljaar staat er opnieuw een
bijeenkomst gepland hierover en gaan we hiermee verder. Wel zal er op digitaal gebied
ook meer nascholing moeten komen voor leerkrachten, hierbij denken wij aan een
initiatief vanuit en ondersteuning door het Innovatorium. Onze school betaalt een
jaarlijkse bijdrage per leerling aan dit Innovatorium maar heeft helaas, door diverse
omstandigheden, vanuit het Innovatorium geen ondersteuning mogen ontvangen. Het
ICT-plan is aangepast, aangevuld door alle leerkrachten en geëvalueerd tijdens de
teamvergadering.

De communicatie met ouders verloopt via Social Schools. Alle ouders zijn aangesloten.
Via dit platform worden zowel informatie, foto's als gespreksplanningen en de groeps-
maandbrieven gedeeld.

De setting van de leerlingenraad is opnieuw gekozen en een aantal keren bijeen
geweest. Vanwege Corona ging deze maandelijkse bijeenkomst ook een aantal keren
niet door. De kinderen zijn zich bewust van hun taak en er worden tijdens de
bijeenkomsten veel schoolzaken besproken.

Er is door de Provincie en NHL-Stenden een onderzoek geweest naar de status van het
Frysk op onze school. Afgelopen jaar had de school een B-status. Omdat de school aan
bijna alle gestelde normen voldoet en gecertificeerde leerkrachten heeft hebben wij nu
de A-status toegekend gekregen. Het Taalplan Frysk is als bijlage aan dit jaarverslag
toegevoegd.

Door middel van het organiseren van diverse maandelijkse naschoolse sportactiviteiten,
een breed cultuuraanbod voor alle groepen en een creatieve- en sportweek geeft onze
school uitvoering aan de slogan: Passie voor elk Talent.

2. 2.Op onze school geven we rekenen en spelling niet meer alleen met een methode,
maar met behulp van ICT

3. 3.Op onze school zetten we digitale middelen in om ouders optimaal te informeren
over de ontwikkeling van hun kind

4. 4. Passie voor elk talent: "Wij kunnen niet van alle kinderen sterren maken maar we
kunnen ze wel laten schitteren."
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

4,5538 totaal Eindopbrengsten minimaal op het landelijk gemiddelde.

Hoewel het ieder jaar weer opnieuw een speerpunt is om onze opbrengsten op het
landelijke niveau te krijgen is ons dit schooljaar ook niet helemaal gelukt. Dit komt door
verschillende omstandigheden. Op onze school komen veel kinderen uit de omgeving
die het niet hebben gered op een eerdere basisschool en extra ondersteuning nodig
hebben. Ook zijn er op onze school relatief veel TOS-kinderen. Door de vormgeving van
onze combinatiegroepen weten wij veel kinderen binnen boord te houden. Wel is het
positief dat onze school qua opbrengsten voldoende scoort op de te behalen F- en S-
doelen. * Zie in de bijlage het bijgevoegde opbrengstenverslag.
(Onderwijsresultatenverslag.)

Ondersteuning voor nieuwe, start-bekwame leerkracht in de bovenbouw.

Ook dit schooljaar was het weer een strijd om goed onderwijs te kunnen geven in de
bovenbouw. De leerkracht die de school van Elan toegewezen had gekregen bleek,
ondanks veel ondersteuning, de belofte niet waar te kunnen maken. Deze leerkracht
heeft een plekje gevonden in de invalpool. Ook de tweede leerkracht die vanuit
bovenschools werd aangevlogen bleek het online onderwijs geen vorm te kunnen geven,
niet op de hoogte te zijn van de werkwijze van de methodes, de lesplanning en de
schoolafspraken. Deze leerkracht is per zomervakantie terug gekeerd naar zijn vorige
werkgever. De derde leerkracht was een schoolverlater, zeer gemotiveerd. Met deze
leerkracht gaan we het komend schooljaar parttime door. Het is (eind juni) nog onzeker
wie de duo-leerkracht gaat worden. Deze wordt door Elan toegewezen maar daarin zijn
steeds weer mutaties.

Bekwamen van leerkrachten dmv observaties en teamscholing: didactisch handelen.

Alle leerkrachten hebben een klassenbezoek gehad van Jan Oudeboon, in combinatie
met de directeur. Deze bezoeken en de individuele evaluatiegesprekken werden als erg
zinvol en opbouwend ervaren. Jan Oudeboon heeft een verslag geschreven van zijn
bevindingen. Dit verslag is, vw de vertrouwelijkheid, niet toegevoegd. Het komend
schooljaar worden de 3 bijbehorende scholingen georganiseerd. Dit gaat in combinatie
met een andere school.

Extra aandacht voor meetkunde mbv concreet materiaal en de
werkverzorging/interpunctie.

Groepen Combinatiegroepen: 1, 2 en 3, 4 5 en 6, 7 en 8.

Functies [namen / taken] Directeur, IB-er, 5 leerkrachten, schoolmaatschappelijk
werker. 
Taken worden onderling verdeeld: zie werkverdelingsplan.

Twee sterke kanten Sterk in het opvangen van leerachterstanden 
Kleinschaligheid

Twee zwakke kanten Leeropbrengsten vw populatie 
Veel wisselingen leerkrachten BB

Twee kansen Inzet van wat extra formatie en schoolmaatschappelijk werk
Peuterspeelzaal inpandig

Twee bedreigingen Terugloop van het leerlingenaantal 
Expertise Zorg en begeleiding ligt in combinatie met
bijkomende taken te sterk bij de IB-er
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Opbrengsten [beleidsvoornemens] Eindopbrengsten minimaal op het landelijk gemiddelde. 
Ondersteuning voor nieuwe, start-bekwame leerkracht in de
bovenbouw. 
Bekwamen van leerkrachten dmv observaties en
teamscholing: didactisch handelen 
Extra aandacht voor meetkunde mbv concreet materiaal en
de werkverzorging/interpunctie

De middenbouw heeft zichtbaar meer aandacht besteed aan het lesgeven met concrete
materialen. In deze groep zijn een aantal kinderen met een eigen leerlijn die hierbij veel
baat hebben. Toch blijft dit een aandachtspunt.

Net als het advies om geen instructie te geven n.a.v. het voorbeeld van de lesmethode,
maar om het doel van de les op een andere wijze te introduceren.

Taalverzorging en interpunctie laat een opgaande lijn zien en is zeker verbeterd. Toch
vallen onze leerlingen hierop weer uit, volgens de Cito-toetsing. Het komend schooljaar
wordt dit dus opnieuw een aandachtspunt.

OBS Arjen Roelofsskoalle
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Per juni 2021 had de school 49 leerlingen. 6 Kinderen gaan naar het voortgezet
onderwijs en mogelijk gaan er 2 leerlingen verhuizen. Er zijn 4 nieuwe leerlingen
ingeschreven. We verwachten het komend schooljaar te starten met 44 leerlingen. Na
het schooljaar 2021-2022 hopen we weer een stijgende lijn te kunnen gaan zien!

Ook het komend schooljaar gaan we daarom weer in 3 dezelfde combinatiegroepen
werken: een 1-2-3-combinatie, een 4-5-6-combinatie en een 7-8-combinatie.

4 4 6 5 5 8 8 6 46

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

Het afgelopen schooljaar zijn er in totaal 8 leerlingen van school gegaan. 
Er zijn 3 nieuwe leerlingen in groep 1 ingeschreven en 2 in groep 7/8. Deze laatste betrof
nieuwe bewoners van Hijum. 
In totaal zijn er 6 leerlingen die doorstromen naar het VO, 2 leerlingen stromen uit
vanwege een verhuizing.

De aanwas in de onderbouw is klein. Dat is opnieuw de reden voor het vormen van
nieuwe combinatiegroepen. De tendens is dat over 2 jaar het leerlingenaantal weer gaat
toenemen. 
Als groep 7 van school gaat brengt dat nog weer een sterke daling teweeg qua
leerlingenaantal.
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Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 7 (1 man en 6 vrouwen) In de bovenbouw kreeg de school een nieuwe, mannelijke leerkracht toegewezen.
Hoewel op leeftijd had deze leerkracht weinig ervaring. Ondanks het harde werk en de
inzet bleek dat het lesgeven aan onze bovenbouw niet lukte, de chemie met de kinderen
was er niet. In eerste instantie werd er vanuit Elan ondersteuning ingevlogen door een
andere mannelijke leerkracht. Na een maand kwam er opnieuw een lockdown-periode.
Omdat de lessen en de lesplanning niet of onvoldoende werd uitgevoerd en de kinderen
achterstand opliepen heeft de IB-er, in combinatie met een startbekwame leerkracht,
tijdens het ouderschapsverlof van leerkracht 2 de structuur in de klas terug gebracht.
Daarna heeft leerkracht 2 besloten terug te keren naar zijn oude werkgever.

De beloofde onderwijsassistent is door Elan nooit ter beschikking gesteld. Gelukkig
zaten we vrij ruim in de formatie en konden we daardoor met leerkrachten de nodige
extra ondersteuning bieden.

De groepsleerkracht van de combinatie 1-2-3 heeft besloten om dit schooljaar met
vervroegd pensioen te gaan. De duoleekracht werkt 4 dagen en gaat het stokje
overnemen. Het afgelopen jaar heeft zij zich goed kunnen verdiepen in de materie.

Alle leerkrachten hebben een klassenbezoek en een FG gehad. 3 Gesprekken vonden
plaats vanwege de klok in Coo7. De andere gesprekken waren n.a.v. de
klassenbezoeken met Jan Oudeboon.

Aantal medewerkers OOP 0 ( mannen en vrouwen)

Aantal uitstromers 1

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 2

Aantal geplande FG's 6 Aantal uitgevoerde FG's 6

Aantal geplande POP's 6 Aantal uitgevoerde POP's 0
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Aandachtspunten Schoolbeschrijving Doorontwikkelen TOS in de klas en kennis van (digitale) laaggeletterdheid ouders groot

KD1 Aandachtspunten Schoolbeschrijving Consolideren Muziekonderwijs klein

KD2 Aandachtspunten Schoolbeschrijving Profileren mgv website en Scholen op de kaart klein

KD3 Aandachtspunten Schoolbeschrijving Aandacht voor andere gewoontes en culturen klein

OBS Arjen Roelofsskoalle
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Uitwerking GD1: Doorontwikkelen TOS in de klas en kennis van (digitale) laaggeletterdheid ouders

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Resultaatgebied Taalontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding Vanwege een aantal kinderen met een TOS-diagnose en daarbij schoolbreed lage taalopbrengsten willen wij als team
ons verdiepen in deze problematiek zoadt wij leerlingen beter kunnen ondersteunen.

Gewenste situatie (doel) Door meer kennis te hebben van TOS hebben leerkrachten meer inzicht in deze problematiek en de aanpak ervan. Dat
resulteert in betere leerresultaten bij onze kinderen met een taalachterstand.

Activiteiten (hoe) Alle leerkrachten schrijven in op een door Kentalis aangeboden scholingsmodule

Consequenties organisatie Kennis delen en evalueren in de teamvergadering

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) alle leerkrachten

Plan periode wk 48

Eigenaar (wie) IB-er

Omschrijving kosten Geen

Meetbaar resultaat Alle leerkrachten hebben zich ingeschreven

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In mei, tijdens de teamvergadering bij evaluatie schooljaarplan

Borging (hoe) Afspraken worden door de taalcoordinator vastgelegd in het taalplan

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Vanwege Covid-19 worden er geen bijeenkomsten georganiseerd door Kentalis. Mogelijk volgend jaar in de herkansing?

OBS Arjen Roelofsskoalle
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Uitwerking KD1: Consolideren Muziekonderwijs

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Resultaatgebied Aanbod muzikale vorming

Gewenste situatie (doel) In alle groepen wordt actief muziekonderwijs aangeboden met behulp van de methode 123Zing.

Activiteiten (hoe) 1. De methode is aanwezig
2. Gericht scholing aanbieden
3. Uitproberen van de lessen en materialen
4. Inroosteren op lesrooster
5. Klassenbezoeken

Betrokkenen (wie) de teamleden

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directeur

Omschrijving kosten €350,- tlv subsidie: Meer Muziek in de Klas

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

De methode is aanwezig en wordt in alle groepen ingeroosterd en ingezet. Vanwege Corona is de scholing helaas door 123ZING geannuleerd. Muziek is wel het vak wat snel
wordt overgeslagen in geval van tijdnood. Dit blijft een aandachtspunt. Het projectplan Sterk met Taal noemt ook de component muziek als stimulerende factor. Daarom blijft dit
item voor komend schooljaar een aandachtspunt.

Uitwerking KD2: Profileren mgv website en Scholen op de kaart

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Resultaatgebied Zichtbaarheid van de school

Gewenste situatie (doel) Actuele en volledige informatie is te vinden op de website

Activiteiten (hoe) Controleren op updates en verouderde informatie

Betrokkenen (wie) directeur en ib-er

Plan periode wk 33

Eigenaar (wie) Directeur en IB-er

Omschrijving kosten Geen

OBS Arjen Roelofsskoalle
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Alle actiepunten zijn uitgevoerd. Omdat er tussentijds en jaarlijks aanpassingen zijn blijft dit ook komend schooljaar weer een aandachtspunt.

Uitwerking KD3: Aandacht voor andere gewoontes en culturen

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Resultaatgebied Burgerschapsvorming en orientatie op de samenleving

Gewenste situatie (doel) Tijdens de groepslessen en humanistische vorming wordt meer aandacht besteed aan andere gewoontes en culturen

Activiteiten (hoe) 1. Inplannen gerichte Vreedzame Schoollessen
2. Integreren in de zaakvakken
3. Overleg over het aanbod van en met aanbieder Humanistische vorming
4. Organiseren van multiculturele activiteit

Betrokkenen (wie) het team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) De teamleden

Omschrijving kosten Geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

OBS Arjen Roelofsskoalle
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Kengetallen - Leerlingen

Omschrijving Waardering

Aantal leerlingen totaal (einde cursusjaar) 49

Aantal leerlingen eraf (loop cursusjaar) 0

Aantal leerlingen erbij (loop cursusjaar) 4

Aantal verwijzingen naar SO-SBO 0

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Vanwege kleinschaligheid hebben wijzigingen in de leerlingenaantallen veel impact. Mogelijk gaan een komende verhuizingen ons 2 leerlingen kosten. Als er een nieuw gezin in
het dorp komt wonen kunnen deze aantallen plotseling weer positief worden bijgesteld.

Kengetallen - Personeel

Omschrijving Waardering

Gemiddelde leeftijd 46

Vast dienstverband 7

Tijdelijk dienstverband 0

Ziekteverzuimpercentage 0

Aantal leraren startbekwaam 2

Aantal leraren basisbekwaam 2

Aantal leraren vakbekwaam 2

Aantal L10-leraren 5

Aantal L11-leraren 1

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omdat er een vacature ontstond bij de bovenbouw kreeg onze school een oudere leerkracht toegewezen. Dat zorgde ervoor dat de gemiddelde leeftijd van het team omhoog ging.
Er was geen sprake van ziekteverzuim. Wel ontstonden er weer wisselingen in de bezetting van de bovenbouw. Doordat 1 leerkracht ouderschapsverlof van die groep opnam is
ervoor gekozen om geen vervanger aan te stellen, maar heeft de IB-er deze dagen vervangen om op deze wijze weer structuur in de groep te kunnen brengen. De vervanger die
aanvullend werd aangesteld werkte hier goed aan mee en kan hopelijk blijven, het komend schooljaar!
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Doorontwikkelen TOS in de klas en kennis van (digitale) laaggeletterdheid ouders

Het actieplan Sterk met Taal is als bijlage toegevoegd aan dit jaarverslag. Er is regelmatig contact geweest met de projectleider en de eerste scholing is aan het einde van het
schooljaar gevolgd. Door alle teamleden werd deze scholing als zeer teleurstellend en weinig educatief ervaren. Door Kentalis is er nog steeds ondersteuning op onze school voor
de TOS-kinderen. Ook zijn er materialen aangeschaft en is er een start gemaakt met het programma BOUW! waardoor taalzwakke kinderen extra ondersteuning krijgen Voor het
komend schooljaar blijft dit actiepunt staan.

Consolideren Muziekonderwijs.

Twee leerkrachten hanteerden de lesmethode 123 ZING niet of nauwelijks. Daarom is er voor deze leerkrachten extra ondersteuning dmv aangevraagd. Jammer genoeg werd
deze scholing vw Corona afgezegd. Er is vooruitgang in het aanbod muzikale vorming maar ook dit kan naar een hoger level. Het komend schooljaar blijft dit daarom ook een
verbeter/aandachtspunt.

Profileren mgv website en Scholen op de kaart. De website is up-to-date, net als Scholen op de Kaart. (Vensters) Met behulp van het programma Vensters in in opdracht van
bovenschools een nieuwe schoolgids vormgegeven. De MR heeft met deze schoolgids ingestemd.

Aandacht voor andere gewoontes en culturen.

Vanwege onze beschermde, kleinschalige dorpsomgeving worden onze leerlingen weinig in contact gebracht met andere gewoontes en culturen. Na schooltijd wordt er door
opgeschoten jeugd ook wel gepest bij bewoners die anders geaard of gekleurd zijn. Door onze lesmethode Vreedzame School, het jeugdjournaal en het aanbieden van HVO-GVO
besteden we hier aandacht aan. Het komend schooljaar voeren we de Regenboogweken in, in die week staat het anders zijn centraal.

Leerlingen. Het aantal leerlingen is licht gedaald maar dit was te verwachten. Het leerlingenaantal is stabiel en mooi evenredig verdeeld over de combinatiegroepen.

Personeel. Er was weinig ziekteverzuim bij het personeel. Wel is er gebruik gemaakt van ouderschapsverlof door 1 van de leerkrachten. De IB-er heeft deze dagen vervangen. Er
is een goede verdeling tussen start- basis- en vakbekwame leerkrachten. onze school heeft 1 leerkracht in de L11 schaal.

OBS Arjen Roelofsskoalle
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten In het najaar 2020 is er een online interview geweest met de Schoolinspectie. Dit
interview ging over onze schoolpopulatie in relatie tot de doelen die gesteld zijn in het
jaarplan. Conclusie van de inspectie was dat gestelde doelen overeen kwamen met de
schoolpopulatie en de opbrengsten van de school. Als tip werd aangegeven dat de
doelen nog wat specifieker konden worden gemaakt.

De BHV-bijscholing die was georganiseerd door Elan was dit schooljaar digitaal en is
gevolgd door de BHV-ers.

De begeleiding op het werken met 123-Zing is door deze organisatie afgezegd wegens
Covid-19. De leerkrachten gaan proberen om toch structureel de muzieklessen in te
roosteren en deze uit te voeren. Collegiale consultatie is mogelijk. Eventueel komend
schooljaar opnieuw bekijken.

Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een module TOS in de Klas te
volgen. De reden hiervan is niet duidelijk. In ieder geval speelde Corona een rol.
Mogelijk zijn er dit schooljaar ook geen modules aangeboden door Kentalis.

De geplande klassenbezoeken en coaching van de leerkrachten door Jan Oudeboon
zou plaats vinden in de maand januari 2021. Vanwege Covid is dit uitgesteld en vond dit
plaats in juni. Alle leerkrachten hebben dit moment als erg waardevol en leerzaam
ervaren. De bijbehorende scholing (3x) door Jan Oudeboon is ingeroosterd voor in het
komend schooljaar.

Sterk met taal!
Signaleren en
begeleiden van
laaggeletterdheid bij
ouders, nav het
convenant
laaggeletterdheid van
de gemeente
Leeuwarden.

alle
teamleden

Schooljaar
2020-2021

Bibliotheek Kosten en
uren in
addendum

BHV 2
Leerkrachten

september
2020

Brandbeveiliging
Friesland te
Stiens

Bovenschools

Werken met 123 ZING Nieuwe
teamleden,
leerkrachten
groep 3, 4 en
5

inschrijven op
respectievelijke
datum

123ZING € 350,00

Module naar
keuze:TOS in de klas

alle
teamleden

inschrijven op
respectievelijke
datum

Kentalis Gratis

Didactisch handelen alle
teamleden

januari 20201 Oudeboon
Onderwijsadvies

€4500,00
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Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Het gesprek met de onderwijsinspectie maakte duidelijk dat wij de ontwikkelpunten van
de school goed op orde hebben, in relatie tot de ons bekende en in kaart gebrachte
schoolpopulatie. Als tip werd gegeven om onze doelen meer op het kind toe te schrijven:
wat levert het de leerling op.

Voor Frysk kregen we de A-status toegekend. Het rapport is toegevoegd als bijlage.

Onderwijsresultaten: het uitgewerkte Onderwijsresultatenverslag is toegevoegd als
bijlage. Hierin staan ook de Cito-eindscores en de verwijzingen naar het
vervolgonderwijs.

Evaluatie Schoolinspectie, aanbod in relatie
tot ontwikkelplannen

Inspectie,
directie en IB

11-2020 Geen

Audit Frysk NHL-Stenden Werkgroep 5-2021 Onbekend

Onderwijsresultaten IB-er Halfjaarlijks Geen

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Alle geplande vragenlijsten zijn afgenomen.

De geplande vragenlijsten over Veiligheid en Tevredenheid zijn op instructie van
bovenschools veranderd van WMK naar een afname via Vensters.

De vragenlijst WMK-Veiligheid is op onze school extra afgenomen bij de bovenbouw
vanwege de genoemde chemie en problemen met de leerkracht.

Alle vragenlijsten zijn geëvalueerd en besproken met het team. Eventuele actiepunten
worden opgenomen in de nieuwe jaarplanning.

Van alle afgenomen WMK-lijsten is verslaglegging.

WMK Veiligheid Bovenschools September 2020 Geen

Zicht op Ontwikkeling Bovenschools Maart 2021 Geen

WMK Tevredenheid Bovenschools Januari 2021 Geen

Pedagogisch handelen alle teamleden December 2020 Geen

OBS Arjen Roelofsskoalle
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Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Jaarlijks is er op uitnodiging van Elan een feedbackgesprek op de schooldocumenten.
Alle benodigde school- en kwaliteitsdocumenten waren (met instemming MR) aanwezig
en geplaatst in de daarvoor bestemde map op SharePoint. Ook het Professioneel
Statuut en het Werkverdelingsplan waren geüpdatet. Aanleveren op Internet
Schooldossier van de inspectie lukte niet volledig vanwege het niet goed functioneren
van deze website. Als verbeterpunt werd aangegeven dat de schoolgids niet voldeed
aan de inspectienorm en dat deze voortaan vorm gegeven moest worden via het format
van Vensters. De tijdens het feedbackgesprek aangegeven aandachtspunten zijn
verwerkt.

De nieuwe schoolgids is opgesteld in Vensters en met instemming van de MR actief
m.i.v. het nieuwe schooljaar.

Er zijn een aantal gesprekken gevoerd naar aanleiding van de voortgang in Coo7. Ook
zijn er buiten dit programma om functioneringsgesprekken geweest. In de maand juni
hebben alle leerkrachten een klassenbezoek gehad en naar aanleiding daarvan een
persoonlijk feedback-ontwikkelgesprek. Er heeft vanwege het vertrek van een leerkracht
1 exit gesprek plaatsgevonden. De klok in Coo7 loopt dus niet helemaal synchroon met
de gesprekkencyclus.

Aandachtspunten feedbackgesprek
verwerken

Directeur Januari 2021 Geen

Maken schoolgids Directeur 2021 Onbekend

Coo7 gesprekkencyclus Directeur en alle
teamleden

Schooljaar
2020-2021

Onbekend

OBS Arjen Roelofsskoalle
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting De inpandige peuterspeelzaal wordt nog steeds bedreigd in
haar voortbestaan vw de schaarse aanmeldingen. Als de
peuterspeelzaal wordt gesloten gaan we dit lokaal inzetten
voor gebruik voor de extra begeleiding.

Er zijn dit schooljaar geen aanpassingen geweest in de huisvesting. Al het jaarlijkse
onderhoud heeft plaats gevonden. Vanwege lekkage tgv CV onderhoud is er schade
ontstaan aan de server. Deze kosten konden bij het desbetreffende bedrijf verhaald
worden. De peuterspeelzaal krijgt weer meer kinderen in de groep. Daarom is er van
opheffing gelukkig op dit moment nog geen sprake!

TSO-BSO Voor de buitenschoolse activiteiten is een schema
opgesteld en gaan we samenwerken met de vakleerkracht
gym, de sportclubs en BVsport.

De school heeft een continurooster. Dus tussenschoolse opvang is niet nodig. Voor- en
naschoolse opvang vindt plaats bij gastouders.

Sponsoring Geen, maar misschien wordt er een sponsor benaderd voor
het voorleesontbijt.

Jaarlijks wordt de school gesponsord door Poeisz al er een schoolontbijt plaats vindt. Dit
schooljaar was dat met Kerst.

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

De MR heeft alle vergaderingen uitgevoerd, meestal online. Er is instemming geweest
op alle benodigde documenten. Zie hiervoor de MR-notulen en het bijgevoegde MR-
jaarverslag.

OBS Arjen Roelofsskoalle
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Project:                  
Sterk met Taal  
 

10 KZ  Obs Arjen Roelofsskoalle  
Hijum     1-8-2020 



 

 

Inleiding 
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen (Algemene 

Rekenkamer, 2016).  

Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke 

leven.  

Als je niet goed kunt lezen, schrijven en/of rekenen, vind je minder snel een baan, kun je minder 

gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Onder de 2,5 miljoen laaggeletterden zijn 1,8 

miljoen 16- tot 65-jarigen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. 

 

De Arjen Roelofsskoalle is een kleine, landelijke dorpsschool gelegen in een agrarische omgeving 

boven de rook van Leeuwarden.  

Na het maken van een analyse van onze schoolpopulatie hebben wij het vermoeden gekregen dat 

het minder geletterd zijn in 65% van de gezinnen de oorzaak is van onze achterblijvende 

taalopbrengsten. Ook hebben we een aantal kinderen op onze school die gediagnosticeerd zijn met 

TOS. Wij willen ons daarom gaan verdiepen in deze problematieken zodat wij laaggeletterdheid 

kunnen herkennen en leerlingen/ouders gerichter kunnen ondersteunen. 

 

Elan Onderwijsgroep heeft een subsidie aangevraagd van 125.000 euro om de laaggeletterdheid aan 

te pakken, samen met bibliotheek Noord-Fryslân. In dit projectplan presenteren we de plannen die 

de Arjen Roelofsskoalle heeft om laaggeletterdheid terug te dringen.  

We richten ons daarbij zowel op de leerkrachten, ouder(s) als op de kinderen.  

Omdat laaggeletterdheid een begrip is wat confronterend kan overkomen bij de betrokkenen 

omschrijven we dit voor onze doelgroep liever als “taalarm”.  

Dit betekent dat we dit project Taalversterking noemen met als projecttitel “Sterk met Taal”. 

De projectperiode beslaat twee schooljaren: 2020-2021 en 2021-2022.  

Wat willen we 

1. Door mee te doen aan het project ‘Sterk met Taal’ stellen we ons als doel (digitaal) taalarme 

ouders te herkennen en te stimuleren om actief bezig te zijn met taalactiviteiten. Hierdoor 

verwachten we de algehele geletterdheid van de doelgroep te verbeteren en onze 

leerresultaten/taalopbrengsten te verhogen. 

2. We willen de doelgroep kennis laten maken met (digitale) geletterdheid op een 

laagdrempelige manier. 

3. We willen de doelgroep een plek bieden waar sociale contacten kunnen ontstaan en worden 

versterkt, waardoor een sociaal isolement wordt voorkomen en kennisoverdracht op 

natuurlijke wijze plaats vindt. 

Wat gaan we doen? 

1. Alle leerkrachten volgen scholing: signaleren van laaggeletterdheid bij ouders, verzorgd door 

de Bibliotheek. Voor het signaleren van thuissituaties waarin het taalaanbod versterkt kan 

worden, kunnen leerkrachten vaardigheden ontwikkelen. Deze worden aangeboden via een 

centraal scholingsaanbod. Dit zijn twee bijeenkomsten van anderhalf uur. 



 

 

2. Kennis nemen van diverse mogelijkheden in digitale geletterdheid. Het team gaat zich met 

ondersteuning van het Innovatorium verdiepen in het integreren van digitale geletterdheid 

in de vakgebieden, 

3. Leerkrachten schrijven in op een van de, door Kentalis aangeboden, scholingsmodules. 

4. De school organiseert samen met de OR ouderbijeenkomsten gericht op leespromotie en 

digitale geletterdheid; 

5. Door het inzetten (consolideren) van 123-Zing stimuleren we de taalvaardigheid met muziek. 

6. De school stimuleert de algemene mondelinge taalvaardigheid in de groepen. 

7. De school bevordert het leesplezier d.m.v. projectweken, bezoek aan de bibliotheek en het 

verstrekken van boeken. 

 

Wat is daarvoor nodig? 

Personeel 

1. Professionals die hun expertise kunnen inzetten binnen de doelgroep. 

2. Een netwerk van professionals die participeren in dit project zoals Bibliotheek, Kentalis, 

Innovatorium 

3. Samenwerking met de MR/OR vanwege ouderbijeenkomsten en boekcadeau 5 december 

Materieel 

1. Een ruimte in school geschikt voor de ontvangst van de doelgroep.  

2. Tijd: om scholing te volgen en bijeenkomsten te organiseren. 

3. Geld:  

Beschikbaar gesteld door Elan: 47 x €42,00 =     €1974,00 

• Consolideren 123-Zing       €350,00 

• Ouderbijeenkomsten       €150,00 

• Boekpromotie, bezoek aan schrijver, bibliotheek, boekcadeau   €450,00 

• Projectbegeleiding       €1024,00 

Wat is het tijdspad? 

De projectperiode beslaat twee schooljaren: 2020-2021 en 2021-2022. 

Scholing vindt plaats in september 2020 (123-ZING), januari en maart 2021 signalering laag-

geletterdheid.  

Wat is het gewenste resultaat? 

1. Kinderen, ouders en leerkrachten ervaren leesplezier; 

2. Personeel is zich bewust van laaggeletterdheid in het onderwijs;  

3. Personeel herkent signalen van TOS en/of laaggeletterdheid in de omgeving van een kind; 

4. Personeel weet welke interventies mogelijk zijn en kan deze inzetten; 

5. Ouders begrijpen de communicatie van school via Social Schools; 

6. Digitale geletterdheid is zichtbaar in andere vakgebieden; 

7. Taalresultaten laten een stijgende lijn zien. 

 



 

 
 

 

MR leden 
 

Peroneelsgeleding Ingrid Klumper 
Thea Panstra 

Oudergeleding Jacoba Jensma (voorzitter aanvang schooljaar 2016-2017) 

Saskia Anjema (voorzitter aanvang december schooljaar 2020-

2021) 

Wietske van der Meer (secretaris aanvang schooljaar 2019-

2020) 

Contact (secretaris) 06-53935169 

 

Vergaderdata 
15-09-2020 
(26-10-2020) verzet naar 05-11-2020 
17-12-2020 

 
18-02-2021 
13-04-2021 
08-06-2021 
 

 

Onderwerpen 

MR SCHOOL 
Begroting MR  
Taakverdeling MR 
Jaarverslag MR 
Jaarplanning MR 
Jaarlijkse Ouderavond 
 

Aanpak i.v.m. coronacrisis 
(Leerlingenraad) 
Schooljaarplan 
Schooljaarverslag 
Vakantieregeling 2021-2022 
Situatie bovenbouw 
Formatie 2020-2021 en 2021-2022 
Nieuwe schoolgids  

 

Financieel 

De begroting van de MR is opgenomen in de begroting van school, dit is geoormerkt geld. Het 
wordt niet meer rechtstreeks op de rekening van de OR gestort, maar loopt via de rekening van 
school. De MR heeft een begroting ingeleverd bij Elan voor 925 euro.  

 

 

 

Jaarverslag 2020-2021 

MR - Arjen Roelofsskoalle       

 



 

 
Inhoudelijk en schoolonderwerpen 

 
Jacoba Jensma heeft aangegeven de MR  te verlaten, er is een verkiezing uitgeschreven. Saskia 
Anjema heeft Jacoba per december 2020 opgevolgd. De taakverdeling is als volgt: Saskia Anjema 
is voorzitter en Wietske van der Meer secretaris.  
 
Dit jaar had alleen groep 1,2 en 3 een fysieke info avond. De andere groepen hebben een 
informerende brief gekregen, dit is besloten i.v.m. de nog geldende maatregelen (corona). Voor 
groep 8 zou na de herfstvakantie mogelijk een fysieke info avond georganiseerd worden, deze is 
niet door gegaan.  
 
Dit jaar heeft de school een nieuw teamlid in de bovenbouw: Tjeerd Jan Hobma, hij is de opvolger 
van Aukje de Boer. Hij staat de gehele week voor bovenbouwgroep. Vanaf de eerste week van 
december is Jacob Stuiver als ondersteuning in de bovenbouw begonnen. Jacob geeft de eerste 
helft van de week les en Tjeerd Jan de tweede helft van de week.  
 
Dit jaar is er een opnieuw een vaststelling voor het niveau Frysk op de ARS. De laatste keer 
hadden we niveau B, het streven is niveau A. Het team heeft meerdere ideeën om hier naartoe te 
werken, bijvoorbeeld “Fryske wike”.  
 
In de maand december kwam er opnieuw een lock down, woensdag 18 december sloot de school.  
Vanaf 5 januari t/m 5 februari kregen de kinderen thuisonderwijs. In de periode van thuisonderwijs 
verzorgde het team van de ARS noodopvang op school. Door de periode van thuisonderwijs is de 
afname van Cito toetsen opgeschoven naar maart.  
 
De resultaten van de Citotoetsen zijn besproken. De resultaten waren tegenvallend op bepaalde 
gebieden. Wel was er een stijgende lijn te zien, daar waar interventies zijn gedaan. De intern 
begeleider, Ingrid Klumper, heeft een plan geschreven n.a.v. de resultaten van de Cito toetsen. 
Vanuit de regering is het mogelijk subsidie aan te vragen (subsidieregeling extra hulp in de klas), 
hier is een uitwerking voor geschreven. Het plan is een onderwijsassistent in te zetten voor 13 uren 
per week.  
 
Jacob Stuiver is 3 maart vader geworden, hij heeft gebruik gemaakt van ouderschapsverlof tot aan 
de meivakantie. Hij is vervangen door Ingrid Klumper. Zij stond samen met Tjeerd Jan voor de 
groep.  
 
In de bovenbouw liep het niet zoals gewenst. Tjeerd Jan Hobma is per 25 maart gestopt. Gelukkig 
was er snel een vervanger gevonden, dit in de persoon van Sander Kars. Sander Kars geeft de 
groep les van woensdag tot en met vrijdag. Door de onrust en wisselingen in de bovenbouw 
hebben wij als MR een brief geschreven naar Elan. Wij als MR volgen de situatie. Nu na de komst 
van Sander Kars en inzet van Ingrid Klumper is de situatie weer rustig in de groep. Na de 
meivakantie is Jacob Stuiver weer terug van zijn verlof. Hij staat nu aan het begin van de week voor 
de groep en Sander de 2e helft. 
 
Wij als MR hebben de formatie voor volgend schooljaar besproken. Annie Haverkamp heeft aan 
gegeven gebruik te maken van pre pensioen met ingang van het nieuwe schooljaar. Aniek Kuperus 
blijft in de onderbouw voor 4 dagen en Nynke Rienks geeft de 5e dag les. De middenbouw blijft 
gelijk en het is nog onduidelijk voor de bovenbouw. 
 
De GMR heeft gevraagd om contactgegevens van de voorzitter van de MR, dit is ter verbetering 
van de wisselwerking tussen de GMR en de MR. Tot op heden hebben we hier nog geen 
verandering in ervaren. 
 
De MR heeft akkoord gegeven aan de invulling van de begroting, schooljaarplan, schooljaarverslag 
en de vakantieplanning. De nieuwe schoolgids is besproken.  
 
De MR heeft door de aanhoudende maatregelen i.v.m. de corona het gehele jaar online vergaderd.  
 



We hebben in de MR de huidige situatie van de OR besproken. Dit schooljaar zijn er versneld OR-
leden afgetreden, dit maakt dat we dringend op zoek zijn naar nieuwe OR-leden. Wij als MR zullen 
de overgebleven OR-leden ondersteunen in deze zoektocht. Ook betekent dit dat er dit schooljaar 
geen jaarverslag van de OR is aangeleverd.  
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1. Algemene informatie 
1.1a. Gegevens van de school: 

Naam school: 
 

Obs Arjen Roelofsskoalle 

Plaats: 
 

Hijum 

Brin-nummer * school: 
 

10KZ00 

E-mail school: 
 

arjenroelofsskoalle@elanowg.nl 

Tekenbevoegde school: 
 

Johanna Hooiveld 

Functie tekenbevoegde: 
 

Directeur 

E-mail tekenbevoegde: 
 

jhooiveld@elanowg.nl 

Telefoon tekenbevoegde: 
 

0518 431900 

 

1.1b. Gegevens van het schoolbestuur: 

Naam schoolbestuur: 
 

Elan Onderwijsgroep 

Naam algemeen directeur/bestuurder: 
 

Mark Vrolijk 

E-mailadres schoolbestuur: 
 

mvrolijk@elanowg.nl 

Naam tekenbevoegde schoolbestuur 
 

Mark Vrolijk 

Functie tekenbevoegde schoolbestuur 
 

Directeur-bestuurder 

E-mailadres tekenbevoegde schoolbestuur 
(persoonlijk) 
 

mvrolijk@elanowg.nl 

Telefoonnummer tekenbevoegde schoolbestuur 
(persoonlijk) 

058 2539580 
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2. Terugblik Taalplan Frysk 1.0 
2.1 Welk taalprofiel is er in de periode 2016-2018 aan uw school toegekend? 

Profiel B 

 

2.2 Welke ambities t.a.v. de Friese taal en cultuur zijn er destijds opgesteld? 

*Fries blijft, afhankelijk van personeelswisselingen, op hetzelfde niveau. 

*Engels gaat zich verder uitbreiden als natuurlijke ontwikkeling, de lesmethode wordt 

uitgebreid naar de middenbouw 

 

2.3 Welke ambities zijn gerealiseerd? 

Beide. 

 

2.4 Welke ambities zijn niet gerealiseerd? 

Alle ambities zijn gerealiseerd 

 

2.5 Waarom zijn deze ambities niet gerealiseerd? 
 

 

2.6 Op welke aspecten t.a.v. de Friese taal en cultuur binnen uw school bent u trots? 

Wij zijn trots op de landelijke Friese cultuur en op het natuurlijke gebruik van de drie talen 

naast elkaar. We zijn trots op de leerkracht die de Friese taal sterk promoot, toepast en 

stimuleert. 

 

2.7 Welke ambities t.a.v. de Friese taal en cultuur zijn er op dit moment? 

Wij zijn tevreden en willen vooral de huidige status van de Friese taal en cultuur op onze 

school handhaven. 
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3. Vooruitblik Taalplan Frysk 2.0 
3.1 Welke (combinatie)groepen zijn er? 

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

 

3.2 Hoeveel leerkrachten zijn er op uw school en wat is hun taalachtergrond? 

Aantal van huis uit Friestalige leerkrachten: 2 

Aantal van huis uit Nederlandstalige leerkrachten: 4 

Aantal van huis uit anderstalige leerkrachten: 0 

 

3.3 Van deze xx Nederlandstalige leerkrachten: 

Aantal Nederlandstalige leerkrachten dat het Fries niet beheerst: 0 

Aantal Nederlandstalige leerkrachten dat het Fries passief beheerst (verstaan 

en/of lezen): 

4 

Aantal Nederlandstalige leerkrachten dat het Fries actief beheerst (spreken 

en/of schrijven): 

2 

 

3.5ab Wordt Friese taal en cultuur als vak gegeven op school en waarom? 

Ja, Vanwege de verplichting staat het ingeroosterd op het lesrooster. Vanwege de 

landelijke omgeving wordt er veel aandacht besteed aan de Friese cultuur, erfgoed (en 

sporten). 

 

3.6a Hoeveel leerkrachten met de bevoegdheid Fries geven het vak Friese taal en 

cultuur? 

Aantal Frysk Foech (via de PA/PABO): 1 

Aantal tweede- of eerstegraads bevoegdheid (via lerarenopleiding): 0 

 

3.6b Hebben deze leerkrachten cursussen/nascholing Fries gevolgd in de afgelopen 

beleidsperiode (2016-2020), bijvoorbeeld m.b.t. taalvaardigheid? 

Nee 

 

3.7a Hoeveel leerkrachten geven het vak Friese taal en cultuur zonder één van de 

eerder genoemde bevoegdheden Fries? 

3 
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3.7b Hebben deze leerkrachten zonder bevoegdheid cursussen/nascholing Fries 

gevolgd in de afgelopen beleidsperiode (2016-2020), bijvoorbeeld m.b.t. 

taalvaardigheid? 

Nee 

 

3.8ab Wat vindt u van de stelling: Het is belangrijk dat leerkrachten een bevoegdheid 

voor Friese taal en cultuur hebben (foech Frysk). 

Een beetje eens, met het huidige lerarentekort is hierin weinig te kiezen! 
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4. Beschrijving van de school: Leerlingen 
4.1 Hoeveel leerlingen zitten er op de school? 

50 

 
4.2 Wat is de taalachtergrond van de leerlingen? (schatting in procenten) 

Aandeel Friestalige leerlingen (moedertaalsprekers, incl. twee- en meertalig): 60 

Aandeel Nederlandstalige leerlingen, maar de Friese taal wordt (beperkt) beheerst: 30 

Aandeel Nederlandstalige leerlingen voor wie het Fries een vreemde taal is: 10 

Aandeel anderstalige leerlingen, maar de Friese taal wordt (beperkt) beheerst: 0 

Aandeel anderstalige leerlingen voor wie het Fries een vreemde taal is: 0 

 
4.3a Is er sprake van een doorgaande leerlijn 'Fries' van de 

peuterspeelplaats/kinderdagverblijf waarvan de leerlingen komen met uw school? 

Ja 

 
4.3b Is er sprake van een doorgaande leerlijn 'Engels' van de 

peuterspeelplaats/kinderdagverblijf waarvan de leerlingen komen met uw school? 

Nee 

 
4.3c Kunt u deze antwoorden toelichten? 

De inpandige peuterspeelzaal is tweetalig. 

 
4.4a Is er sprake van een doorgaande leerlijn 'Fries' vanaf uw school naar het 

voortgezet onderwijs? 

Niet bekend 

 

4.4b Is er sprake van een doorgaande leerlijn 'Engels' vanaf uw school naar het 

voortgezet onderwijs? 

Niet bekend 

 
4.4c Kunt u deze antwoorden toelichten? 

Wij zijn niet op de hoogte van het aanbod in deze 2 talen op het VO. Van ex-leerlingen 

horen we wel dat op het VO weer bij 0 wordt opgestart. 
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5. Friese taal en cultuur 
5.1. In welke groep(en) wordt Friese taal en cultuur als vak gegeven? 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 

 

5.1 Groep 1/2 
5.2a. Wat is de bestede tijd aan de les Friese taal en cultuur in groep 1/2? 

16-30 min. per week 

 

5.2b. Welk lesmateriaal wordt gebruikt in groep 1/2? 

123Zing; Prentenboeken; SkoalTV-programma's (Tsjil); Studio F map groep 1 en 2; Tomke; 

Boskwyfke 

 

5.2c. Vindt u dat er voldoende lesmateriaal is voor de groepen 1/2 om de Friese les 

mee vorm te geven? Zo nee, wat ontbreekt er volgens u aan materiaal? 

Ja, op onze school zijn veel leerlingen met een taalachterstand en/of TOS. Dat heeft onze 

prioriteit. 

 

5.2d. Wordt de ontwikkeling t.a.v. het Fries in groep 1/2 gevolgd met een toets- of 

evaluatie-instrument? 

Nee 

 
5.2e. Vindt u dat er voldoende toets- en evaluatiemateriaal is voor de Friese les in 

groep 1/2? Zo nee, wat ontbreekt er volgens u aan toets- en evaluatiemateriaal? 

Ja, dit wordt niet getoetst en er is ook geen behoefte aan. 

 
5.2f. Heeft u verder nog opmerkingen over het lesmateriaal van groep 1/2? 

Nee 

 

5.2 Groep 3/4 
5.3a. Wat is de bestede tijd aan de les Friese taal en cultuur in groep 3/4? 

16-30 min. per week 

 

5.3b. Welk lesmateriaal wordt gebruikt in groep 3/4? 

Groep 3 zit bij groep 1 en 2 in. Zij krijgen gedifferentieerd hetzelfde aanbod 
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5.3c. Vindt u dat er voldoende lesmateriaal is voor de groepen 3/4 om de Friese les 

mee vorm te geven? Zo nee, wat ontbreekt er volgens u aan materiaal? 

Ja 

 
5.3d. Wordt de ontwikkeling t.a.v. het Fries in groep 3/4 gevolgd met een toets- of 

evaluatie-instrument? 

Nee 

 
5.3e. Vindt u dat er voldoende toets- en evaluatiemateriaal is voor de Friese les in 

groep 3/4? Zo nee, wat ontbreekt er volgens u aan toets- en evaluatiemateriaal? 

Ja 

 
5.3f. Heeft u verder nog opmerkingen over het lesmateriaal van groep 3/4? 

Nee 

 

5.3 Groep 5/6 
5.4a. Wat is de bestede tijd aan de les Friese taal en cultuur in groep 5/6? 

61-90 min. per week 

 
5.4b. Welk lesmateriaal wordt gebruikt in groep 5/6? 

Skik (SkoalTV-programma); Studio F groep 5; Studio F groep 6; Tsjek (SkoalTV-

programma); Zelfontwikkelde materialen; Zie lijst leerkracht. 

 
5.4c. Vindt u dat er voldoende lesmateriaal is voor de groepen 5/6 om de Friese les 

mee vorm te geven? Zo nee, wat ontbreekt er volgens u aan materiaal? 

Ja 

 
5.4d. Wordt de ontwikkeling t.a.v. het Fries in groep 5/6 gevolgd met een toets- of 

evaluatie-instrument? 

Nee 

 
5.4e. Vindt u dat er voldoende toets- en evaluatiemateriaal is voor de Friese les in 

groep 5/6? Zo nee, wat ontbreekt er volgens u aan toets- en evaluatiemateriaal? 

Ja 
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5.4f. Heeft u verder nog opmerkingen over het lesmateriaal van groep 5/6? 

Nee 

 

5.4 Groep 7/8 
5.5a. Wat is de bestede tijd aan de les Friese taal en cultuur in groep 7/8? 

16-30 min. per week 

 
5.5b. Welk lesmateriaal wordt gebruikt in groep 7/8? 

Leesboekjes; Skik (SkoalTV-programma); Studio F groep 7; Studio F groep 8; Zie lijst 

leerkracht 

 
5.5c. Vindt u dat er voldoende lesmateriaal is voor de groepen 7/8 om de Friese les 

mee vorm te geven? Zo nee, wat ontbreekt er volgens u aan materiaal? 

Ja 

 
5.5d. Wordt de ontwikkeling t.a.v. het Fries in groep 7/8 gevolgd met een toets- of 

evaluatie-instrument? 

Nee 

 
5.5e. Vindt u dat er voldoende toets- en evaluatiemateriaal is voor de Friese les in 

groep 7/8? Zo nee, wat ontbreekt er volgens u aan toets- en evaluatiemateriaal? 

Ja 

 
5.5f. Heeft u verder nog opmerkingen over het lesmateriaal van groep 7/8? 

Nee 
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6. Taaldomeinen 

6.1 Taaldomein luisteren naar het Fries 

6.1. Is er bij het vak Friese taal en cultuur aandacht voor het taaldomein Luisteren 

naar het Fries? 

Ja 

 

6.2a. Hoe vaak luisteren de leerlingen naar een verhaal in het Fries? 

Groep 1/2 Soms tijdens de Friese les 

Groep 3/4 Soms tijdens de Friese les 

Groep 5/6 Regelmatig tijdens de Friese les 

Groep 7/8 Soms tijdens de Friese les 

 

6.2b. Hoe vaak luisteren de leerlingen naar een tv-programma in het Fries? 

Groep 1/2 Regelmatig tijdens de Friese les 

Groep 3/4 Regelmatig tijdens de Friese les 

Groep 5/6 Regelmatig tijdens de Friese les 

Groep 7/8 Regelmatig tijdens de Friese les 

 

6.2c. Hoe vaak luisteren de leerlingen naar een instructie van de leerkracht het Fries? 

Groep 1/2 Nooit tijdens de Friese les 

Groep 3/4 Bij iedere Friese les 

Groep 5/6 Bij iedere Friese les 

Groep 7/8 Nooit tijdens de Friese les 

 

6.2d. Wordt er naar taalachtergrond gedifferentieerd voor het taaldomein luisteren, 

voor het leren verstaan van de Friese taal? 

Ja, dit differentiëren gebeurt in alle groepen op een natuurlijke manier. 
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6.2e. Welke activiteiten vinden plaats m.b.t. luisteren naar en verstaan van het Fries? 

Luisteractiviteiten uit de methode 1/2, 3/4, 5/6 

Liedjes luisteren 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

Naar voorgelezen gedichten luisteren 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

Naar voorgelezen verhalen luisteren 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

SkoalTV-programma's (Tsjil) kijken 5/6, 7/8 

Luisteren naar Omrop Fryslân radio 
 

Online Friese programma's kijken 5/6, 7/8 

Programma's op Omrop Fryslân kijken (niet Skoal-TV) 5/6, 7/8 

N.v.t. voor deze groep 
 

 

Andere luisteractiviteiten, namelijk: 

Kringgesprekken over allerlei onderwerpen/actualiteiten 

 

6.2f. Hoe wordt de ontwikkeling met betrekking tot de Friese luistervaardigheid 

getoetst en geëvalueerd? 

Niet 
 

Met Friese methodegebonden toetsen 
 

Met observatie-instrumenten behorende bij een Nederlandse en/of 

Engelse taalmethode 

 

Met zelfontwikkelde observatie-instrumenten door de leerkracht 
 

Met een portfolio 
 

Met het Frysk skoaleksamen 
 

N.v.t. voor deze groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 
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6.2g. Krijgen de leerlingen een beoordeling voor Friese luistervaardigheid op het 

rapport? 

Ja, d.m.v. een cijfer 
 

Ja, d.m.v. een voldoende/onvoldoende 
 

Ja, d.m.v. schrijven van de leerkracht 
 

Nee 
 

N.v.t. voor deze groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

 

6.2 Taaldomein spreken van het Fries (dialoog) 

6.3 Is er bij het vak Friese taal en cultuur aandacht voor het taaldomein Spreken van 

het Fries? 

Ja 

 

6.3a. Hoe vaak overleggen leerlingen in het Fries? 

Groep 1/2 Bij iedere Friese les 

Groep 3/4 Bij iedere Friese les 

Groep 5/6 Bij iedere Friese les 

Groep 7/8 Bij iedere Friese les 

 

6.3b. Hoe vaak praten leerlingen Fries met de leerkracht? 

Groep 1/2 Bij iedere Friese les 

Groep 3/4 Bij iedere Friese les 

Groep 5/6 Bij iedere Friese les 

Groep 7/8 Bij iedere Friese les 

 

6.3c. Wordt er naar taalachtergrond gedifferentieerd voor het taaldomein spreken, 

voor het voeren van gesprekken in het Fries? 

Ja, dit gebeurt op een natuurlijke manier en op individuele basis. 
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6.3d. Welke activiteiten vinden plaats met betrekking tot gesprekken voeren in het 

Fries? 

Gesprekken voeren n.a.v. de methode 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

Gesprekken voeren n.a.v. de gelezen boeken 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

Gesprekken voeren n.a.v. SkoalTV-programma's (Tsjil) 5/6, 7/8 

Kringgesprekken 1/2, 3/4, 5/6 

Liedjes zingen 1/2, 3/4, 5/6 

Overleggen 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

Rollenspel 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

N.v.t. voor deze groep 
 

 

Andere gespreksactiviteiten, namelijk: 

Gesprekken over de Friese cultuur, Friese sporten. Met name het stimuleren van een 

positieve attitude ten opzichte van het Fries in het algemeen. Cultuur, sport, enz. 

 

6.3e. Hoe wordt de ontwikkeling met betrekking tot de Friese gespreksvaardigheid 

getoetst en geëvalueerd? 

Niet 
 

Met genormeerde Friese observatie-instrumenten (GRIP) 
 

Met Friese methodegebonden toetsen 
 

Met observatie-instrumenten behorende bij een Nederlandse en/of 

Engelse taalmethode 

 

Met zelfontwikkelde observatie-instrumenten door een leerkracht 
 

Met een portfolio 
 

N.v.t. voor deze groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 
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6.3f. Krijgen de leerlingen een beoordeling voor Friese gespreksvaardigheid 

(dialoog) op het rapport? 

Ja, d.m.v. een cijfer 5/6, 7/8 

Ja, d.m.v. een voldoende/onvoldoende 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

Ja, d.m.v. schrijven van de leerkracht 3/4, 5/6, 7/8 

Nee 
 

N.v.t. voor deze groep 
 

 

6.3 Taaldomein spreken van het Fries (monoloog) 
6.4a. Hoe vaak presenteren leerlingen in het Fries? 

Groep 1/2 N.v.t. voor deze groep 

Groep 3/4 N.v.t. voor deze groep 

Groep 5/6 Soms tijdens de Friese les 

Groep 7/8 Soms tijdens de Friese les 

 

6.4b. Hoe vaak vertellen leerlingen in het Fries? 

Groep 1/2 Bij iedere Friese les 

Groep 3/4 Bij iedere Friese les 

Groep 5/6 Bij iedere Friese les 

Groep 7/8 Bij iedere Friese les 

 

6.4c. Wordt er naar taalachtergrond gedifferentieerd voor het taaldomein spreken, 

voor het voeren van een monoloog in het Fries? 

Ja, dit gebeurt op een natuurlijke wijze en met grote betrokkenheid van de medeleerlingen. 

 



Rapport Obs Arjen Roelofsskoalle 
 
 
 
 

 
Rapportnummer 
Rapportdatum 
Enquête ID 

TPF2-10KZ00 
21 juni 2021 
103 

Pagina 15 van 31 

 

6.4d. Welke activiteiten vinden plaats met betrekking tot Fries spreken? 

Boekbespreking 5/6, 7/8 

Boeken voorlezen 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

Kringgesprekken 3/4, 5/6 

Gedichten voordragen 1/2, 3/4, 5/6 

Presentaties (n.a.v. de methode) 
 

Verhalen vertellen 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

N.v.t. voor deze groep 
 

 

6.4e. Hoe wordt de ontwikkeling met betrekking tot de Friese spreekvaardigheid 

getoetst en geëvalueerd? 

Niet 
 

Met genormeerde Friese observatie-instrumenten (GRIP) 
 

Met Friese methodegebonden toetsen 
 

Met observatie-instrumenten behorende bij een Nederlandse en/of 

Engelse taalmethode 

 

Met zelfontwikkelde observatie-instrumenten door een leerkracht 
 

Met een portfolio 
 

N.v.t. voor deze groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

 

6.4f. Krijgen de leerlingen een beoordeling voor Friese spreekvaardigheid 

(monoloog) op het rapport? 

Ja, d.m.v. een cijfer 
 

Ja, d.m.v. een voldoende/onvoldoende 
 

Ja, d.m.v. schrijven van de leerkracht 
 

Nee 
 

N.v.t. voor deze groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

 

6.5a. Vindt u de huidige situatie m.b.t. de onderdelen van mondelinge communicatie 

(leren verstaan en spreken van het Fries) wenselijk voor uw school? 

Ja, gezien de Friese plattelands-setting sluit de huidige situatie naadloos aan. 
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Welke veranderingen zou u willen m.b.t. de besproken onderdelen van de 

mondelinge communicatie? 

Geen. 

 

6.4 Taaldomein lezen van het Fries 
6.6. Is er bij het vak Friese taal en cultuur aandacht voor het taaldomein Lezen van 
het Fries? 

Ja 
 

6.6a. Is er bij het lezen in het Fries gericht aandacht voor 'begrijpend lezen'? 

Groep 1/2 Regelmatig tijdens de Friese les 

Groep 3/4 Regelmatig tijdens de Friese les 

Groep 5/6 Regelmatig tijdens de Friese les 

Groep 7/8 Regelmatig tijdens de Friese les 
 

6.6b. Is er bij het lezen in het Fries gericht aandacht voor 'technisch lezen'? 

Groep 1/2 N.v.t. voor deze groep 

Groep 3/4 N.v.t. voor deze groep 

Groep 5/6 Regelmatig tijdens de Friese les 

Groep 7/8 Regelmatig tijdens de Friese les 
 

6.6c. Hoe vaak lezen de leerlingen een (kort) verhaal in het Fries? 

Groep 1/2 N.v.t. voor deze groep 

Groep 3/4 N.v.t. voor deze groep 

Groep 5/6 Regelmatig tijdens de Friese les 

Groep 7/8 Regelmatig tijdens de Friese les 
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6.6d. Hoe vaak lezen de leerlingen een gedicht in het Fries? 

Groep 1/2 N.v.t. voor deze groep 

Groep 3/4 Soms tijdens de Friese les 

Groep 5/6 Soms tijdens de Friese les 

Groep 7/8 Soms tijdens de Friese les 
 

6.6e. Hoe vaak lezen de leerlingen een boek in het Fries? 

Groep 1/2 Soms tijdens de Friese les 

Groep 3/4 Soms tijdens de Friese les 

Groep 5/6 Regelmatig tijdens de Friese les 

Groep 7/8 Regelmatig tijdens de Friese les 
 

6.6f. Wordt er naar taalachtergrond gedifferentieerd voor het taaldomein lezen in het 
Fries? 

Ja, bij niet Friestalige kinderen gaat onze prioriteit uit naar leesvaardigheden in het 
Nederlands. 

 

6.6g. Welke activiteiten vinden plaats met betrekking tot lezen tijdens de Friese les? 

Lezen van (prenten)boeken 1/2, 3/4, 5/6 

Lezen van gedichten 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

Lezen van nieuwsberichten 5/6, 7/8 

Lezen van teksten uit de methode 5/6, 7/8 

Lezen van toneelstukken 5/6 

Lezen van tijdschriften 7/8 

N.v.t. voor deze groep  
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6.6h. Hoe wordt de ontwikkeling met betrekking tot de Friese leesvaardigheid 
getoetst en geëvalueerd? 

Niet  

Met Friese methodegebonden toetsen  

Met zelfontwikkelde observatie-instrumenten door de leerkracht  

Met begrijpend lezen toetsen van GRIP  

Met de Frisiatoets van GRIP  

Met de Twa-Minute-Toets (CITO)  

Met de Begrijpend Lezen Toets groep 8 (CITO)  

Met de Technisch Lezen Toets (EduForce)  

Met het Frysk Skoaleksamen  

Met een portfolio  

N.v.t. voor deze groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 
 

6.6i. Krijgen de leerlingen een beoordeling voor Friese leesvaardigheid op het 
rapport? 

Ja, d.m.v. een cijfer  

Ja, d.m.v. een voldoende/onvoldoende  

Ja, d.m.v. schrijven van de leerkracht  

Nee  

N.v.t. voor deze groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 
 

6.7a. Vindt u de huidige situatie m.b.t. het lezen in de Friese taal wenselijk voor uw 
school? 

Ja, er is een aanbod Friestalige boeken voor kinderen die hier interesse in tonen. 
 

Welke veranderingen zou u willen m.b.t. de besproken onderdelen over Fries lezen? 

Geen. 
 

6.5 Taaldomein schrijven van het Fries 
6.8. Is er bij het vak Friese taal en cultuur aandacht voor het taaldomein Schrijven 
van het Fries? 

Nee 
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6.8h. Krijgen de leerlingen een beoordeling voor Friese schrijfvaardigheid op het 
rapport? 

Ja, d.m.v. een cijfer  

Ja, d.m.v. een voldoende/onvoldoende  

Ja, d.m.v. schrijven van de leerkracht  

Nee  

N.v.t. voor deze groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 
 

6.9a. Vindt u de huidige situatie m.b.t. het schrijven (stellen en spellen) in de Friese 
taal wenselijk voor uw school? 

Ja, op onze school zijn er andere prioriteiten voor wb de cognitieve ontwikkelingen. 
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7. Kerndoelen Attitude en Taalbeschouwing 

7.1 Kerndoel Attitude aangaande de Friese taal en cultuur 
7.1a. Wordt er tijdens de lessen Fries bewust gewerkt aan een positieve attitude t.a.v. 
de Friese taal? 

Groep 1/2 Ja 

Groep 3/4 Ja 

Groep 5/6 Ja 

Groep 7/8 Ja 
 

7.1b. Wordt er tijdens de lessen Fries bewust gewerkt aan een positieve attitude t.a.v. 
de Friese cultuur? 

Groep 1/2 Ja 

Groep 3/4 Ja 

Groep 5/6 Ja 

Groep 7/8 Ja 
 

7.1c. Kunt u concrete activiteiten uit de Friese lessen noemen die hierbij passen? 

Er wordt aandacht besteed aan Friese boekenschrijvers, in samenwerking met de 
bibliotheek, culturele instellingen in de omgeving en clinics gegeven in de Friese sporten 
zoals kaatsen. 

 

7.2 Kerndoel Taalbeschouwing in het Fries 
7.2a. Wordt er tijdens de lessen Fries bewust gewerkt aan de verwerving van de 
woordenschat in het Fries? 

Groep 1/2 Ja 

Groep 3/4 Ja 

Groep 5/6 Ja 

Groep 7/8 Ja 
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7.2b. Wordt er tijdens de lessen Fries gebruik gemaakt van papieren 
woordenboeken? 

Groep 1/2 Nee 

Groep 3/4 Nee 

Groep 5/6 Nee 

Groep 7/8 Nee 
 

7.2c. Wordt er tijdens de lessen Fries gebruik gemaakt van digitale woordenboeken 
(bijv. Microsoft Office, Praat mar Frysk-app, Oersethelp, Google Translate e.d.)? 

Groep 1/2 Nee 

Groep 3/4 Nee 

Groep 5/6 Nee 

Groep 7/8 Nee 
 

7.3. Welke activiteiten vinden plaats met betrekking tot Friese taalbeschouwing? 

Bedenken van Friese woorden voor dingen waar we nu Nederlandse 
en/of Engelse woorden voor gebruiken 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

Benoemen van woorden in het Fries 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

Benoemen van zinsdelen in het Fries 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

Friese spreekwoorden uitleggen 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

Friese en Nederlandse spreekwoorden met elkaar vergelijken 5/6, 7/8 

Samenstellingen maken in het Fries 3/4, 5/6 

Vergelijken van de zinsvolgorde (m.n. werkwoordsvolgorde) Fries-
Nederlands en/of Fries-Engels 5/6, 7/8 

Vergelijken van Friese woorden met Nederlandse en/of Engelse 
woorden 3/4, 5/6, 7/8 

Zoeken van synoniemen in het Fries 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

Zoeken van tegenstellingen in het Fries 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 

Geen  

N.v.t. voor deze groep  
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8. Verdiepingsvragen rondom taalgebruik: Fries bij andere vakken 

8.1a. Wordt de Friese taal ook gebruikt als de instructietaal bij andere vakken? 

Ja 
 

8.1b. Welke leerkrachten gebruiken de Friese taal als instructietaal bij andere 
vakken? 

Alleen Friestalige leerkrachten  
 

8.2a. In welke groepen en bij welke vakken wordt het Fries als onderwijstaal 
(instructietaal) gebruikt? 

Creatieve vakken (handvaardigheid, muziek e.d.) 4; 5; 6 

Rekenen 4; 5; 6 

Sportieve vakken (gymnastiek, zwemmen e.d.)  

Taalvakken (Nederlands, Engels e.d.) 4; 5; 6 
Wereld-oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en 
techniek e.d.) 4; 5; 6 

Niet 1; 2; 3; 7; 8 
 

8.2b. Hoeveel tijd per week wordt er gemiddeld besteed aan het Fries bij andere 
vakken? 

Groep 1 <= 15 min. 

Groep 2 <= 15 min. 

Groep 3 <= 15 min. 

Groep 4 46-60 min. 

Groep 5 46-60 min. 

Groep 6 46-60 min. 

Groep 7 <= 15 min. 

Groep 8 <= 15 min. 
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8.3. Hoe vaak wordt het Fries gebruikt bij andere vakken? 

a. Hoe vaak geven leerkrachten bij andere vakken een mondelinge 
instructie in het Fries? Soms 

b. Hoe vaak overleggen de leerlingen in het Fries met elkaar bij een 
ander vak? Vaak 

c. Hoe vaak vertellen (of antwoorden) de leerlingen iets in het Fries bij 
een ander vak? Vaak 

d. Hoe vaak lezen de leerlingen een tekst in het Fries bij een ander 
vak? Soms 

e. Hoe vaak schrijven de leerlingen antwoorden of korte teksten op in 
het Fries bij een ander vak? Nooit 

f. Hoe vaak wordt er bij andere vakken bewust gewerkt aan een 
positieve houding t.a.v. de Friese taal en cultuur? Vaak 

g. Hoe vaak wordt er bij andere vakken bewust gewerkt aan het 
vergroten van de woordenschat in het Fries? Regelmatig 
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9. Verdiepingsvragen rondom taalgebruik: Informeel gebruik van de 

Friese taal 

9.1ab. Wordt er op deze school in een informele setting Fries gesproken? 

Ja, bij het gebruiken van de Friese taal door iemand wordt er antwoord gegeven/onderling 
gecommuniceerd in dezelfde taal. 

 

9.2. In welke situaties wordt er op informele momenten (dus buiten het vak Fries om) 
gesproken in het Fries? 

Tussen de leerlingen onderling? Ja 

Tussen de leerlingen en leerkrachten? Ja 

Tussen leerkrachten onderling? Ja 

Wanneer er (Friestalige) ouders op school zijn? Ja 
 

9.2b. Kunt u voorbeelden geven van dergelijke situaties waarin Fries wordt 
gesproken op een informele manier? 

Overleg tussen leerkrachten, tijdens vergaderingen, telefoongesprekken, tijdens 
activiteiten. 

 

9.3a. Wordt er schriftelijk gecommuniceerd in het Fries op bijvoorbeeld de website 
van de school, in de schoolkrant of in nieuwsbrieven etc.? 

Nooit 
 

9.3bc. Waarom wordt er wel of niet schriftelijk in het Fries gecommuniceerd? 

Vanwege het niet beheersen van het schriftelijk Fries. M.u.v. de middenbouwleerkracht. 
 

9.4 Bent u tevreden met de situatie rondom het informeel gebruik van het Fries op 
school? 

Ja, dit gebeurt op een heel natuurlijke wijze. 
 

Welke verandering zou u eventueel wensen? 

Geen. 
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10. Opvattingen (attitude) over het vak Friese taal en cultuur 

1. Vindt u het belangrijk dat het vak Friese taal en cultuur wordt 
aangeboden? Belangrijk 

2. Vindt u het belangrijk dat het Fries ook als instructietaal bij andere 
vakken wordt ingezet? Neutraal 

3. Wat vinden (volgens uw inschatting) de andere leerkrachten van het 
vak Friese taal en cultuur? Niet zo belangrijk 

4. Wat vinden (volgens uw inschatting) de leerlingen van het vak Friese 
taal en cultuur? Niet zo belangrijk 

5. Vindt u het belangrijk dat het Fries een onderdeel is van inclusieve 
(meertalige) aanpak? M.a.w. moet het Fries i.c.m. het Nederlands en/of 
Engels en/of andere aanwezige talen in de klas geïntegreerd worden in 
projecten of activiteiten? Neutraal 

6. Wat vinden (volgens uw inschatting) de ouders van het vak Friese 
taal en cultuur? Niet zo belangrijk 

 

Wilt u verder nog iets kwijt over de houding/attitude/opvattingen van directie, 
leerkrachten, ouders en leerlingen t.a.v. het vak Friese taal en cultuur? 

Vanwege de Friese dorpsmentaliteit hoort de Friese taal en cultuur er als onderdeel van de 
gemeenschap er gewoon bij. 
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11. Taalbeleid en coördinatie 

11.1ab Heeft de school een taalcoördinator? 

Ja, I. Klumper 
 

11.1c. Heeft de taalcoordinator aandacht voor (het vak) Friese taal en cultuur? 

Nee 
 

11.2ab. Heeft de school een leescoördinator? 

Ja, I. Klumper 
 

11.2c. Heeft de leescoördinator aandacht voor (het vak) Friese taal en cultuur? 

Ja 
 

11.3a. Heeft de school een taalbeleidsplan? 

Ja 
 

11.3b. Is er in het taalbeleidsplan aandacht voor de Friese taal en cultuur? 

Nee 
 

11.3d. Op welke manier is de Friese taal en cultuur zichtbaar op school? 

Door de hele school heen middels (meertalige) posters 
 

11.4. Vanuit welke visie op meertaligheid werkt de school? 

Er is geen specifieke visie op meertaligheid. Dit valt op onze school meer onder de sociale 
redzaamheid. 

 

11.5. Is de school aangesloten bij het Netwurk Trijetalige Skoallen? 

Nee 
 

11.6. Is de school een gecertificeerde school (3TS) of bevindt de school zich in een 
traject hier naartoe? 

Nee 
 

11.7. Is de school gericht op internationalisering in het kader van meertaligheid? 

Nee 
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12. Ambitiegesprek 

12a. Over welke thema’s wilt u het in ieder geval hebben tijdens het ambitiegesprek? 

Geen specifieke thema's 
 

12b. Heeft u specifieke vragen die u graag beantwoord wilt hebben tijdens het 
ambitiegesprek? 
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13. Samenvatting Taalplan Frysk profiel 
1. In de eerste omloop (2016-2018) van Taalplan Frysk had de school een: 

Profiel B 
 

2. De huidige situatie (n.a.v. het schoolbezoek en de ingevulde vragenlijst) op de 
school komt het meest overeen met 

Groep 1/2 Profiel B 

Groep 3/4 Profiel A 

Groep 5/6 Profiel A 

Groep 7/8 Profiel B 
 

Eventuele toelichting? 

De groepencombinatie is: 1/2/3 4/5/6 7/8 
 

3. Het best passend profiel voor de school in de tweede omloop (2020-2022) van 
Taalplan Frysk is: 

Profiel A,  

In groep 4/5/6 is een aanbod Fries in alle kerndoelen. Op basis daarvan krijgt de school 
een A profiel. 

 

4. Kunt u verklaren waarom het profiel  hoger/lager/gelijk is  aan het profiel van de 
vorige omloop? 

De leerkracht in de middenbouw heeft een aanbod Fries in alle kerndoelen. 
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14. Taalbeleid 
5a. Wie wordt de interne contactpersoon met betrekking tot de Friese taal en 
cultuur? 

Johanna Hooiveld/Thea Panstra 
 

5b. Wat is de functie van deze persoon? 

Directeur 
 

6. Is er op dit moment sprake van een doorgaande leerlijn Friese taal en cultuur? 

Nee 
 

7. Hoe uit zich deze doorgaande leerlijn? Waar zitten eventuele hiaten? 

Het aanbod Fries is niet in alle groepen gelijk. 
 

8. Zijn alle leerkrachten bevoegd met het Foech Frysk? 

Nee, maar het merendeel van de leerkrachten heeft wel een Foech Frysk 
 

9. Zijn er voor de komende vier jaar plannen rondom de scholing van leerkrachten 
voor de Friese taal en cultuur? Zo ja, welke? 

Er is veel wisseling in het team. Dit maakt het lastig op dit punt concrete plannen te maken. 
Niet alle leerkrachten zijn even vaardig met het Fries. 

 

10. Is er op school een taalbeleidsplan waarin de Friese taal en cultuur plaats heeft? 

Nee 
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15. Toekomstplannen 
12. Zijn er voor de komende vier jaar plannen om de uitwerking van de Friese taal en 
cultuur (verder) te optimaliseren? 

De komende jaren wil de school het A profiel optimaliseren. 
 

13. Welke ambitieplannen zijn er voor de Friese taal en cultuur voor de komende vier 
jaar? 

• Ontwikkeling visie op taal, meertaligheid en Fries 

• Mogelijke scholing taalcoördinator 

• Het Fries krijgt een plek in de projectweken: een Friese projectweek 

• Duidelijke plek voor de creatieve vorming 

• Doorgroeien naar een A profiel in alle groepen. 
 

15. Welke doelen heeft de school voor de komende vier jaar al in het programma 
staan? Hoe kan de Friese taal en cultuur hierbij aanhaken? 

De school doet mee met project laaggeletterdheid i.s.m. de bibliotheek en Kentalis. Hierin 
kan een verbinding worden gelegd met het Fries. (Tineke Boersma is projectleider) 

 

16. Welke concrete stappen gaat de school de komende vier jaar zetten in het kader 
van de Friese taal en cultuur? 

Vanuit een duidelijk visie de Friese taal en cultuur een goede plek in het curriculum geven. 
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Inleiding 
In dit evaluatieverslag worden de interventies naar aanleiding van de zorgsignalen geëvalueerd. 
 
Dit evaluatieverslag is met het team besproken in de opbrengstenvergadering van 23 augustus 2021. 
De conclusies uit dit verslag zijn uitgangspunten voor verbeteringen of veranderingen in het 
onderwijsleerproces van de school en worden opgenomen in het schooljaarplan. 
 
De toetsanalyses op groepsniveau zijn doorgesproken met de betreffende groepsleerkrachten en de 
interne begeleider tijdens de groepsbesprekingen van 22 juni 2021. Specifieke interventies die 
betrekking hebben op groepsniveau staan vermeld in de planningsdocumenten van de groep. 

Tussenopbrengsten schooljaar 2020-2021: eindafname 
De resultaten worden per vakgebied en per groep aan de hand van de schoolnorm en/of landelijke 
norm getoetst en in de onderstaande matrix ingevuld.  
 
Legenda: 
Beide normen behaald is groen 
Beide normen niet behaald is rood 
Landelijke norm wel behaald maar schoolnorm niet is oranje  
 
 

Groep Toetsnaam Aantal lln. Deelname lln Percen-
tage I en 
II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E School
norm 

LG ‘21 

3 DMT 2018 6 6 16,7% 16,7% 22,2 28 26 

4 DMT 2018  5 5 60% 20% 52,6 52 50 

5 DMT 2018 5 5 20% 60% 69,1 69 68 

6 DMT 2018 6 6 50% 16,7% 87,4 - 81 

6 DMT 3(2,1) 2 2 100%  95,8 88.4 87.4 

7 DMT 3(2,1) 9 9 44,4% 22,2% 97,6 94 93 

 

Groep Toetsnaam Aantal 
lln. 

Deelname lln Percen-
tage I 
en II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E Schoo
lnorm 

LG ‘21 

3 Begr.lezen 3.0 
 

6 5 20% 80% 108,4 120 117 

4 Begr.lezen 3.0 
 

5 4 75%  151,3 141 138 

5 Begr.lezen 3.0 
 

5 5 40% 20% 162,7 159 159 

6 Begr.lezen 3.0 
 

8 8 25% 37,5% 178,7 179 178 

7 Begr.lezen 3.0 
 

9 9 22,2% 55,5% 184,9 195 194 

 
 

Groep Toetsnaam Aantal 
lln. 

Deelname lln Percen-
tage I en 
II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E School 
norm 

LG ‘21 

3 Rek.en Wisk 3.0 6 6 66,7% 33,3% 138,1 140 138 

4 Rek.en Wisk 3.0 5 5 20% 30% 183,9 182 182 

5 Rek.en Wisk 3.0 5 5 20% 20% 215,6 215 214 
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6 Rek.en Wisk 3.0 8 8 12,5% 75% 226,1 239 239 

7 Rek.en Wisk 3.0 9 9  66,6% 244 260 260 

 

Groep Toetsnaam Aantal ll Deelname ll Percen-
tage I en 
II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E School
norm 

LG ’21 

3 Spelling 3.0  6 6 66,7%  216,3 200 198 

4 Spelling 3.0 5 5 60% 20% 289,8 265 263 

5 Spelling 3.0 5 5 80% 20% 333,6 316 311 

6 Spelling 3.0 8 8 75% 25% 359,2 335 333 

7 Spelling 3.0 9 9 44,4% 33,3% 355,1 357 357 

 

Groep Toetsnaam Aantal ll Deelname ll Percen-
tage I en 
II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E School
norm 

LG ’21 

7 Spelling WW 
3.0  

9 8 12,5% 87,5% 126,3 140 136 

 
 

Groep Toetsnaam* Aantal ll Deelname 
ll 

Percen-
tage I en II 

Percen-
tage IV en 
V 

Vs E School
norm 

LG ’21 

3 WS 3.0 6 6 50% 33,3% 465,8 460 457 

4 WS 3.0 5 5 80%  491,8 485 475 

5 WS 3.0 5 5 60% 20% 505,9 495 492 

6 WS 3.0 8 8 12,5% 50% 506,7 518 513 

7 WS 3.0 9 9 33,3% 44,4% 528,2 534 531 

• De gegevens van deze toets zijn voor intern gebruik. 

 

Vooruitblik op de eindtoets schooljaar 2021-2022 en schooljaar 2022-2023 

Groep  Toetsnaam  Aantal ll’n  Deelname ll’n  % < 1F  % 1F  % 1S/2F  

7 Begr.Lezen 3.0  9 9 0% 67% 22% 

7 Rek.& Wisk.3.0  9 9 33% 56% 0% 

 

Groep  Toetsnaam  Aantal ll’n  Deelname ll’n  % < 1F  % 1F  % 1S/2F  

6 Begr.Lezen 3.0  8 8 0% 88% 13% 

6 Rek.& Wisk.3.0  8 8 88% 0% 13% 

 

Resultaten eindopbrengsten  

De eindopbrengsten zijn geanalyseerd in een specifiek format. Dit format is bijgevoegd in het 
hoofdstuk Onderwijsresultaten (OR1).  
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Resultaten 

Dwarsdoorsnede eindtoetsen 
In deze dwarsdoorsnede is snel te zien welke vakken of groepen om extra aandacht vragen.  
De volgende toetsuitslagen zijn in de dwarsdoorsnede opgenomen:  

• Technisch lezen groep 3 t/m 7 

• Rekenen-Wiskunde 3 t/m 7 

• Begrijpend lezen groep 3 t/m 7  

• Spelling groep 3 t/m 7 

 

  
Weergave: Cito opbrengsten juni 2021 

Vergelijken van zorgsignalen 

We vergelijken de toets resultaten van de E toetsen met de resultaten van de M toetsen 

 

Weergave: Cito opbrengsten maart 2021 



 

6 
 

 
Weergave: Cito opbrengsten juni 2021 

 
Uit de dwarsdoorsnede van de M toetsen kwamen de volgende uitgewerkte zorgsignalen naar voren: 

 
1. Rekenen en Wiskunde groep 3, 6, 7 en 8 
2. DMT 2018 groep 5 
3. Begrijpend lezen groep 7 en 8 

 
Uit de dwarsdoorsnede van de E toetsen komen de volgende zorgsignalen naar voren:  

1. DMT 2018 groep 5 
2. Rekenen en Wiskunde groep 4, 6 en 7 
3. Begrijpend lezen groep 3, 6 en 7 
4. Spelling groep 7 
5. Spelling werkwoorden groep 7 

 
Kijkend naar de bovenstaande gegevens zien wij dat Spelling groep 7, Spelling werkwoorden groep 7, 
Rekenen en Wiskunde groep 4 en Begrijpend lezen groep 3 en 6 erbij zijn gekomen als zorgsignaal in 
de afgelopen periode.  

Evaluatie interventies 
We evalueren de interventies naar aanleiding van de M toetsen. We bekijken welke interventies wel 
of niet goed werken en welke verklaringen hieraan ten grondslag liggen. Interventies vorige periode   
De volgende interventies zijn ingezet n.a.v. de analyse van maart 2021:   

• In groep 7/ 8 structuur aanbrengen in de groep en te gaan werken aan het gevoel van 
veiligheid om de onrust die er heerst weg te nemen 

• In groep 7/8 de lessen uit de methode Rekenrijk geven volgens het directe instructiemodel. 

• In groep 7/8 de methodetoetsen analyseren en werken aan de hiaten die daar uitkomen en 
daarbij Snappet op de juiste manier inzetten. 

• In groep 7/ 8 de methode Bliksem invoeren zoals het hoort en de aangeleerde strategieën 
toepassen bij andere vakken.  

• Voor groep 3 en 6 de moeilijke begrippen uit de opgaven van E3/ E6 Rekenen en Wiskunde 
uitwerken en behandelen tijdens de woordenschat lessen. 

• In groep 6 oefenen met redactiesommen en kritisch lezen in samenhang met modellen van 
de context opgaven uit de methoden.   

• In groep 3 gaan oefenen met redactiesommen en kritisch luisteren in samenhang met 
modellen van de context opgaven uit de methoden. 
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• In groep 3 en 6 een foutenanalyse te maken van de CITO Rekenen en Wiskunde en met de 
uitkomsten daarvan de komende periode werken aan de hiaten. 

Bovengenoemde interventies zijn besproken in de teamvergadering van 13-04-2021. De interventies 

zijn in de diverse groepen opgepakt. In groep 7 & 8 is na de meivakantie de leerkracht na zijn verlof 

teruggekeerd voor de groep. De ingeslagen weg in groep 7 & 8 is door deze wisseling gestagneerd. 

Dit is deels terug te zien in de resultaten van groep 7. 

Daarnaast is de periode waar bovenstaande interventies uitgevoerd konden worden erg kort. Tussen 

de toetsen medio maart 2021 en begin juni 2021 zitten welgeteld 8 weken tussen waarvan 2 weken 

meivakantie. Het effect van de interventies is daardoor niet goed te meten. In de afgelopen periode 

zijn er zelfs zorgsignalen bij gekomen. 

Conclusies en vervolgstappen  
Op basis van de evaluatie van de interventies worden de volgende conclusies getrokken: 

• De opgestelde interventies die besproken zijn in het team op 13-04-2021 blijven voor het 
nieuwe schooljaar 2021- 2022 van kracht. 

• Daarnaast komen er nieuwe interventies bij die voortgekomen zijn uit de analyse van de eind 
opbrengsten.  

 
De komende periode nemen we de volgende maatregelen:  

• In groep 7 een foutenanalyse maken van de CITO Rekenen en Wiskunde, CITO Spelling en 
CITO Spelling werkwoorden en met de uitkomsten daarvan de komende periode werken aan de 
hiaten. 
• Voor groep 4 de moeilijke begrippen uit de opgaven van M5 Rekenen en Wiskunde 
uitwerken en behandelen tijdens de woordenschat lessen. 
• Voor groep 6 en 7 de moeilijke begrippen uit de opgaven van M7/ M8 Begrijpend lezen 

uitwerken en behandelen tijdens de woordenschat lessen. 
• Begin groep 4 Humpie Dumpie (begrijpend lezen) afmaken waar ze in groep 3 (schooljaar 
2020-2021) mee geëindigd zijn in samenhang met modellen en kritisch luisteren. 
• In groep 4 tm 8 wordt er van 8.30-9.00 uur groep doorbrekend gelezen met de methode 

Lekker lezen en de Pravoo oefenmap op tijd. 
• In december 2021 wordt er een teamvergadering gewijd aan het afnemen van CITO wat mag 
wel wat mag niet.   

 
 
De maatregelen worden verwerkt in het schooljaarplan, evaluatiemomenten worden gepland, 
consultaties worden gepland, successen worden gevierd. 
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Onderwijsresultaten (OR 1) 2021  
  
In schooljaar 2020-2021 is er een eindtoets afgenomen. 
 

Algemene informatie 
Met ingang van 1 augustus 2020 beoordeelt de Onderwijsinspectie de onderwijsresultaten 
(OR1) aan de hand van het nieuwe onderwijsresultatenmodel. In de periode 1 augustus 2020 
tot 1 mei 2021 worden de resultaten beoordeeld door te kijken naar de percentages 
referentieniveaus taal en rekenen in 2018, 2019 en 2021. Er wordt rekening gehouden met 
de leerlingenpopulatie door de gemiddelde schoolweging van de schooljaren 2017-2018, 
2018-2019 en 2020-2021 te hanteren. 
 
Resultaten op schoolniveau:     
       

Schooljaar   Aantal 
leerlingen  

Taalverzorging  Lezen   Rekenen  

<1F  1F  2F  <1F  1F  2F  <1F  1F  1S  

2017-2018  3    3  2    3  1    3  2  

2018-2019  7    7  4  1  6  2  1  6  2  

2020-2021  6    6  4    6  2  1  5  3  

  

Schoolweging  Signaleringwaarde %1F  Landelijk gemiddelde %1F  
passend bij de schoolweging  

Score %1F  

32,19  85%  95,4%  93,7%  

Schoolweging  Signaleringwaarde %2F/1S  Landelijk gemiddelde %2F/1S  
passend bij de schoolweging  

Score %2F/1S  

32,19  43,5%  57,9%  45,8%  

  
  
Conclusie(s) en actie(s) op schoolniveau:  
Over 3 jaar bekeken scoort de school op 1F ruim boven de signaleringswaarde en 1,7% onder het 
landelijk gemiddelde. De 1F doelen worden door de leerlingen behaald.   
De leerlingen scoren over 3 jaar op 2F/1S net (2,3%) boven de signaleringswaarde. Er wordt 12,1 % 
onder het landelijk gemiddelde gescoord op 2F/1S. Voor de komende jaren is het streven dat het 
percentage 2F/1S op het landelijk gemiddelde komt. 

  
Resultaten op leerlingniveau  
  
Schooladviezen in relatie tot behaalde functioneringsniveaus (FN):  

Naam leerling  Schooladvies   Behaald FN  
Lezen   

Behaald 
FN Taalverzorging  

Behaald FN  
Rekenen   

L. B  HAVO  2F  1F  1F  

J.W. vd E  HAVO  2F  2F  1S  

Y.d V  HAVO  2F  1F  1S  

B. K  VMBO K  1F  1F  1F  

C. d V*  VMBO B+ LWOO  1F  1F  <1F  

B.vd W  VMBO K  2F  2F  1S  
*Deze leerling, met leerachterstanden, is in het schooljaar 2020-2021 van een andere school gekomen. 
Daarnaast speelt er een andere problematiek bij deze leerling die van invloed is op het presteren van deze 
leerling.  
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Toelichting: leerlingen met een VMBO-TL en hoger advies worden geacht het 2F/1S niveau te 
behalen. Voor het onderdeel lezen geldt dat ook leerlingen met een vmbo Kader advies 2F moeten 
halen.  
  
Conclusie(s) en actie(s) op schoolniveau:  
Voor lezen en taalverzorging wordt 1F door de groep behaald. Voor rekenen wordt door een groot 
gedeelte van de groep 1F behaald. 2F wordt voor lezen door meer dan de helft van de groep 
behaald. Voor taalverzorging wordt 2F behaald door minder dan de helft van de groep. Voor rekenen 
wordt 1S door de helft van de groep behaald.  
Conclusie: Op schoolniveau moet er meer aandacht komen voor taalverzorging zodat meer dan de 
helft van de groep 2F behaald.  
Actie: Vanaf het schooljaar 2021-2022 vanaf groep 3 iedere week een stelopdracht geven naast het 
reguliere schrijfprogramma. Daarnaast in een teamvergadering bespreken wat F en S doelen zijn.  
  
Conclusie(s) en actie(s) op leerlingniveau:  
Er is 1 leerling die de FN behaald passend bij het schooladvies. Er is 1 leerling die de FN behaald 
boven het schooladvies. Er zijn 2 leerlingen die de FN niet behalen voor rekenen en taalverzorging 
passend bij het schooladvies. Er is 1 leerling die het FN niet behaald voor taalverzorging passend bij 
het schooladvies.  
Conclusie: Taalverzorging is op leerlingniveau een punt waar aandacht en actie op moet komen.  
Actie: iedere week wordt er een stelopdracht gegeven. Tijdens deze opdrachten wordt er aandacht 
besteed en feedback gegeven op hoofdlettergebruik, interpunctie, spelling, zinsbouw etc.  
  

  
Schooladvies en advies vanuit de eindtoets:    

   

Leerling    Score    Advies 
eindtoets    

Advies 
drempeltest    

Advies 
school    

Advies 
heroverwegen?    

Nieuw 
advies     

L. B  532  VMBO GL-TL/ 
HAVO  

HAVO  HAVO  nee    

J.W. vd E  547  VWO  VWO  HAVO  nee    
Y.d V  536  VMBO GL-TL/ 

HAVO  
HAVO  HAVO  nee    

B. K  525  VMBO KB/ 
VMBO GL- TL  

VMBO GL- 
TL  

VMBO K  nee    

C. d V  518  VMBO BB/ 
VMBO KB  

VMBO B- 
LWOO  

VMBO B+ 
LWOO  

nee    

B.vd W  540  HAVO/ VWO  VMBO BBL/ 
KBL  

VMBO K  nee    

  
   
Conclusies schooladvies t.o.v. advies vanuit de eindtoets  

Toetsadvies is ten minste een hele schoolsoort lager dan het schooladvies     
Toetsadvies is een halve schoolsoort lager dan het schooladvies     

Toetsadvies is gelijk aan het schooladvies   4  

Toetsadvies is een halve schoolsoort hoger dan het schooladvies     

Toetsadvies is ten minste een hele schoolsoort hoger dan het schooladvies   2  

   

Totaal  % heroverwegingen   0%  
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Totaal % aangepaste schooladviezen   0%  

   
Conclusie(s) en actie(s) op school- en leerlingniveau:  
66,7% van de leerlingen heeft een advies gekregen dat overeenkomt met de uitslag van de Centrale 
Eindtoets.  
33,3% van de leerlingen heeft een lager advies gekregen dan de uitslag van de Centrale Eindtoets.   
  
Actie: Een gesprek plannen met de leerlingen en hun ouders om het schooladvies en de uitkomst van 
de Centrale Eindtoets te bespreken.  
  
01-06-2021: Met deze leerlingen en hun ouders is een gesprek geweest. De ouders en de leerlingen 
staan achter het advies wat school heeft gegeven. Er zijn meerdere factoren die meespelen bij de 
ouders en de leerlingen om het advies niet om hoog bij te stellen.  
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Monitoring sociale veiligheid schooljaar 2020-2021 
 

Monitoring gegevens 
Door het te lage aantal leerlingen waarbij wij de leerlingenvragenlijsten hebben afgenomen zijn er 

geen monitoroverzichten mogelijk: 

“Je hebt de leerlingvragenlijsten dit schooljaar afgenomen én de Monitorexport naar ons 

toegestuurd? Dan kan het zijn dat je de leerlingvragenlijsten bij minder dan 30 leerlingen hebt 

afgenomen. Bij minder dan 30 leerlingafnames kunnen wij geen monitoringsoverzicht opleveren. Dit 

kan je doorgeven aan de Inspectie van het Onderwijs.”  

*Bron: portal CITO/ lvs3 viseon/ sociale veiligheid. 

In het verslag onderwijsresultaten 2020-2021 van maart 2021 zijn de vragenlijsten van groep 6 t/m 8 

volledig geanalyseerd en zijn er conclusies getrokken. Zie voor de analyse hoofdstuk 4: sociale 

competenties, welbevinden en veiligheid van het verslag onderwijsresultaten 2020-2021 van maart 

2021. 

Analyse en conclusie(s) 
Op basis van de bevindingen die we uit de rapportages hebben gehaald, trekken we de volgende 
conclusies/ acties:  

• Bij groep 6, 7 en 8 nader onderzoek uitvoeren naar de resultaten van de leerlingen op de 
leerlingenlijst. 

• In februari/maart 2021 bij de leerlingen van groep 6 t/m 8 de WMK sociale Veiligheid 
afnemen. 

• In april 2021 wederom de leerlingen van groep 6, 7 en 8 de leerlingenlijst laten invullen, dit 
omdat er op de onderdelen zelfbeeld, welbevinden, sociaal gedrag, werkhouding en 
leeromgeving veel uitval is.  
• In april 2021 wederom de leerkracht van groep 7 de leerkrachtenlijst laten invullen, dit 
omdat er op de onderdelen sociaal gedrag en werkhouding veel uitval is.  

 

Vervolgstappen 

De WMK Sociale veiligheid is afgenomen bij groep 6 t/m 8. De andere interventies zijn vanwege de 

diverse wisselingen in groep 7 en 8 in april 2021 niet gedaan. In het nieuwe schooljaar starten er twee 

nieuwe leerkrachten voor groep 7 en 8. In november 2021 zal de vragenlijst opnieuw afgenomen 

worden en deze zal geanalyseerd worden. Naar aanleiding van deze analyse zullen er nieuwe 

conclusies en interventies genomen worden.  
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Gegevens in-, door- en uitstroom schooljaar 2020-2021 

Instroomgegevens 
Overzicht van het aantal leerlingen dat in schooljaar 2020-2021 is ingestroomd in groep 1 en een VVE 

indicatie heeft 

 
Groep  
 

 
1 

Aantal ingestroomde leerlingen met een VVE 
indicatie 
 

 
0 

 

Overzicht aantal leerlingen dat is ingestroomd na 1 oktober 2020 

 
Groep  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

Aantal 
ingestroomde 
leerlingen 
 

 
2 

    
 

 
 

 
 

 

 

Doorstroomgegevens 
 

 
 

Totaal 
aantal 

leerlingen 
op de 
school 

per 01-10 

Aantal leerlingen 
met een 

Kleuterverlenging* 
 

Aantal 
leerlingen 

groep 3 t/m 8 
met een 

doublure in 
19-20 en/of 

20-21 

Aantal 
leerlingen dat 
ouders is dan 

12 jaar 

Aantal 
leerlingen die 

versnellen 

 
Aantal 

leerlingen 
 

 
47 

 
1 

 
2 

 
0 

 
0 

 
Percentages  

  
0,16 % 

 

 
0,78 % 

 
0% 

 
0% 

 

*Kleuterverlenging: Het percentage wordt berekend door de groep late leerlingen in groep 3 te delen 

door het totaal aantal leerlingen in groep 3, exclusief de zittenblijvers van groep 3. 

Late leerlingen: Deze leerlingen zijn op de teldatum van 1 oktober in groep 3 al 7 jaar of ouder en 

doen groep 3 voor de eerste keer (dus zittenblijvers in groep 3 worden buiten beschouwing gelaten 

voor het berekenen van het percentage kleuterverlenging). 
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Uitstroomgegevens 
Overzicht aantal leerlingen dat is uitgestroomd in de periode 1 oktober 2020 – 31 juli 2021 

 
Groep  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

Aantal 
uitgestroomde 
leerlingen 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

  
6 

 

 

 

 

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


