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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.

In het schooljaar 2020-2021 willen we de verbinding gaan leggen tussen de vakgebieden
taal, lezen en rekenen met de digitale geletterdheid. Dit laatste is heel goed te integreren
in de genoemde vakgebieden.

Wel zal er meer nascholing moeten komen voor leerkrachten, hierbij denken wij aan een
initiatief vanuit en ondersteuning door het Innovatorium.

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. "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

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

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Extra aandacht voor meetkunde mbv concreet materiaal en
de werkverzorging/interpunctie
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

4 4 6 5 5 6 10 5 45

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

Het afgelopen schooljaar zijn er in totaal 10 leerlingen van school gegaan. 
6 Schoolverlaters, 2 vw een verhuizing en 2 vw een andere schoolkeuze.

De aanwas in de onderbouw is klein. Dat is 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.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 7 (1 mannen en 6 vrouwen)

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

Aantal geplande POP's 6 Aantal uitgevoerde POP's
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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
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Uitwerking GD1: Doorontwikkelen TOS in de klas en kennis van (digitale)
laaggeletterdheid ouders

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Resultaatgebied Taalontwikkeling, laageletterdheid en digitale geletterdheid

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 zodat wij
leerlingen gerichter kunnen ondersteunen. Na het maken
van een analyse van de schoolpopulatie hebben wij het
vermoeden dat het minder geletterd zijn in 65% van de
gezinnen een oorzaak is van onze achterblijvende
leeropbrengsten.

Gewenste situatie (doel) Ondersteuning bieden aan gezinnen en kinderen door
laaggeletterdheid bespreekbaar te maken, te signaleren en
dit te ondersteunen en ontwikkelen. 
Door meer kennis te hebben van de TOS-problematiek en
door digitale geletterdheid te integreren in de vakgebieden
hebben leerkrachten meer inzicht in de oorzaken van deze
problematiek en de aanpak ervan. 
Dat resulteert in betere communicatie met ouders en
hogere leerresultaten bij onze kinderen met een
taalachterstand.

Activiteiten (hoe) Alle leerkrachten volgen de scholing: signaleren van
laaggeletterdheid bij ouders, aangeboden door de
Bibliotheek. 
Het team gaat zich met ondersteuning van het Innovatorium
verdiepen in het integreren van digitale geletterdheid in de
vakgebieden. 
Leerkrachten schrijven in op een door Kentalis aangeboden
scholingsmodule
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Consequenties organisatie Tijdens ouder-contactmomenten wordt eventuele laag
geletterdheid van ouders bespreekbaar gemaakt en in kaart
gebracht. 
1x per maand is er een ouderinloop waar ouders kennis
kunnen opdoen en/of delen. 
Leerkrachten gaan hun kennis over digitale geletterdheid
delen evalueren dit verbeterplan in de teamvergadering

Consequenties scholing Leerkrachten volgen verplicht de scholing van de
Bibliotheek over het signaleren van laaggeletterdheid bij
ouders, 
de TOS-module naar keuze en 
het ondersteuningsaanbod digitale geletterdheid vanuit het
Innovatorium.

Betrokkenen (wie) alle leerkrachten

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie en IB

Kosten (hoeveel) €1500,-

Meetbaar resultaat Alle leerkrachten hebben de bovengenoemde na- en
bijscholingen gevolgd.

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

Borging (hoe) Afspraken en resultaten worden door de taalcoordinator
vastgelegd in het Taalplan
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Uitwerking KD1: Consolideren Muziekonderwijs Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

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

Kosten (hoeveel) €350,- tlv subsidie: Meer Muziek in de Klas

Uitwerking KD2: Profileren mgv website en Scholen op de kaart Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Betrokkenen (wie) directeur en ib-er

Plan periode wk 34, 52, 13 en 26

Uitwerking KD3: Aandacht voor andere gewoontes en culturen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Betrokkenen (wie) het team

Plan periode wk 36, 2 en 10
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Kengetallen - Leerlingen

Omschrijving Waardering

Aantal leerlingen totaal (einde cursusjaar) 51

Aantal leerlingen eraf (loop cursusjaar) 6

Aantal leerlingen erbij (loop cursusjaar) 2

Aantal verwijzingen naar SO-SBO 0

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Vanwege kleinschaligheid hebben wijzigingen in de leerlingenaantallen veel impact. Het afgelopen schooljaar zijn er 2 leerlingen verhuisd, mogelijk gaat een komende verhuizing
ons weer 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 1

Aantal leraren basisbekwaam 1

Aantal leraren vakbekwaam 3

Aantal L10-leraren 6

Aantal L11-leraren 1
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Signaleren en
begeleiden van
laaggeletterdheid bij
ouders, nav het
convenant
laaggeletterdheid van
de gemeente
Leeuwarden.

alle
teamleden

Schooljaar
2020-2021

Bibliotheek Gratis, cursus
van 3 uren en
aanvullend 1
dagdeel.

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

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

WMK Veiligheid Bovenschools September 2020 Geen

Zicht op Ontwikkeling Bovenschools Maart 2021 Geen

WMK Tevredenheid Bovenschools Januari 2021 Geen
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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.

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

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

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