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Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
2. 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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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Formatie totaal: 4,3 
Inzet directie: 0,5 
Zorg en begeleiding: 0,25

We hebben dit jaar bewust nog de keuze gemaakt voor het 'oude' Cito
leerlingvolgsysteem. Wel hebben we een voorlichting van DIA gehad. Dit
leerlingvolgsysteem had enkele voor- en nadelen welke wij hebben afgewogen en toch
de keuze uitgesteld. In mei hebben we de beslissing genomen om de nieuwe Cito
(leerling in beeld) per het komende schooljaar te gaan gebruiken.

Er zijn meerdere scholingen Technisch lezen gevolgd (per bouw) en daarnaast zijn er
klassenbezoeken, individuele gesprekken een opnames gemaakt. Dit heeft geresulteerd
in een nieuw Technisch leesbeleid, welke vastgelegd is in een kwaliteitskaart.

De scholing feedback/ kindgesprekken is vanwege een volle agenda doorgeschoven
naar het schooljaar 2022-2023.

Groepen 2021: groep 1/2/3; groep 4/5 en groep 6/7/8 
2022: groep 1/2; groep 3/4/5 en groep 6/7/8

Functies [namen / taken] Directeur; Intern begeleidster 
Onderbouw: Anneke Sinnema & Janny Visser 
Middenbouw: Miriam Wijbenga & Janny Visser 
Bovenbouw: Ellis Comello, Judith Hoekstra & Janny Visser

Twee sterke kanten Innovatief team met sterke drang zich te ontwikkelen 
Kleine groepen met waar nodig veel "handen" in de de klas

Twee zwakke kanten Leerlingenaantal 
Groep 7 met veel zorg

Twee kansen Beweeg en beleeftuin 
Huiskamerbibliotheek

Twee bedreigingen Leerlingenaantal 
Organisatie van 3 groepen in een klas

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Kritisch kijken naar toetsinstrument 
Technisch leesbeleid verbeteren 
Scholingen met aandacht voor analyse, feedback en
kindgesprekken
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Op de nieuwe teldatum 1-2-2022 hadden we 51 leerlingen. Het schooljaar 2022-2023
wordt de bekostiging per leerling gebaseerd op dat leerlingenaantal.

6 6 4 5 6 5 4 7 43

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

Op basis van het leerlingenaantal gaan we vanaf dit schooljaar werken met 3 groepen.
Halverwege het schooljaar gaat de groep 3 vanuit groep 1/2 naar groep 4/5. Tijdens het
eerste halfjaar is de onderwijsassistente veelal beschikbaar in de bovenbouw.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 4 (0 mannen en 4 vrouwen) Door de Corona is er veel uitval van lessen geweest. Leerkrachten hebben daardoor ook
moeten overschakelen op thuisonderwijs voor zover dat mogelijk was. Door het jaar
heen zijn functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken gevoerd. De IB-er heeft
een promotie naar een hogere salarisschaal toegekend gekregen.

Aantal medewerkers OOP 3 (1 man en 2 vrouwen)

Aantal BHV-ers 3

Aantal geplande FG's 6 Aantal uitgevoerde FG's 5

Aantal geplande BG's 1 Aantal uitgevoerde BG's 1

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

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Sociale en maatschappelijke
ontwikkeling

Herinrichten gebied naast school (sloop gymzaal). Ruimte voor bewegen en natuur (moestuintjes) voor
jong en oud i.s.m. dorp en dorpsbelang.

groot

GD2 Leerstofaanbod versterken leesonderwijs d.m.v. scholing groot

GD3 Taalleesonderwijs Realiseren van een huiskamerbibliotheek: vergroten leesmotivatie en aanbod groot

GD4 Rekenen en wiskunde Verbeteren van het automatiseren groot

GD5 Wereldoriëntatie Cultuur rond de school in kaart brengen en implementeren in DaVinci groot

GD6 Pedagogisch handelen Het voeren van kindgesprekken groot

KD1 Didactisch handelen Afstemming op gebied van instructie, leerinhoud, verwerkingsopdrachten en onderwijstijd klein

KD2 Collegiale consultatie Collega's gaan n.a.v. een hulpvraag bij elkaar in de klas kijken en bespreken onderwijsinhoudelijke
zaken

klein

KD3 Verantwoording en dialoog De school heeft “tegenspraak” georganiseerd klein
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Uitwerking GD1: Herinrichten gebied naast school (sloop gymzaal). Ruimte voor bewegen en natuur (moestuintjes) voor jong en oud i.s.m. dorp en dorpsbelang.

Hoofdstuk / paragraaf Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied Samenwerking met de omgeving

Huidige situatie + aanleiding Naast de school staat een gymzaal die in juli/augustus 2020 is gesloopt. De ruimte die vrij gekomen is grenst aan school
en aan het terras van het dorpshuis. Om hier invulling aan te geven zijn er een aantal partijen, te weten: School,
dorpsbelang Ried, gemeente Waadhoeke, IVN en Donker Groen hoveniers gaan samenwerken om hier invulling aan te
geven. Er zijn meerdere subsidieaanvragen gedaan en enkele zijn reeds toegekend. Zodra de benodigde middelen
binnen zijn, zal er worden begonnen met de realisatie van de beweeg en beleeftuin.

Gewenste situatie (doel) Beweeg en beleef tuin voor jong en oud

Activiteiten (hoe) Aanvragen subsidies en aanboren middelen door diverse acties op te zetten Werven vrijwilligers voor werkzaamheden
t.b.v. de beweeg en beleeftuin

Betrokkenen (wie) school, dorpsbelang ried, omwonenden, gemeente waadhoeke en ivn en donker groen

Plan periode wk

Eigenaar (wie) School, dorpsbelang, gemeente Waadhoeke

Kosten € 200000,-

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Er zijn vanuit school en dorpsbelangen/ de Rede meerdere subsidiemiddelen aangevraagd en toegekend. Ook is er een intensief contact met de gemeente voor de realisatie van
de plannen. De bedoeling is om te starten per oktober met de grondwerkzaamheden en de aanleg van groen. We hopen in het voorjaar sport en spel activiteiten te kunnen
organiseren in de beweeg en beleeftuin.
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Uitwerking GD2: versterken leesonderwijs d.m.v. scholing

Hoofdstuk / paragraaf Leerstofaanbod

Resultaatgebied Versterken leesonderwijs en borgen afspraken

Huidige situatie + aanleiding De resultaten op het gebied van technisch lezen zijn niet op voldoende niveau. Het afgelopen jaar is een scholing
geweest en zijn meerdere feedbackmomenten geweest om het leerkracht handelen en daarbij het leesonderwijs te
verbeteren. Karin van der Mortel begeleidt ons in dit traject. Ellis Comello is opgeleid tot leescoördinator. Zij heeft een
inspirerende en enthousiasmerende rol binnen het team. Daarnaast worden wij dBos school, waarbij we samenwerken
met de bibliotheek en allerlei activiteiten organiseren op het gebied van lezen en leesmotivatie.

Gewenste situatie (doel) Hogere leesmotivatie en hogere technisch leesresultaten Borgingsdocument Technisch lezen

Activiteiten (hoe) Scholingsbijeenkomsten op teamniveau voor de schoolteams: theoretische onderbouwing, reflectie, bespreking, lessen
bekijken, lessen ontwerpen. Ontwerpen van de Kwaliteitskaart met behulp van een format dat wordt aangereikt. •
Opnamen van leeslessen (bij enkele teamleden, door de scholen/lkr zelf, liefst in aanwezigheid van ib); de opnamen
worden met Streams naar Karin gemaild en het feedback gesprek vindt online plaats waarbij of Geeske of Marike
participeren. • Groepsbezoeken waarbij het feedbackgesprek onder schooltijd plaatsvindt, met aansluitend werkgroep
overleg na schooltijd. • Werkoverleg met directie en ib, met betrekking tot evaluatie en voortgang, aansluitend op een
scholingsmoment. • Feedback op het format Kwaliteitskaart. (Karin) • Flitsbezoeken tussen de scholingsbijeenkomsten
door. (Ib)

Tijdens vergaderingen: inspiratiesessie leescoördinator en kennis delen om de leesmotivatie te vergroten.

Consequenties organisatie Tijdens de vergaderingen Technisch lezen agenderen

Betrokkenen (wie) karin van der mortel en eigen team en teams van 2 collega scholen

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26

Eigenaar (wie) Team

Omschrijving kosten € 7000,-

Meetbaar resultaat Opbrengsten leesonderwijs (Cito) Leesmotivatie van de leerlingen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na elke scholingsbijeenkomst door werkgroep

Borging (hoe) Ontwikkelen van een kwaliteitskaart

OBS De Oanset
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

De leesmotivatie is enorm toegenomen onder de leerlingen. Er zijn meerdere scholingen Technisch lezen gevolgd (per bouw) en daarnaast zijn er klassenbezoeken, individuele
gesprekken een opnames gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een nieuw Technisch leesbeleid, welke vastgelegd is in een kwaliteitskaart. Het komende jaar gaan we het technisch
leesbeleid borgen en bespreken dit in teamvergadering.
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Uitwerking GD3: Realiseren van een huiskamerbibliotheek: vergroten leesmotivatie en aanbod

Hoofdstuk / paragraaf Taalleesonderwijs

Resultaatgebied Vergroten aanbod lezen en leesactiviteiten

Huidige situatie + aanleiding Er is een kleine bibliotheek waar leerlingen boeken kunnen lenen

Gewenste situatie (doel) Grotere bibliotheek voor de leerlingen en ook inwoners van Ried en omliggende dorpen

Activiteiten (hoe) Realiseren van een huiskamerbibliotheek, waarbij afgeschreven boeken van de bibliotheek gebruikt worden voor de
collectie van de bibliotheek op school. Binnen de bibliotheek kunnen verschillende (voor) leesactiviteiten gerealiseerd
worden; mogelijk met inwoners die ook gebruik maken van de bibliotheek

Consequenties organisatie Er kunnen vaker boeken geruild worden en leesactiviteiten georganiseerd worden.

Consequenties scholing Ellis is inmiddels leescoördinator. Er volgt nog een scholing vanuit het bestuurlijk programma Sterk met taal (met
trainingsacteurs)

Betrokkenen (wie) team en bibliotheek en inwoners van ried eo

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26

Eigenaar (wie) Team

Kosten € 3500,-

Omschrijving kosten € 2000,- meubilair € 1500,- boeken

Meetbaar resultaat leesmotivatie wordt groter Leesresultaten zijn hoger

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

In oktober is de huiskamerbibliotheek officieel in gebruik genomen. Er wordt goed geleend onder de leerlingen, het lenen onder de volwassenen loopt nog niet storm. Ook biedt de
bibliotheek ism de school activiteiten aan op het gebied van lezen en digitale geletterdheid/ burgerschap. Deze activiteiten continueren wij in het komende schooljaar.
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Uitwerking GD4: Verbeteren van het automatiseren

Hoofdstuk / paragraaf Rekenen en wiskunde

Resultaatgebied Rekenen

Huidige situatie + aanleiding De resultaten voor het rekenen vielen het afgelopen jaar tegen

Gewenste situatie (doel) Hogere resultaten op het rekenen

Activiteiten (hoe) Activiteiten Met Sprongen Vooruit inzetten tijdens de rekenlessen. Hierbij maken we gebruik van de materialen van MSV.

Consequenties scholing De leerkrachten (en IB-er) volgen een scholing MSV

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26

Eigenaar (wie) Team

Kosten € 7000,- NPO

Omschrijving kosten Materialen en cursus MSV

Meetbaar resultaat Hogere resultaten op het automatiseren en op de methode afhankelijke en onafhankelijke toetsen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) E toets in juni 2022

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Leerkrachten hebben scholingen gevolgd van Met sprongen vooruit. Ze hebben het afgelopen jaar geoefend met verschillende activiteiten en zetten meerdere activiteiten
preventief en curatief in. Het komende jaar gaan we een doorgaande lijn automatiseren (met Met sprongen vooruit) opzetten.
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Uitwerking GD5: Cultuur rond de school in kaart brengen en implementeren in DaVinci

Hoofdstuk / paragraaf Wereldoriëntatie

Resultaatgebied 'Wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming en burgerschapsonderwijs

Huidige situatie + aanleiding Da Vinci onderwijs leent zich er enorm voor om de leerlingen de nabije omgeving te leren kennen. Hieronder valt ook het
cultuuronderwijs (kunstzinnige vorming, maar ook de Friese cultuur en tradities). In de omgeving van Ried zijn meerdere
culturele activiteiten die met de leerlingen ondernomen kunnen worden. Hier wordt mogelijk nog niet optimaal gebruik van
gemaakt.

Gewenste situatie (doel) Culturele vorming integreren binnen Da Vinci

Activiteiten (hoe) Gebruik maken van netwerken om de cultuur rond de school en de nabije omgeving (straal plm 10 km) in kaart te
brengen. Mogelijk is er ondersteuning vanuit Waadzinnig.

Consequenties organisatie Mogelijkheden ontdekken binnen Da Vinci en activiteiten organiseren, waarbij gebruik wordt gemaakt van culturele
mogelijkheden in de nabije omgeving.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22

Eigenaar (wie) Team

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Doordat we lange tijd met corona te maken hebben gehad, zijn we hier niet goed genoeg aan toe gekomen. Wel zijn een aantal culturele activiteiten georganiseerd voor alle
groepen (schoolkaatsen, Wat 'n was, Martena museum; Spacebuzz en Wylde Wietse). Het komende jaar gaan we vanaf eind maart tot en met april een schoolbrede projectweek
organiseren over de Wadden.
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Uitwerking GD6: Het voeren van kindgesprekken

Hoofdstuk / paragraaf Pedagogisch handelen

Resultaatgebied Sociaal emotionele ontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding Vanuit het team is behoefte om kindgesprekken te voeren. In het schooljaar 2020-2021 is een teamscholing over het
voeren van kindgesprekken geweest. Enkele teamleden wilden hier een verdieping en gaan een verdiepende cursus
kindgesprekken voeren. Daarnaast zal het team tijdens een training feedback en kindgesprekken door Jan Oudeboon
ook handvatten krijgen voor het voeren van kindgesprekken.

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten kunnen structureel op een goede manier Kindgesprekken voeren, hierbij wordt de relatie tussen de leerling
en leerkracht verbeterd. Daarnaast kunnen de kindgesprekken gebruikt worden om doelen te behalen.

Activiteiten (hoe) Scholing en voeren van individuele kindgesprekken

Consequenties organisatie Inzet OAS tijdens het voeren van kindgesprekken

Consequenties scholing Scholing Ellis en Miriam Teamscholing Jan Oudeboon Feedback en Kindgesprekken

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17

Eigenaar (wie) Team

Kosten € 2500

Meetbaar resultaat De leerkracht heeft met ieder kind een kindgesprek kunnen voeren

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2022, met het team

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Dit hebben we doorgeschoven naar het komende jaar. Ellis en Miriam volgen op 10 januari nog een scholing Kindertalentenfluisteraar samen met collega's van andere Elan
scholen.
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Uitwerking KD1: Afstemming op gebied van instructie, leerinhoud, verwerkingsopdrachten en onderwijstijd

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Resultaatgebied Didactisch handelen

Gewenste situatie (doel) Het geven van effectieve instructies met een passend aanbod

Activiteiten (hoe) Effectief instructie geven is altijd belangrijk, maar is nog meer aan de orde in combinatiegroepen waar wij mee werken.
Door collegiale consultatie (collega's van andere scholen); scholing (Snappet Analyse en feedback; Technisch lezen; Met
Sprongen vooruit en Feedback en Kindgesprekken); klassenbezoeken wordt er gekeken naar de didactische
vaardigheden. Waar nodig worden deze vaardigheden uitgebreid. Middels gerichte feedback (door bijv directeur of IB-er)
gaan leerkrachten hun eigen handelen verfijnen.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 22

Eigenaar (wie) Team

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Er zijn klassenbezoeken geweest door de directeur en de intern begeleidster, ook zijn er opnames gemaakt waarop feedback is gegeven door Karin v/d Mortel (leesexpert). Ook is
er in april een audit geweest. Alle partijen kwamen tot de conclusie dat het didactisch handelen op de Oanset prima in orde is. Eventuele feedback is gegeven enb daar zijn de
leerkrachten mee aan de slag gegaan.

Uitwerking KD2: Collega's gaan n.a.v. een hulpvraag bij elkaar in de klas kijken en bespreken onderwijsinhoudelijke zaken

Hoofdstuk / paragraaf Collegiale consultatie

Resultaatgebied Pedagogisch en/ of didactisch handelen

Gewenste situatie (doel) Verfijnen van pedagogische en/ of didactische vaardigheden

Activiteiten (hoe) Leerkrachten gaan op collegiale consultatie bij collega's van andere scholen in de klas kijken. Met name de organisatie
van het werken met 3 groepen in één zal de nodige uitdagingen met zich meebrengen.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 en 48

Eigenaar (wie) Team
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Dit hebben we niet gedaan. De mogelijkheid werd het afgelopen jaar geboden en wordt het komende jaar ook geboden om bijelkaar te kijken en op collegiale consultatie te gaan.

Uitwerking KD3: De school heeft “tegenspraak” georganiseerd

Hoofdstuk / paragraaf Verantwoording en dialoog

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten De scholingen zijn gevolgd met uitzondering van de scholing Feedback en
Kindgesprekken door Jan Oudeboon. Naast de NLP master opleiding is directie gestart
met de NLP trainersopleiding bij UNLP

Met Sprongen
Vooruit

Leerkrachten door het jaar
heen

Met
Sprongen
Vooruit

€ 7000,-

Kindgesprekken Ellis en Miriam 2021 € 1500,-

NLP Master Nico oktober t/m
februari 2022

Mind
Academy

€ 2850,-
bovenschools

Technisch lezen Team en Karin
vd Mortel

schooljaar
2021-2022

Karin vd
Mortel

€ 6000,-

Snappet Analyse
en Feedback

Ellis, Miriam,
Judith, Janny

vanaf
september

Snappet € 500,-

Feedback en
Kindgesprekken

Team februari t/m april
2022

Jan
Oudeboon

€ 800,-

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten De WMK kaarten zijn afgenomen. Hier zijn geen bijzonderheden uitgekomen. Naast de
genoemde WMK kaarten is ook de kaart burgerschap afgenomen. Hier gaan we het
komende jaar mee aan de slag.

WMK Aanbod Team

WMK Extra ondersteuning Team
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Binnen de school zal een huiskamerbibliotheek
gerealiseerd worden

Er is een huiskamerbibliotheek geopend. Naast het lenen van boeken worden er ook
activiteiten georganiseerd voor een brede doelgroep (inwoners van Ried eo en ook voor
de leerlingen).

MR Er zullen 5 vergaderingen worden gehouden. Er is een wijziging in de MR bezetting gekomen. Lucie van Bruxvoort heeft zitting
genomen, zij heeft Afke Nynke vervangen.
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