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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 In ons jaarverslag blikken we terug op de ondernomen
activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn te relateren aan

1. de verbeterthema's uit ons schoolplan
2. de verbeterpunten uit de categorie 'divers'

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

4,5 (totaal) 
Directie: 0,5 
IB: 0,23

Het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Mirjam Andringa. Zij werd
vervangen door Wendy Tinga, Janny Visser, Lise Schotanus en Judith Hoekstra.

Door de corona maatregelen hebben we de laatste periode gedurende de hele dagen
gewerkt in de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Dat gaf meer rust, doordat er niet steeds
gewisseld hoefde te worden door de leerlingen uit groep 3/4.

Er is een grote groep leerlingen van school gegaan aan het eind. Het grootste gedeelte
vertrok naar het VO, een aantal zijn verhuisd en een aantal zijn naar een andere school
gegaan (SBO en ander PO).

Groepen Ochtend: 
groepen 1/2, 3/4, 5/6, 7/8

's middags: 
groepem 1/2/3, 4/5/6, 7/8

Functies [namen / taken] Directeur: Wybren Dijkstra 
IB: Geeske Jongsma 
1/2: Anneke Sinnema 
3/4: Janny Visser en Mirjam Andringa 
5/6: Miriam van Dijk-Wijbenga en Marian Frankena 
7/8: Ellis Comello en Mirjam Andringa

Twee sterke kanten Gericht op innovatie 
Gemotiveerd team

Twee zwakke kanten verantwoording en dialoog

Twee kansen Rijke culturele omgeving 
Nieuw aan te leggen beweeg en beleeftuin

Twee bedreigingen Moeite met vervanging personeel 
teruglopend leerlingenaantal

Opbrengsten [beleidsvoornemens] versterken leesonderwijs 
Doorontwikkelen verwerkingsmogelijkheden DaVinci
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Ondanks een goede instroom gaan we het komend jaar met veel minder leerlingen
starten, doordat er veel leerlingen zijn uitgestroomd, verhuisd of naar een andere school
zijn gegaan (SBO en PO)

6 4 5 7 6 6 4 12 50

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 6 ( mannen en 6 vrouwen) Het afgelopen jaar zijn zowel de directeur als de intern begeleidster gestart op de Oanset

Aantal medewerkers OOP 1 ( mannen en 1 vrouw)

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 3
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

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

GD4 Wetenschap en Technologie verwerkingsmogelijkheden DaVinci uitbreiden met techniek 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 Vervolgsucces De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in overeenstemming
zijn met de loopbaan van de leerlingen

klein

KD4 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.

Thema Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding Naast de school staat een gymzaal die in juli/augustus 2020m zal worden gesloopt. De ruimte die vrij komt 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

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

Activiteiten (hoe) behoefte peiling ontwerp sudsidie aanvragen realisatie

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

Plan periode wk 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 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, 26, 27, 28, 29 en 30

Eigenaar (wie) School, dorpsbelang, gemeente Waadhoeke

Omschrijving kosten N.N.B.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Er is met de betrokken partijen meerdere malen overleg geweest. Dit heeft geleid tot een prachtig plan. Voor dit plan moeten middelen gegenereerd worden. Er is al een
sponsorloop door de leerlingen gehouden en ook zijn er meerdere subsidies aangevraagd (en toegekend). Met hulp van groencommissie Ried is er een moestuin gerealiseerd voor
de school.

Zodra er voldoende middelen zijn toegekend, zal er worden gestart met de aanleg van de beweeg en beleeftuin. Zoveel mogelijk met eigen mensen om de kosten te drukken.
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Uitwerking GD2: versterken leesonderwijs d.m.v. scholing

Thema Leerstofaanbod

Resultaatgebied versterken leesonderwijs

Huidige situatie + aanleiding De resultaten op het gebied van technisch lezen zijn niet altijd optimaal. Omdat lezen een specifiek vak is, hebben we
besloten om Karin van der Mortel te vragen om met ons het leesonderwijs onder de loep te nemen en te verbeteren

Gewenste situatie (doel) Implementatie van leerkrachtvaardigheden in het kader van de ontwikkeling van leesbegrip.
Implementeren en (een aanzet tot) borging van de visie van de teams ten aanzien van de doorgaande lijn in het
onderwijs m.b.t. de ontwikkeling van de leesvaardigheid.

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 WeTransfer 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)

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

Plan periode wk

Eigenaar (wie) gehele team

Omschrijving kosten €3000

Meetbaar resultaat opbrengsten leesonderijs (Cito)

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

Borging (hoe) Ontwikkelen van een kwaliteitskaart

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Er is een scholing geweest geleid door Karin van der Mortel. Naar aanleiding van deze scholing zijn er klassenbezoeken (met en zonder filmopnames) geweest. Naar aanleiding
van deze bezoeken is feedback gegeven. Hier zijn de leerkrachten verder mee aan de slag gegaan. Tevens is er een borgingsdocument ontwikkeld door de intern begeleidster, het
team en Karin v/d Mortel.

Het komende jaar worden meerdere scholingsmomenten georganiseerd (voor verschillende bouwen). Daarnaast zal er in aanbod worden voorzien door het realiseren van een
huiskamerbibliotheek voor het dorp. We willen daarmee ook het aanbod voor de leerlingen vergroten.
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Uitwerking GD3: Cultuur rond de school in kaart brengen en implementeren in DaVinci

Thema Wereldoriëntatie

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Hier zijn we het afgelopen jaar zeer beperkt mee aan de slag gegaan. Het komende jaar heeft dit niet de prioriteit. Wel zal er overleg zijn om culturele activiteiten te integreren in
ons aanbod, maar dit heeft niet de prioriteit.
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Uitwerking GD4: verwerkingsmogelijkheden DaVinci uitbreiden met techniek

Thema Wetenschap en Technologie

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Hier zijn we het afgelopen jaar zeer beperkt mee aan de slag gegaan. Het komende jaar heeft dit niet de prioriteit. Wel zullen we kijken hoe we het techniekonderwijs beter kunnen
integreren in ons aanbod, maar dit heeft niet de prioriteit.
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Uitwerking KD1: Afstemming op gebied van instructie, leerinhoud, verwerkingsopdrachten en onderwijstijd

Thema Didactisch handelen

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Er zijn het afgelopen jaar een beperkt aantal klassenbezoeken geweest. Het komende jaar worden deze klassenbezoeken weer opgepakt (IB en directie). De bezoeken die door
zijn gegaan zijn als zeer positief ervaren. Aan de start van het komende schooljaar zullen de leerkrachten van groep 4 t/m 8 een scholing volgen op het gebied van Snappet
(analyse en feedback). In het tweede halfjaar van het schooljaar 2021 2022 zal een scholing worden gevolgd onder leiding van Jan Oudeboon (feedback en kindgesprekken)

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

Thema Collegiale consultatie

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Er is het afgelopen schooljaar geen collegiale consultatie geweest. Er is een duidelijke wens van teamleden om ook bij collega's op de andere scholen te kijken. Ze willen graag
meer weten over het werken in combinatiegroepen van 3 klassen. Hiervoor zijn middelen gereserveerd om dit te verwezenlijken.

Uitwerking KD3: De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

Thema Vervolgsucces

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Er wordt ieder jaar gekeken of de schooladviezen overeenkomen met de loopbaan van de leerlingen over een periode van 3 jaar. Dit nadat de leerlingen de school hebben
verlaten. De gegeven schooladviezen op basis van de eindresultaten komen grotendeels overeen.

Uitwerking KD4: De school heeft “tegenspraak” georganiseerd

Thema Verantwoording en dialoog

Plan periode wk
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Het afgelopen jaar hebben zowel de medewerkers, de leerlingen en de ouders een tevredenheidsenquête in kunnen vullen. De resultaten waren erg goed en er kwamen geen
actiepunten naar voren. Dit jaar hebben we gewerkt met de tevredenheidsenquête vanuit vensters po. Deze enquête gaf ons minder informatie over onderwijsinhoudelijke punten.

Binnen WMK hebben we ook de sociale veiligheidslijsten afgenomen onder de leerlingen en het team. Ook hieruit kwam niets naar voren. Tot slot hebben wij een leerlingenraad
die gemiddeld eens per 5 a 6 weken bijlkaar is gekomen dit schooljaar. Zij hebben meegedacht over enkele schoolse zaken. Dankzij de leerlingenraad ruikt het weer lekker op de
toiletten en zijn er meerdere acties bedacht om middelen te genereren voor de beweeg en beleeftuin. Er is inmiddels een sponsorloop georganiseerd met € 2185,- als totale
opbrengst.

OBS De Oanset

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 11



Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Er is een scholing geweest geleid door Karin van der Mortel. Naar aanleiding van deze
scholing zijn er klassenbezoeken (met en zonder filmopnames) geweest. Naar
aanleiding van deze bezoeken is feedback gegeven. Hier zijn de leerkrachten verder
mee aan de slag gegaan. Tevens is er een borgingsdocument ontwikkeld door de intern
begeleidster, het team en Karin v/d Mortel.

Het komende jaar gaan we verder met de scholing, dan meer gericht op de bouwen
afzonderlijk

Leesonderwijs Team gedurende
schooljaar 2020-
20121

Bouwman, Lammer, van de
Mortel onderwijsadviseurs

€3000

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Beide WMK kaarten zijn afgenomen. Er kwamen geen aandachtspunten naar voren uit
beide lijsten.

WMK: Veiligheid (SK1) Team, IB,
Directie

gedurende schooljaar 2020-
20121

WMK: Zicht op ontwikkeling
(OP2)

Team, IB,
Directie

gedurende schooljaar 2020-
20121

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Het afgelopen jaar hebben zowel de medewerkers, de leerlingen en de ouders een
tevredenheidsenquête in kunnen vullen. De resultaten waren erg goed en er kwamen
geen actiepunten naar voren. Dit jaar hebben we gewerkt met de tevredenheidsenquête
vanuit vensters po. Deze enquête gaf ons minder informatie over onderwijsinhoudelijke
punten.

Tevredenheidsonderzoek ouders /
personeel / leerlingen

ouders,
leerlingen,
team

gedurende schooljaar
2020-20121
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

TSO-BSO Hangt af van het rooster voor volgend jaar, maar proberen
om BSO op Oanset te realiseren

Er is inmiddels BSO gerealiseerd ism Kinderopvang Friesland. Er wordt al volop gebruik
van gemaakt.

MR In de kalender zal de jaarplanning (qua vergaderingen)
weer een plek krijgen.

Er zijn een aantal (online en fysieke) MR vergaderingen geweest. De MR heeft ism het
team een nieuwe directeur gekozen na een sollicitatieprocedure. Het komend jaar zal er
vergaderd worden naar een vast vergaderschema.
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