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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

4,7

Groepen 1,2 
3,4,5 
6,7,8

Functies [namen / taken] Directeur: Nico Woudwijk 
Intern begeleider: Geeske Jongsma 
Leerkracht onderbouw: Anneke Sinnema 
Leerkracht Middenbouw: Miriam Wijbenga 
Leerkracht bovenbouw: Ellis Comello 
Leerkracht alle groepen: Janny Visser 
Onderwijsassistent: Judith Hoekstra

Twee sterke kanten Sterk pedagogisch klimaat 
Gedreven team

Twee zwakke kanten Wollige visie 
Aanbodsdocument Burgerschap ontbreekt

Twee kansen Beweeg en beleeftuin 
Huiskamerbibliotheek

Twee bedreigingen Opbrengsten 
Krimp

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Nieuw document in plaats van de groepsplannen 
Implementatie Cito leerling in beeld
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

7 6 6 5 6 5 5 5 45

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 4 ( mannen en 4 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 2 (1 man en 1 vrouw)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 0

Aantal BHV-ers 4

Aantal geplande FG's 5 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 0 Aantal uitgevoerde BG's

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

Thema Actiepunt Omvang

GD1 De visies van de school Herijken van de visie van de school groot

GD2 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

GD3 Actief Burgerschap en
Sociale Cohesie

Aanbod burgerschap in kaart brengen d.m.v. een aanbodsdocument groot

GD4 Rekenen en wiskunde Verbeteren van het automatiseren groot

GD5 Pedagogisch handelen Het voeren van kindgesprekken groot

GD6 Toetsing en afsluiting Implementatie Leerling in beeld groot

KD1 Wetenschap en Technologie Ontwerpen en maken van voorwerpen m.b.v. de lasersnijder en 3D printer klein

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

klein
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Uitwerking GD1: Herijken van de visie van de school

Hoofdstuk / paragraaf De visies van de school

Resultaatgebied Visie

Huidige situatie + aanleiding Op dit moment beschikt de school over een visie. De visie is echter veelomvattend en wollig. Directeur en team hebben
aangegeven graag met de visie van de school aan de slag te gaan. Uit de audit die in april 2022 is afgenomen kwam ook
naar voren dat de visie niet helder was.

Gewenste situatie (doel) Een heldere goed omschreven bondige visie, welke richting geeft aan de doelstellingen van de school.

Activiteiten (hoe) Op de studiedag in november gaan we input leveren voor de visie, vervolgens zal de visie opnieuw omschreven worden
en voorgelegd worden aan het team.

Consequenties organisatie Leerlingen hebben vrij tijdens de studiedag, Eén leerkracht komt terug voor de studiedag.

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) team en anne jan van den dool

Plan periode wk 41, 46, 47, 48 en 49

Eigenaar (wie) Team

Kosten 4000

Omschrijving kosten Inhuren externe partij (Anne Jan van den Dool) en vergaderlocatie

Meetbaar resultaat Heldere goed beschreven, richtinggevende en kort omschreven visie

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Maart 2023

Borging (hoe) De visie vormt de kapstok van de school; hieraan hangen we vrijwel alle onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen aan op. De
visie komt dus meerdere malen per jaar op tafel

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: 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

Consequenties organisatie Bijwonen vergaderingen door directeur Beperken buitenspelen op sommige stukken van het plein, wanneer
werkzaamheden plaatsvinden.

Consequenties scholing Scholingen omtrent buitenonderwijs en natuuronderwijs

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

Plan periode wk 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17

Eigenaar (wie) School, dorpsbelangen, dorpshuis De Rede, gemeente Waadhoeke

Kosten € 100000,-

Omschrijving kosten De kosten bestaan uit het aanleggen van een goede drainage, bestrating, groen en speeltoestellen met bijbehorende
ondergrond

Meetbaar resultaat Een beweeg en beleeftuin voor jong en oud

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Waarschijnlijk najaar 2023

Borging (hoe) Regelmatig activiteiten evalueren die plaats vinden in de beweeg en beleeftuin

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: Aanbod burgerschap in kaart brengen d.m.v. een aanbodsdocument

Hoofdstuk / paragraaf Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Resultaatgebied Burgerschap

Huidige situatie + aanleiding Op dit moment is er een aanbod burgerschap, maar is nergens op 1 plaats vastgelegd wat dit aanbod omvat. De wens
vanuit het MT, Elan en het ministerie is dat er een aanbodsdocument burgerschap komt, waarin staat omschreven wat de
visie van de school op burgerschap is, wat het aanbod is en hoe we resultaten op het gebied van burgerschap monitoren.

Gewenste situatie (doel) Een doorleefd aanbodsdocument burgerschap

Activiteiten (hoe) Een visie op burgerschap formuleren; In kaart brengen van het huidige aanbod; dit aanbod naast de SLO doelen leggen;
hiaten of tekortkomingen aanvullen, invoegen en aanbieden aan de leerlingen

Consequenties organisatie Tijdens teamoverleggen het aanbodsdocument bespreken, aanscherpen/ aanvullen en zorgen dat het geformuleerde
aanbod ook daadwerkelijk aangeboden wordt.

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25 en 26

Eigenaar (wie) Team Oanset

Kosten -

Meetbaar resultaat Een doorleefd aanbodsdocument burgerschap

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2023

Borging (hoe) Jaarlijks tijdens de inhoudelijke teamvergaderingen terug laten komen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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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. Met name op het gebied van automatiseren zijn hiaten te
zien bij kinderen. We zijn we dit schooljaar overgegaan naar Instruct 2 binnen Snappet (4 t/m 8) en Pluspunt 4 (groep 3)
en hebben we geïnvesteerd in materialen van Met Sprongen Vooruit. Voor beide methodieken moet een doorgaande lijn
worden geformuleerd en uitgevoerd worden. Dit doen we met behulp van een kwaliteitskaart rekenen.

Gewenste situatie (doel) Een doorgaande lijn automatiseren en rekenen binnen de school, waardoor we komen tot betere voldoende
rekenresultaten.

Activiteiten (hoe) Expliciete inzet met sprongen vooruit in alle groepen, hanteren van de rekenmethode pluspunt 4 in groep 3 en Instruct
voor groep 4 t/m 8 en het herijken van de kwaliteitskaart Rekenen voor de school.

Consequenties organisatie Tijd en ruimte inplannen voor Met Sprongen Vooruit activiteiten. Tijdens teamoverleggen gemaakte afspraken evalueren
en waar kan borgen.

Consequenties scholing -

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 23, 24, 25 en 26

Eigenaar (wie) Team

Kosten € 2000,-

Omschrijving kosten Materialen MSV

Meetbaar resultaat Duidelijke groei bij leerlingen 3 t/m 8 op het gebied van automatiseren (Bareka binnen Snappet wordt daarvoor gebruikt
om de groei te monitoren) en op de methode afhankelijke en onafhankelijke toetsen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) M en E toets in januari en juni 2023

Borging (hoe) September 2022 herijken kwaliteitskaart rekenen (en automatiseren). Juni 2023, tijdens een inhoudelijke
teamvergadering evalueren we de kwaliteitskaart Rekenen (en automatiseren).

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD5: 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, zij haken aan bij de Jint in Januari Teamscholing Jan Oudeboon Feedback en Kindgesprekken
(oktober november)

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 40, 2, 3, 23, 24, 25 en 26

Eigenaar (wie) Team

Kosten € 850,- Jan Oudeboon en catering studiedag € 250,-

Omschrijving kosten Catering en onderwijsadvies

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

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2023, met het team

Borging (hoe) In januari komen we tot afspraken m.b.t. het voeren van kindgesprekken (in ieder geval voor mb en bb). In juni evalueren
we hoe dit gegaan is.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD6: Implementatie Leerling in beeld

Hoofdstuk / paragraaf Toetsing en afsluiting

Resultaatgebied Leerlingvolgsysteem

Huidige situatie + aanleiding We zitten op dit moment in de overgang tussen Cito 3.0 en Cito leerling in beeld

Gewenste situatie (doel) Het op een goede manier analyseren van de resultaten binnen Leerling in beeld en daaruit interventies formuleren en
uitvoeren

Activiteiten (hoe) Voorbereiden voor het afnemen en analyseren van de toetsgegevens. Daaruit vervolgacties formuleren en uitvoeren

Consequenties organisatie Mogelijk volgen van webinar of inhoudelijke teamvergadering

Consequenties scholing Volgen webinar

Betrokkenen (wie) miriam, ellis en geeske en nico

Plan periode wk 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25 en 26

Eigenaar (wie) Team

Kosten € 1000,-

Omschrijving kosten Aanschaf toetsmateriaal

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Februari 2023 tijdens de studiedag en in juni na de junivakantie in 2023

Borging (hoe) Afspraken m.b.t. analyseren opstellen en uitvoeren. Twee keer per jaar terug laten komen voor de toetsafname

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD1: Ontwerpen en maken van voorwerpen m.b.v. de lasersnijder en 3D printer

Hoofdstuk / paragraaf Wetenschap en Technologie

Resultaatgebied Wetenschap, techniek en wereldorientatie

Gewenste situatie (doel) Kinderen kunnen creaties maken middels het programmeren van een 3D printer en/ of lasersnijder. Leerkrachten kunnen
kinderen hierin begeleiden

Activiteiten (hoe) Programmeren mbv Adobe Illustrator en Tinkercad

Betrokkenen (wie) ellis en judith en nico

Plan periode wk 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13

Eigenaar (wie) Ellis, Judith en Nico

Kosten 2000

Omschrijving kosten Scholing tbv werken met Adobe en Tinkercad

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

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 brengt de nodige uitdagingen met zich mee.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 10, 11, 12 en 13

Eigenaar (wie) Team

Kosten 1500

Omschrijving kosten Piekdagen formatie
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Kengetallen - Leerlingen

Omschrijving Waardering

Aantal leerlingen totaal (einde cursusjaar) 50 (ruim) voldoende

Aantal leerlingen eraf (loop cursusjaar) 0 (ruim) voldoende

Aantal leerlingen erbij (loop cursusjaar) 5 (ruim) voldoende

Aantal verwijzingen naar SO-SBO 0 goed / uitstekend

Kengetallen - Personeel

Omschrijving Waardering

Gemiddelde leeftijd 48 (ruim) voldoende

Vast dienstverband 7 goed / uitstekend

Tijdelijk dienstverband 0 goed / uitstekend

Aantal leraren startbekwaam 0 goed / uitstekend

Aantal leraren basisbekwaam 2 (ruim) voldoende

Aantal leraren vakbekwaam 2 (ruim) voldoende

Aantal L10-leraren 3 zwak / matig

Aantal L11-leraren 1 (ruim) voldoende

Kengetallen - Opbrengsten

Omschrijving Waardering

Score Eindtoets

LOVS DMT groep 3M

LOVS DMT groep 3E

LOVS DMT groep 4M

LOVS DMT groep 4E

LOVS Rekenen groep 4M

OBS De Oanset
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LOVS Rekenen groep 4E

LOVS DMT groep 5M

LOVS DMT groep 5E

LOVS Rekenen groep 5M

LOVS Rekenen groep 5E

LOVS Begrijpend lezen groep 5M

LOVS Begrijpend lezen groep 5E

LOVS Rekenen groep 6M

LOVS Rekenen groep 6E

LOVS Begrijpend lezen groep 6M

LOVS Rekenen groep 7M

LOVS Rekenen groep 7E

LOVS Begrijpend lezen groep 7M

LOVS Rekenen groep 8M

LOVS Begrijpend lezen groep 8M

Adviezen VSO

Adviezen Praktijkonderwijs

Adviezen VMBO

Adviezen havo

Adviezen vwo

Adviezen gymnasium
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Klassenondersteuner Judith
Hoekstra

januari t/m juni
2023

Bureau
Meesterschap

2900 exc
boeken
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Er zal een beweeg en beleeftuin rondom de school worden
gerealiseerd

TSO-BSO Er is een wachtlijst bij de BSO. Hier is contact met SKF
opgenomen, echter door personeelskrapte is er geen
invulling daarvoor te vinden.

MR Er zullen 5 vergaderingen worden gehouden.
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