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Inleiding Voor u ligt het jaarplan van 2019-2020. Dit jaar voor het
eerst is het jaarplan opgesteld in de WMK-omgeving,
aansluitend bij het schoolplan dat in deze omgeving is
gemaakt.

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

1. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de zelfevaluatie
2. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de vragenlijsten
3. de verbeterthema's uit ons schoolplan
4. de verbeterpunten uit de categorie 'divers'

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. De leerlingen zijn ingedeeld in stamgroepen. Zij ontvangen instructie op hun eigen
niveau. Op vaste tijden kunnen de leerlingen gaan shoppen voor hun instructie. Het
portfolio geeft hierbij houvast.

2. Door de hele school werken we thematisch, vanuit een levenshouding met respect
voor mens, dier, natuur en verschillende culturele opvattingen. Hierdoor weten leerlingen
wat wij als leerkrachten van hen verwachten.

3. Leerkrachten werken en leren samen in PLG's om een breed aanbod aan te bieden,
waarbij ervaringen/visie/expertise uit de praktijk met elkaar worden uitgewisseld.

4. Ouders worden actief betrokken en leren samen met de leerlingen en leerkrachten.
Samen zorgen we voor een uitdagende leeromgeving en actieve leerhouding.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Basisformatie: 4,12 
BOA(gewichten)bekostiging: 1,03 
Managementformatie: 0,74 
IB-taken: 0,31 
Concierge: 0,31 
Administratie 0,11 
Aanpak werkdruk 0,33 
Subtotaal: 6,95

Personele fricties: 0,36 
Prestatiebox: 0,23 
Bijzondere bekostiging asielz. 0,22 
Gemeentelijk taalklas 1,12 
Passend onderwijs ( TIPTOP) 0,36 
Passend onderwijs ( extra ) 0,06 
Subtotaal 2,36

Totaal: 9,31

Zie schoolformatieplan.

Groepen Groepen: 1/2, 3/4A, 4B/5, 6/7A, 7B/8

Functies [namen / taken] Directeur, IB-er, 2x L11 leerkracht, 1x conciërge 
Directeur: Betty Nederlof 
IB-er: Elfriede Nahumury 
Concierge : Kees Doornekamp 
L11 : Nurcan Aydin (Taalklas) 
L11 : Hans van den Broek

Twee sterke kanten Onderwijskundig beleid (afstemmen van onderwijs op
leerlingen met ondersteuningsbehoeften) 
Sfeer in het team is goed, de cultuur is professioneel, men
helpt elkaar en staat voor elkaar klaar.

Twee zwakke kanten Een grote groep leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften. 
Steeds hogere afschrijvingslasten
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Twee kansen Totaal-onderwijs (Thematisch onderwijs, met verwerking op
eigen niveau) 
Een klein team is flexibel en kan daarmee veel bereiken.

Twee bedreigingen Door het kleine team komt veel op zelfde schouders neer (
hoge werkdruk ) 
Het kost meer moeite om goed personeel aan te trekken.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] De school scoort minimaal op het inspectieniveau passend
bij onze scholengroep.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

9 4 12 14 15 12 20 7 93

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

Leerlingaantal op 1 oktober 2018 was 105. In het schooljaar 2018-2019 zijn vanaf 1-10-
2018 in totaal 18 leerlingen ingestroomd en 30 leerlingen uitgestroomd. Hierdoor is er
een terugloop van leerlingen dit jaar van 12 en komt het leerling aantal op 1-10-2019 op
93 te staan. De verklaring van de terugloop is als volgt: 
Uitstroom: 
5 naar SBO 
7 naar BAO ( 4 verhuizers, 1 continurooster, 2 missen aansluiting in de groep en bij
ouders ) 
2 naar buitenland 
4 Vervroegd naar VO 
12 naar VO

Instroom: 
10 instroom kleuters 
4 instroom nieuwkomers 
4 BAO/BAO

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 13 (2 mannen en 11 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 1 (1 mannen en 0 vrouwen)

Aantal uitstromers 3

Aantal nieuwkomers 2

Aantal BHV-ers 6

Aantal geplande FG's 10 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 3 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 11 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Door de hele school werken we thematisch, vanuit een levenshouding met
respect voor mens, dier, natuur en verschillende culturele opvattingen.
Hierdoor weten leerlingen wat wij als leerkrachten van hen verwachten.

groot

GD2 Onze ondersteuningsstructuur HB-specialist opleiden groot

GD3 Verbeteren van de transparantie in de diverse
geldstromen op schoolniveau ( SWV-gelden en
subsidies) door het verbeteren van de inrichting van
afas.

Inzicht in de diverse geldstromen ( SWV-gelden, Prestatiebox-gelden,
subsidies ) moeten verbeterd worden.

groot

KD1 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling Ouderinitiatief instellen klein

KD2 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling Moestuin is onderdeel van het lesprogramma klein

KD3 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling Zonnepanelen aanbrengen op het dak van de school. klein

KD4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling Activiteiten in en met de buurt ondernemen. klein

KD5 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling Logopediste in de school. klein

KD6 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling CJG stimuleren tot aanstellen één contactpersoon "zorgloket" per school. klein

KD7 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling Huiswerkklas instellen in samenwerking met het CJG. klein

KD8 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling Deelnemen aan lessen Nairacmuseum. klein

KD9 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling Deelnemen aan lesssen Be-active. klein

KD10 De kernvakken: Ons onderwijsaanbod Het niveau van het (Voortgezet) technisch lezen versterken en het leesplezier
vergroten, door het vervangen van de methode voor aanvankelijk lezen in het
schooljaar 2019-2020.

klein

KD11 De kernvakken: Ons onderwijsaanbod Meer aansluiten bij gepersonaliseerd rekenen door het vervangen methode
rekenen in het schooljaar 2020-2021.

klein

KD12 De kernvakken: Taal en Lezen Deelnemen aan de bibliotheek op school, met als doel het bevorderen van
leesplezier en leesmotivatie.

klein

KD13 De kernvakken: Rekenen en Wiskunde Er wordt een rekencoordinator opgeleid via het Samenwerkingsverband. klein

KD14 De kernvakken: ICT, Wetenschap en Techniek Werken in de cloud voor leerlingen en leerkrachten. klein
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KD15 Het lesgeven: Didactisch handelen Verstevigen van het Directe Instructiemodel. klein

KD16 Het lesgeven: Didactisch handelen Denktijd meer bewust gebruiken met inzet van meer coöperatieve
werkvormen.

klein

KD17 Onze ondersteuningsstructuur TIPTOP-voorziening verder ontwikkelen klein

KD18 Bevoegde en bekwame leraren Specialismen personeel in kaart brengen klein

KD19 Taakbeleid Opstellen van het verwerkverdelingsplan. klein

KD20 Het schoolklimaat Leefstijl en methode B borgen, om de sociale vaardigheden van leerlingen
optimaal te kunnen begeleiden.

klein

KD21 Het schoolklimaat Duidelijk regels en afspraken naleven, om de veiligheid in school zo optimaal
mogelijk te maken.

klein

KD22 Het schoolklimaat Rust, regelmaat en sociale cohesie nastreven, om een goede werksfeer te
creëren..

klein

KD23 Veiligheid Zien verder implementeren, om nog beter inzicht te krijgen in de (sociale)
behoeften van onze leerlingen.

klein

KD24 Veiligheid Sociale vaardigheidstraining door Intraverte aanbieden, om leerlingen (onder
schooltijd), de mogelijkheid te bieden aan hun sociale vaardigheid te werken,
onder begeleiding van een deskundige.

klein

KD25 Voor- en vroegschoolse educatie 2x per jaar info/thema bijeenkomst voor ouders PSZ en school. klein

KD26 Voor- en vroegschoolse educatie Warme overdracht van PSZ naar Basisschool. klein

KD27 Kwaliteitszorg Portfolio en inlegvel rapport verder ontwikkelen, om leren verder zichtbaar te
maken.

klein

KD28 Kwaliteitscultuur Zorgblok verder optimaliseren. klein

KD29 Kwaliteitscultuur Kleine haalbare stappen nemen, om draagvlak te blijven houden op de
werkvloer.

klein

KD30 Vragenlijst leerlingen Meer aandacht voor het opruimen en inrichten van de school. klein

KD31 Vragenlijst leerlingen De ingeslagen weg met Leefstijl en methode B, om de groepsdynamiek te
versterken, vervolgen en aanscherpen.

klein

KD32 Vragenlijst leerlingen Leerlingen meer betrekken bij schoolzaken door het instellen van een
leerlingenraad.

klein
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KD33 Vragenlijst ouders Ouders willen graag dat er meer bekendheid wordt gegeven over het TOTAAL-
concept, in LIjstereens, informatiemarkt en evt. een thema-avond.

klein
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Uitwerking GD1: Door de hele school werken we thematisch, vanuit een
levenshouding met respect voor mens, dier, natuur en verschillende culturele
opvattingen. Hierdoor weten leerlingen wat wij als leerkrachten van hen
verwachten.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

Thema Streefbeeld

Huidige situatie + aanleiding Alles in 1 is ingevoerd. We zoeken nog naar een vorm om
meer groepsdoorbroken te werken, met name de praktische
en kunstzinnige lessen vorm te geven.

Gewenste situatie (doel) Kinderen kunnen kiezen welke opdrachten ze doen uit
Tipkaarten en HV/Tekenopdrachten. (creacircuitmodel?)

Activiteiten (hoe) Afstemmen van mogelijkheden 
Uitproberen 
Werkwijze kiezen en vaststellen

Consequenties organisatie In teamvergadering kaders afstemmen en tijdens theeklets
organisatie verder verfijnen

Consequenties scholing Eventueel info inwinnen bij Alles in 1

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 37, 44, 48, 13, 23 en 24

Eigenaar (wie) Elfriede

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Op studiedag in juni

Borging (hoe) Beleid en afspraken vastleggen in document
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Uitwerking GD2: HB-specialist opleiden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Onze ondersteuningsstructuur

Resultaatgebied Kwaliteits zorg

Huidige situatie + aanleiding Het SWV wil dat elke school de beschikking heeft over een
HB-specialist. De school heeft er op dit moment geen.

Gewenste situatie (doel) Beschikking over een HB-specialist. STEV kiest ervoor om
1 HB-specialist per 4 STEV-scholen op te leiden. 
Er komt een workshop voor leerkrachten per school

Activiteiten (hoe) Een leerkracht van de Dorpsbeuk gaat de opleiding doen.

Consequenties organisatie Voor expertise rondom HB zullen wij een beroep moeten
doen op de HB-specialist van de Dorpsbeuk.

Consequenties scholing Workshop voor leerkrachten

Betrokkenen (wie) ib-er en tiptop

Plan periode wk 10

Eigenaar (wie) Elfriede

Meetbaar resultaat Alle leerkrachten hebben de workshop gevolgd en een
certificaat gehaald.
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Uitwerking GD3: Inzicht in de diverse geldstromen ( SWV-gelden, Prestatiebox-
gelden, subsidies ) moeten verbeterd worden.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Verbeteren van de transparantie in de diverse geldstromen
op schoolniveau ( SWV-gelden en subsidies) door het
verbeteren van de inrichting van afas.
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Uitwerking KD1: Ouderinitiatief instellen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied PR en profilering

Gewenste situatie (doel) Werven nieuwe leerlignen door positieve mond op mond
reclame door ouders.

Activiteiten (hoe) instellen ouderinitiatief

Betrokkenen (wie) mr ( elfriede, theo, suzanne en mandy )

Plan periode wk 44

Eigenaar (wie) Elfriede

Uitwerking KD2: Moestuin is onderdeel van het lesprogramma Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied Natuur en Milieu

Gewenste situatie (doel) Alle groepen werken regelmatig in de moestuin.

Activiteiten (hoe) A.d.h.v. planning moestuintjes

Betrokkenen (wie) teamvergadering

Plan periode wk 3

Eigenaar (wie) Ellen en Hans

Kosten (hoeveel) € 50,= voor zaden en/of plantjes
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Uitwerking KD3: Zonnepanelen aanbrengen op het dak van de school. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied Duurzaamheid

Gewenste situatie (doel) Op het dak van de school zijn zonnepanelen aangebracht.

Betrokkenen (wie) stev

Plan periode wk 31

Eigenaar (wie) Frans de Ruiter

Uitwerking KD4: Activiteiten in en met de buurt ondernemen. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Gewenste situatie (doel) De buurt meer betrekken bij de school

Activiteiten (hoe) Kerstfeest 
Zomerfeest

Betrokkenen (wie) directie

Plan periode wk 50 en 27

Eigenaar (wie) Betty

Uitwerking KD5: Logopediste in de school. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied Zorg

Gewenste situatie (doel) De logopediste komt in school leerlingen behandelen

Activiteiten (hoe) overleg met CJG

Betrokkenen (wie) zorgoverleg

Plan periode wk 44

Eigenaar (wie) Elfriede
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Uitwerking KD6: CJG stimuleren tot aanstellen één contactpersoon "zorgloket"
per school.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied Zorg

Gewenste situatie (doel) In de contacten met de gemeente 1 contactpersoon voor
alle casussen.

Activiteiten (hoe) Overleg met CJG en contactpersoon gespreksvoerders

Betrokkenen (wie) zorgoverleg

Plan periode wk 44

Eigenaar (wie) Elfriede

Uitwerking KD7: Huiswerkklas instellen in samenwerking met het CJG. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied Gelijke kansen

Gewenste situatie (doel) 1 keer week hebben leerlingen de mogelijkeheid tot het
maken van huiswerk onder begeleiding van een
volwassene in school.

Activiteiten (hoe) Overleg het CJG 
Inzetten Helga Halli?

Betrokkenen (wie) zorgoverleg

Plan periode wk 44

Eigenaar (wie) Elfriede

Kosten (hoeveel) Vrijwilligersbijdrage via CJG?
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Uitwerking KD8: Deelnemen aan lessen Nairacmuseum. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied Geschiedenis

Gewenste situatie (doel) Lesaanbod van Nairac ( of andere musea ) worden
optimaal benut bij Geschiedenisonderwerpen.

Activiteiten (hoe) Bezoek Nairac Bevrijding Barneveld 
Bezoek Rijksmuseum ( Gouden eeuw )

Betrokkenen (wie) ontwikkelteam alles in 1

Plan periode wk 8 en 15

Eigenaar (wie) Elfriede, Betty

Kosten (hoeveel) € 500,=

Uitwerking KD9: Deelnemen aan lesssen Be-active. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied Sport en Cultuur

Gewenste situatie (doel) Aanbod van be-active wordt optimaal ingezet bij
aansluitende thema's

Activiteiten (hoe) Smart en Fit programma bij thema voeding

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 46

Eigenaar (wie) Margot en Ilona
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Uitwerking KD10: Het niveau van het (Voortgezet) technisch lezen versterken en
het leesplezier vergroten, door het vervangen van de methode voor aanvankelijk
lezen in het schooljaar 2019-2020.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema De kernvakken: Ons onderwijsaanbod

Resultaatgebied Technisch lezen

Gewenste situatie (doel) Implementeren van de aanvankelijk leesmethode "Actief
leren lezen"

Activiteiten (hoe) Regelmatig evalueren en bijstellen

Betrokkenen (wie) leerkrachten en ib-er

Plan periode wk 35, 36, 41, 45, 49, 2, 6, 10, 15, 19 en 23

Eigenaar (wie) Ontwikkelteam Aanvankelijk lezen (Erika en Jolanda)

Uitwerking KD11: Meer aansluiten bij gepersonaliseerd rekenen door het
vervangen methode rekenen in het schooljaar 2020-2021.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema De kernvakken: Ons onderwijsaanbod

Resultaatgebied Rekenen

Gewenste situatie (doel) Aanschaffen van een nieuwe rekenmethode

Activiteiten (hoe) 1. Oriëntatie op diverse methodes 
2. Kiezen van drie methodes uit het totaalaanbod 
3. Presentatie van de methodes in het team 
4. Kiezen van een methode 
5. Uitproberen van lessen + evaluatie 
6. Besluit: aanschaf methode voor groep 3 t/m 8

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 37, 48, 3, 13, 20 en 24

Eigenaar (wie) Ontwikkelteam Rekenen ( Erika en Elfriede ),
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Uitwerking KD12: Deelnemen aan de bibliotheek op school, met als doel het
bevorderen van leesplezier en leesmotivatie.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema De kernvakken: Taal en Lezen

Resultaatgebied Technisch lezen en leesplezier

Gewenste situatie (doel) Alle leerlingen lezen regelmatig boeken uit de bibliotheek
op school.

Activiteiten (hoe) Invoeringsprogramma de Bibliotheek op school
implementeren.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 38 en 3

Eigenaar (wie) Leescoordinator Erika en Bibliotheek ( Demi )

Kosten (hoeveel) € 1000,= per jaar

Uitwerking KD13: Er wordt een rekencoordinator opgeleid via het
Samenwerkingsverband.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema De kernvakken: Rekenen en Wiskunde

Resultaatgebied Rekenen

Gewenste situatie (doel) De rekencoördinator heeft de opleiding voltooid.

Activiteiten (hoe) Opleiding via het SWV.

Plan periode wk 44

Eigenaar (wie) Margot

Kosten (hoeveel) Kosten worden door het SWV vergoed
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Uitwerking KD14: Werken in de cloud voor leerlingen en leerkrachten. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema De kernvakken: ICT, Wetenschap en Techniek

Resultaatgebied ICT

Gewenste situatie (doel) Er wordt door personeel en leerlingen in de cloud gewerkt.
De opslag op de server verdwijnt.

Activiteiten (hoe) Overzetten van data naar de cloud. 
Scholing personeel. 
Leerlingen gebruiken een google omgeving 
Personeel werkt volledig in Office 365 
Voor de herfstvakantie heeft het team persoonlijke
documenten overgezet. Na de herfstvakantie gaan ook de
gezamenlijke documenten over.

Betrokkenen (wie) team en ict-er

Plan periode wk 44

Eigenaar (wie) Jolanda

Uitwerking KD15: Verstevigen van het Directe Instructiemodel. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Het lesgeven: Didactisch handelen

Resultaatgebied Kwaliteitszorg

Gewenste situatie (doel) Het DI-model wordt door alle leerkrachten op juiste wijze
ingezet.

Activiteiten (hoe) Coaching on the job door IB-er 
Kijken in de klas bij elkaar 
Collegiale consultatie schoolondersteuner. 
Coöperatieve werkvormen in teamvergaderingen

Betrokkenen (wie) teamvergadering

Plan periode wk 45 en 11

Eigenaar (wie) IB-er en directie
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Uitwerking KD16: Denktijd meer bewust gebruiken met inzet van meer
coöperatieve werkvormen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Het lesgeven: Didactisch handelen

Resultaatgebied Kwaliteitszorg

Gewenste situatie (doel) Tijdens de lessen gebruiken alle leerkrachten denktijd.

Activiteiten (hoe) Goodpractise uitwisselen in teamvergadering 
Collegiale consultatie

Betrokkenen (wie) teamvergadeirng

Plan periode wk 46

Eigenaar (wie) IB-er en directie

Uitwerking KD17: TIPTOP-voorziening verder ontwikkelen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Onze ondersteuningsstructuur

Resultaatgebied Zorg

Gewenste situatie (doel) De TIP-TOP voorziening dmv subsidie gelijke kansen of
subsidie SWV borgen voor de komende 3 jaar.

Activiteiten (hoe) Verder uitwerken van het concept.

Betrokkenen (wie) directie, ib-er en tiptop

Plan periode wk 3

Eigenaar (wie) Betty

Kosten (hoeveel) € 25.000,= van STEV en € 25.000 subsidie
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Uitwerking KD18: Specialismen personeel in kaart brengen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Bevoegde en bekwame leraren

Resultaatgebied Kwaliteits zorg

Gewenste situatie (doel) Er is een overzicht met de specialisme van het huidige
team

Activiteiten (hoe) Enquete uitzetten, of inventariseren onder de teamleden.

Betrokkenen (wie) directie en ib-er

Plan periode wk 44

Eigenaar (wie) Elfriede

Uitwerking KD19: Opstellen van het verwerkverdelingsplan. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Taakbeleid

Resultaatgebied Taakbeleid

Gewenste situatie (doel) Het werkverdelingsplan is goedgekeurd door team, MR en
STEV

Activiteiten (hoe) Het format is schoolspecifiek gemaakt, besproken in team
en MR.

Betrokkenen (wie) directie, team en mr

Plan periode wk 35

Eigenaar (wie) Betty
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Uitwerking KD20: Leefstijl en methode B borgen, om de sociale vaardigheden van
leerlingen optimaal te kunnen begeleiden.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Het schoolklimaat

Resultaatgebied Sociale vaardigheid

Gewenste situatie (doel) Meer rust en veiligheid in de school, met name in groep 7/8.

Activiteiten (hoe) Afspraken t.a.v. Leefstijl en methode B vanaf begin
schooljaar strak neerzetten, door opstellen en afstemmen
van een protocol straffen en belonen. 
Extern advies vragen via SWV voor groep 7/8, bij SWV
en/of bij Donnerschool.

Betrokkenen (wie) teamvergadering en ib-er

Plan periode wk 36, 47 en 10

Eigenaar (wie) Elfriede

Uitwerking KD21: Duidelijk regels en afspraken naleven, om de veiligheid in
school zo optimaal mogelijk te maken.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Het schoolklimaat

Resultaatgebied Sociale vaardigheid

Gewenste situatie (doel) Protocol regels en routines aanvullen

Activiteiten (hoe) Eenduidige afspraken maken ten aanzien van school en
klassenregels.

Betrokkenen (wie) teamvergadering en ib-er

Plan periode wk 36, 47 en 10

Eigenaar (wie) Elfriede
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Uitwerking KD22: Rust, regelmaat en sociale cohesie nastreven, om een goede
werksfeer te creëren..

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Het schoolklimaat

Resultaatgebied Schoolklimaat

Gewenste situatie (doel) Goede werksfeer in alle klassen

Activiteiten (hoe) Aandacht voor rust, regelmaat, sociale cohesie regelmatig
in team bespreken. Cursus trauma-sensitief lesgeven voor
het hele team. Ringaanpak voor groep 7/8 opstarten en
delen met de rest van het team.

Betrokkenen (wie) directie, ib-er en team

Plan periode wk 36, 47 en 10

Eigenaar (wie) Elfriede

Uitwerking KD23: Zien verder implementeren, om nog beter inzicht te krijgen in de
(sociale) behoeften van onze leerlingen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Veiligheid

Resultaatgebied Veiligheid

Gewenste situatie (doel) Beter inzicht krijgen in de sociale behoeften van onze
leerlingen.

Activiteiten (hoe) Vragenlijst uit zien afnemen en analyseren. Voorheen werd
dit met Vensters PO gedaan, maar stichtingsbreed is de
wens dit met Zien te doen.

Betrokkenen (wie) ib-er, team en leerlingen

Plan periode wk 8 en 23

Eigenaar (wie) Elfriede
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Uitwerking KD24: Sociale vaardigheidstraining door Intraverte aanbieden, om
leerlingen (onder schooltijd), de mogelijkheid te bieden aan hun sociale
vaardigheid te werken, onder begeleiding van een deskundige.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Veiligheid

Resultaatgebied Veiligheid

Gewenste situatie (doel) Leerlingen kunnen onder schooltijd werken aan hun doelen
m.b.t. sociale veiligheid.

Activiteiten (hoe) Aanbieden van sociale vaardigheidstraining door Intraverte.

Betrokkenen (wie) ib-er en intraverte

Plan periode wk 35

Eigenaar (wie) Betty

Uitwerking KD25: 2x per jaar info/thema bijeenkomst voor ouders PSZ en school. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Voor- en vroegschoolse educatie

Resultaatgebied Voor en vroegschoolse educatie

Gewenste situatie (doel) 2x per jaar info of thema bijeenkomst voor toekomstige
ouders

Activiteiten (hoe) In de week van Ontmoeten is gewoon doen. 
In de week van het openbaar onderwijs.

Betrokkenen (wie) directie en peuterspeelzaal

Plan periode wk 40 en 12

Eigenaar (wie) Betty
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Uitwerking KD26: Warme overdracht van PSZ naar Basisschool. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Voor- en vroegschoolse educatie

Resultaatgebied Voor en vroegschoolse educatie

Gewenste situatie (doel) Er is altijd een warme overdracht van leerlingen die van de
PSZ naar de Lijster komen

Activiteiten (hoe) Warme overdracht inplannen door leerkracht van groep 1/2
en evt. IB-er

Betrokkenen (wie) ib-er, lkr. 1/2 en psz

Plan periode wk 35

Eigenaar (wie) Ilona en margot

Uitwerking KD27: Portfolio en inlegvel rapport verder ontwikkelen, om leren verder
zichtbaar te maken.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Kwaliteitszorg

Resultaatgebied Kwaliteits zorg

Gewenste situatie (doel) Aan het eind van het jaar is het huidige rapport vervangen
dor een inlegvel in het portfolio.

Activiteiten (hoe) Huidige rapportitems worden opgenomen in Parnassys.

Betrokkenen (wie) ontwikkelteam portfolio ( elfriede en erika )

Plan periode wk 38

Eigenaar (wie) Erika

Kosten (hoeveel) € 0,00
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Uitwerking KD28: Zorgblok verder optimaliseren. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Kwaliteitscultuur

Resultaatgebied Kwaliteitscultuur

Gewenste situatie (doel) Het bieden van zorg op maat in het zorgblok.

Activiteiten (hoe) Analyse van de toetsgegevens is uitgangspunt voor het
bieden van zorg op maat in het zorgblok.

Betrokkenen (wie) ib-er en team

Plan periode wk 46 en 8

Eigenaar (wie) Elfriede

Uitwerking KD29: Kleine haalbare stappen nemen, om draagvlak te blijven houden
op de werkvloer.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Kwaliteitscultuur

Resultaatgebied Kwaliteitscultuur

Gewenste situatie (doel) Draagvlak blijven houden voor de veranderingsprocessen

Activiteiten (hoe) Kleine haalbare stappen te nemen en deze rgelmatig af te
stemmen met de leerkrachten. Bijstellen daar waar nodig.

Betrokkenen (wie) directie, ib-er en team

Plan periode wk 23

Eigenaar (wie) Betty
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Uitwerking KD30: Meer aandacht voor het opruimen en inrichten van de school. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Vragenlijst leerlingen

Resultaatgebied Vragenlijst leerlingen

Gewenste situatie (doel) de school ziet er opgeruimd uit en de ruimtes zijn logisch
ingericht.

Activiteiten (hoe) Regelmatig onder de aandacht brengen van leerkrachten
en leerlingen

Betrokkenen (wie) team en leerlingen

Plan periode wk 36 en 44

Eigenaar (wie) Betty

Uitwerking KD31: De ingeslagen weg met Leefstijl en methode B, om de
groepsdynamiek te versterken, vervolgen en aanscherpen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Vragenlijst leerlingen

Resultaatgebied Vragenlijst ouders

Gewenste situatie (doel) Groepsdynamiek versterken

Activiteiten (hoe) Leefstijl en methode -B aanscherpen. Informatie geven over
thema's via de nieuwsbrieven, waardoor ouders meer
betrokken worden.

Betrokkenen (wie) team en ouders

Plan periode wk 36

Eigenaar (wie) Betty
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Uitwerking KD32: Leerlingen meer betrekken bij schoolzaken door het instellen
van een leerlingenraad.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Vragenlijst leerlingen

Resultaatgebied Vragenlijst leerlingen

Gewenste situatie (doel) leerlingen meer betrekken bij schoolse zaken

Activiteiten (hoe) Instellen van een leerlingenraad

Betrokkenen (wie) ib-er

Plan periode wk 44 en 23

Eigenaar (wie) Elfriede

Uitwerking KD33: Ouders willen graag dat er meer bekendheid wordt gegeven
over het TOTAAL-concept, in LIjstereens, informatiemarkt en evt. een thema-
avond.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Vragenlijst ouders

Resultaatgebied Vragenlijst ouders

Gewenste situatie (doel) Meer bekendheid geven aan het TOTAAL-concept

Activiteiten (hoe) In Lijstereens regelmatig aandacht aan besteden. 
Op Infomarkt vragen beantwoorden en informatiemateriaal
klaarleggen. 
Evt een themaavond organiseren.

Betrokkenen (wie) directie

Plan periode wk 40

Eigenaar (wie) Betty
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Kengetallen - Leerlingen

Omschrijving Waardering

Aantal leerlingen totaal (1-10-2020) streven naar minimaal stabiliseren

Leerlinggewicht 2018: 40,95 (oude weging) 38 (nieuwe weging)

Aantal leerlingen eraf (loop cursusjaar) ws: 13

Aantal leerlingen erbij (loop cursusjaar) minimaal 7

Aantal verwijzingen naar SO-SBO: ws: 3

Ik kom op tijd: minder dan 335 keer te laat komen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Op teldatum 1-10-2019 waren er 93 leerlingen ingeschreven. Groep 8 leerlingen naar VO : 7 Vervroegde uitstroom naar VVO: 3 Verwacht naar SBO: 3 Verwachte instroom: 7 We
hopen op 1-10-2020 minimaal te stabiliseren, dit betekent dat er nog minimaal 7 instroomleerlingen willen verwelkomen.

Leerlinggewicht 2018: 43/105*100 = 40,95 (oude weging) nieuwe weging : 38 (op een schaal van 40, zeer hoog is complexe zorg.)

Kengetallen - Personeel

Omschrijving Waardering

Formatie minimaal 4 stamgroepen met extra ondersteuning, liefst 5 groepen afhankelijk
van instroom in 2019-2020.

Ziekteverzuimpercentage minder dan 6%

Vervangen bij ziekte ( Streven naar minder dan 50 ziekte dagen, allen vervangen door
PIO)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

In 2018-2019 was het ziekte verzuim bijzonder hoog met 16%. Streven is om in 2019-2020 weer uit te komen op een percentage van rond de 6%. Aantal ziekte dagen: 210,
waarvan vervangen door: PIO invalpoule: 131 Parttimers Lijster: 5 Vaste invaller: 3 Inzet ondersteuning: 53, (omdat er geen andere invalmogelijkheid was) IB-er: 3 Verdelen groep:
6 Groep naar huis: 9
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Kengetallen - Opbrengsten

Omschrijving Waardering

Score Eindtoets ( prognose is 528,9 t.o.v. inspectiegrens 529,1)

Adviezen havo/vwo: streven 25%

Adviezen VMBO T: streven 15%

Adviezen VMBO G,K,BL: streven 50%

Adviezen Praktijkonderwijs: streven 10%

Tussenresultaten, 75% groeit in vaardigheidsscore, waarvan 40% gelijk aan
inspectienorm.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Trauma sensitief
lesgeven

Leerkrachten 16 oktober, 21 november,
4 maart

SWV

Office 365 in de cloud Leerkrachten okt/nov STEV of
intern

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Afname Quickscan Directeur

Invullen Kijkwijzer CAO/STEV Leerkrachten sept

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Zien Vragenlijst voor leerlingen groep 5 t/m 8 feb/mrt

Kort TVO voor Ouders uit Parnassys Ouders van groep 1 t/m
8

feb/mrt

Kort TVO voor leerkrachten uit Vensters
PO

Leerkrachten feb/mrt

Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Opstellen van de formatie Directeur apr/mei
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Het gras en buitenspeelmateriaal is aan vervanging toe, dit
wordt meegenomen in het ronde tafeloverleg.

TSO-BSO De TSO (Overblijf) is dringend op zoek naar versterking.

Sponsoring De school heeft geen activiteiten gepland waarbij
sponsoring een rol speelt. Alleen voor het zomerfeest zullen
waarschijnlijk weer wat prijzen gevraagd worden voor een
verloting.

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend jaar 5x bijeen.

Overig De inspectie legt een bestuursbezoek af. De kans dat de
inspectie ook bij de Lijster komt is klein, omdat zij afgelopen
januari 2019 in het kader van een Gemeentelijk VVE-pilot
onderzoek op school geïnspecteerd hebben.

OR DE OR heeft een jaarplan opgesteld en komt komend jaar
5x bijeen. Alle commissie voor de feesten zijn bemenst met
2 leerkrachten en 2 ouders uit de ouderraad. De Ouderraad
heeft versterking nodig.

Luizencommissie De luizencommissie heeft dringend versterking nodig. Er
wordt, indien er voldoende hulpouders zijn na elke vakantie
gecontroleerd op luizen.
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