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JAARPLAN 2022 - 2023 JAARVERSLAG 2022 - 2023

School De Twiner School De Twiner

Datum 06-09-2022 Datum

Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke punten we dit
schooljaar extra aandacht zullen geven, welke keuzes en
afspraken moeten worden gemaakt en welke scholing zal
worden gevolgd.

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

Inleiding

Speerpunten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school actualiseren en borgen wij ons onderwijsaanbod.

2. Op onze school kunnen we resultaten helder analyseren en vanuit de analyses
afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

3. Op onze school is aandacht voor een goed pedagogisch klimaat.

4. Op onze school hebben wij aandacht voor meertaligheid en anders taligheid en
stemmen ons aanbod hierop af.

5. Op onze school wordt actief gewerkt vanuit de driehoek leerkracht-leerling-ouders.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Totaal: 8,00 
Inzet directie: 0,7 
Zorg en begeleiding: 1,7 (IB + OOP) 
Leerkrachten: 5,6

Groepen Groepen: 1/2 (2 ochtenden ondersteuning OOP + overige
uren leerkracht), 34A, 4B/5, (gr. 3-5 ma/woe + do/vr
ochtend ondersteuning OOP) 6/7A, 7B/8 (gr 6-8 di-vr halve
dagen ondersteuning OOP).

Functies [namen / taken] Directeur: Marieke Grendel 
Intern begeleiders: Baukje v/d Kooi en Tea Wahle

Twee sterke kanten Goede samenwerking binnen team. 
Gebouw en schoolplein biedt mogelijkheden.

Twee zwakke kanten Leeropbrengsten. 
Balans in aanbod/aandacht voor brede ontwikkeling.

Twee kansen Gebruik maken van mogelijkheden binnen MFC en NWC. 
Samenwerking met PSZ/BSO.

Twee bedreigingen Krimpregio. 
Groei aantal NT2 leerlingen/zorgleerlingen op school.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Vanuit analyses blijven afstemmen op de leer- en
zorgbehoeftes van de leerlingen en dit goed organiseren en
noteren binnen de weekplanningen. 
Schoolbreed vooral aandacht voor begrijpend
lezen/woordenschat. 
Keuze maken voor en implementeren nieuw LOVS met
bijbehorende toetsen.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

9 14 12 16 12 15 19 7 104

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 12 (2 mannen en 10 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 4 (1 man en 3 vrouwen)
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Speerpunt Op onze school actualiseren en borgen wij ons onderwijsaanbod. groot

GD2 Speerpunt Op onze school kunnen we resultaten helder analyseren en vanuit de analyses afstemmen op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen.

groot

GD3 Speerpunt Op onze school is aandacht voor een goed pedagogisch klimaat. groot

GD4 Speerpunt Op onze school hebben wij aandacht voor meertaligheid en anders taligheid en stemmen ons aanbod hierop af. groot

GD5 Speerpunt Op onze school wordt actief gewerkt vanuit de driehoek leerkracht-leerling-ouders. groot

KD1 Passend
onderwijs

Schoolondersteuningsprofiel 1x per 2 jaar herzien klein

KD2 Beroepshouding Stimuleren van de eigen ontwikkeling van leerkrachten klein

KD3 Professionele
cultuur

Taken en verantwoordelijkheden van de verschillende coördinatoren (bijv. taalcoördinator, of cultuurcoördinator) en
werkgroepen (bijvoorbeeld werkgroep 'portfolio') op school zijn bekend en staan beschreven.

klein

KD4 Voor- en
vroegschoolse
educatie

Mogelijkheden onderzoeken intensivering samenwerking peuterspeelzaal klein
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Uitwerking GD1: Op onze school actualiseren en borgen wij ons onderwijsaanbod.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied Leerstofaanbod

Huidige situatie + aanleiding Actualiseren van en bijstellen van het onderwijsaanbod op school is een blijvend punt van aandacht.

Gewenste situatie (doel) In het schooljaar 2022-2023 hebben we:

punten uit het taalbeleidsplan genoemd voor dit schooljaar in uitvoering gebracht/verdere afspraken over
gemaakt;
een keuze gemaakt voor een nieuw LOVS en daarbij behorende toetsen;

Activiteiten (hoe) deze onderwerpen inplannen op teamoverleg (herhaald en over het jaar verspreid)/ studiedag

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) coördinatoren, dir/IB

Omschrijving kosten -

Meetbaar resultaat Nieuw LOVS gekozen en in gebruik genomen. Vanuit punten taalbeleidsplan stijgende lijn scores richting of op landelijk
gemiddelde tov van vorige schooljaren op de talige gebieden en gemaakte afspraken in handboek geborgd. Het huidige
aanbod binnen een leerlijn 'digitale geletterdheid' plaatsen, aanmaken document

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) einde schooljaar, vanuit onderwijsresultaten en analyses

Borging (hoe) Eventuele afspraken en manieren van werken worden aangepast en beschreven in het handboek.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: Op onze school kunnen we resultaten helder analyseren en vanuit de analyses afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied Leeropbrengsten, zorg en begeleiding.

Huidige situatie + aanleiding Voor de vakken rekenen, spelling en lezen is er vanuit een duidelijke analyse afstemming op zowel niveau als
onderwijsbehoeftes van leerlingen. Vanuit groepsbesprekingen worden analyses gemaakt en daarop volgende acties per
groep/leerling afgesproken (lange zorgcyclus). Vanuit de audit in maart hebben we teruggekregen dat dit proces goed
staat, maar dat er nu 'finetuning' nodig is op het gebied van de korte zorgcylus. Hoe plannen en noteren we
zorgafspraken in onze weekplanningen? Daarnaast gaan we verder met hoe de afstemming te organiseren en te
realiseren in de groepen, waarbij ook een beroep wordt gedaan op betrokkenheid van leerlingen bij het eigen leerproces
en zelfstandigheid bij werken.

Gewenste situatie (doel) korte zorgcyclus
zelfstandigheid leerlingen/betrokkenheid leerproces

Activiteiten (hoe) Binnen teamoverleg/studiedag afspraken maken over hoe we omgaan met notatie en planning zorgafspraken in
de weekplanning. -Aandacht voor hoe de afstemming ook te organiseren in de groepen (klassenmanagement,
werken met taakbrieven), waarbij executieve functie hulpmiddel zijn om kinderen betrokken te maken bij het eigen
leerproces en zelfstandigheid bij werken.

Consequenties scholing Scholing op gebied van klassenmanagement/ inzetten op actieve en zelfstandige leerhouding leerlingen (training 2 en 3
Executieve functies).

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) gehele team

Meetbaar resultaat Executieve functies worden meer getraind/ingezet/bewust gemaakt binnen het onderwijsproces. Afspraken mbt korte
zorgcyclus zijn gemaakt. Er wordt gewerkt met het afgesproken format voor de taakbrief.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) einde schooljaar

Borging (hoe) Evt. afspraken en wijzigingen in manier van werken worden genoteerd in het handboek.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: Op onze school is aandacht voor een goed pedagogisch klimaat.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied Veiligheid, pedagogisch klimaat

Huidige situatie + aanleiding De afgelopen jaren zijn we veel bezig geweest op het gebied van een goed pedagogisch klimaat en zijn er verschillende
afspraken gemaakt. Nu is het zaak dat deze afspraken ook blijvend worden uitgevoerd en dat we dit regelmatig met
elkaar bespreken. Daarnaast krijgt dit schooljaar een leerkracht 1x per 2 weken ruimte om met dit onderwerp op leerling-
/groeps-/schoolniveau bezig te zijn.

Gewenste situatie (doel) Scores binnen tevredenheidsonderzoek en SCOL op het gebied van veiligheid en welzijn blijven voldoende.

Activiteiten (hoe) -Afspraken op schoolniveau met elkaar oppakken als team en actueel houden/regelmatig terug laten komen in
teamoverleg. - Dit schooljaar krijgt een leerkracht 1 dag per 2 weken ruimte om met dit onderwerp op leerling-/groeps-
/schoolniveau bezig te zijn.

Consequenties organisatie -

Consequenties scholing -

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) team

Omschrijving kosten -

Meetbaar resultaat Scores binnen tevredenheidsonderzoek en SCOL op het gebied van veiligheid en welzijn zijn voldoende.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na herhaalde afname tevredenheidsonderzoek (maart 2023) en afname SCOL (nov 2022)

Borging (hoe) Evt. afspraken en wijzigingen in manier van werken/aanpak worden opgenomen in het handboek.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD4: Op onze school hebben wij aandacht voor meertaligheid en anders taligheid en stemmen ons aanbod hierop af.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied Onderwijsaanbod

Huidige situatie + aanleiding Zie streefbeeld 1, afspraken vanuit taalbeleidsplan.

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD5: Op onze school wordt actief gewerkt vanuit de driehoek leerkracht-leerling-ouders.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied Schoolklimaat

Huidige situatie + aanleiding We merken dat wanneer kinderen op school problemen laten zien, er vaak thuis ook het een en ander speelt. We zijn
afgelopen jaar in die situaties veelvuldig met ouders/leerling in gesprek geweest en hebben hulp geboden/gezocht en
afspraken met elkaar gemaakt waar mogelijk. Ook is er regelmatig met hulpverleningspartijen ook contact geweest,
wanneer nodig en mogelijk. Daarnaast kon er gelukkig weer wat meer georganiseerd worden op school en waren
gesprekken op school weer meer mogelijk afgelopen schooljaar. Zo hebben we o.a. in alle groepen momenten kunnen
plannen waarbij ouders/verzorgers even mee konden kijken in de groep.

Gewenste situatie (doel) Actief betrokken ouders op school, waarbij de lijntjes kort zijn mocht er iets spelen/gebeurd zijn e.d.

Activiteiten (hoe) Bovenstaande doorzetten.

Consequenties organisatie Meenemen in de planning.

Consequenties scholing -

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) team

Omschrijving kosten -

Meetbaar resultaat Goede scores oudertevredenheidsonderzoek

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) einde schooljaar

Borging (hoe) Afspraken en manieren van werken worden opgenomen in het handboek.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD1: Schoolondersteuningsprofiel 1x per 2 jaar herzien

Hoofdstuk / paragraaf Passend onderwijs

Resultaatgebied Kwaliteitszorg

Gewenste situatie (doel) 1x per twee jaar moet het SchoolOndersteuningsProfiel opnieuw worden opgesteld

Activiteiten (hoe) In september/oktober is een nieuw SchoolOndersteuningsProfiel opgesteld.

Betrokkenen (wie) dir/ib

Plan periode wk

Eigenaar (wie) dir/IB

Omschrijving kosten -

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD2: Stimuleren van de eigen ontwikkeling van leerkrachten

Hoofdstuk / paragraaf Beroepshouding

Resultaatgebied Beroepshouding

Gewenste situatie (doel) Collegiale consultatie, om van en met elkaar te leren.

Activiteiten (hoe) Alle teamleden kijken een keer bij een collega mee in de klas.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) dir/team

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD3: Taken en verantwoordelijkheden van de verschillende coördinatoren (bijv. taalcoördinator, of cultuurcoördinator) en werkgroepen (bijvoorbeeld
werkgroep 'portfolio') op school zijn bekend en staan beschreven.

Hoofdstuk / paragraaf Professionele cultuur

Resultaatgebied Professionele cultuur

Gewenste situatie (doel) Meer initiatief/betrokkenheid bij schoolbrede onderwerpen vanuit coördinatorschap.

Activiteiten (hoe) Coördinatoren zorgen ervoor dat afspraken betreffende het vakgebied of onderwerp waar zij coördinator van zijn up-to-
date in het handboek staan en zorgen ervoor dat het onderwerp minimaal 1x per jaar op de agenda komt te staan van
een teamoverleg.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) dir/team

Omschrijving kosten -

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD4: Mogelijkheden onderzoeken intensivering samenwerking peuterspeelzaal

Hoofdstuk / paragraaf Voor- en vroegschoolse educatie

Resultaatgebied Voor en vroegschoolse educatie

Gewenste situatie (doel) Als basisschool en PSZ weten we elkaar te vinden om samen activiteiten te ondernemen, voor overleg en warme
overdracht.

Activiteiten (hoe) afspraak maken voor overleg tussen school en leiding PSZ

Betrokkenen (wie) leerkrachten groep 1/2 en dir/ib

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Leerkrachten groep 1/2, dir/IB

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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