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Datum 23-01-2020 Datum 26-08-2020

Inleiding Vorig schooljaar is er, mede vanuit een schoolverbeterplan
voortkomend uit een inspectiebezoek in het schooljaar
2017-2018, aan veel punten gewerkt om deze missie meer
handen en voeten te geven. Het schooljaarplan voor 2019-
2020 komt dan ook voor een groot deel voort uit de punten
waar vorig jaar hard aan is gewerkt. Het betreft punten die
nog beter kunnen worden uitgewerkt en waarbij voortzetting
en borging wenselijk is. Maar daarnaast is er ook oog voor
zaken die het afgelopen jaar minder aan bod zijn geweest.
Per onderwerp is uitgewerkt wat we willen gaan bereiken
en hoe we dat gaan doen in de praktijk.

Inleiding In ons jaarverslag blikken we terug op de ondernomen
activiteiten. Welke doelen zijn behaald en welke nog niet.
En welke onderwerpen nemen we mee naar volgend
schooljaar.

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school actualiseren en borgen wij ons onderwijsaanbod. Het afgelopen schooljaar 2019-2020 hebben we gestreefd naar het realiseren van deze
streefbeelden. Op alle vijf punten hebben we een verbeterslag gemaakt. De evaluatie is
op de verschillende deelonderwerpen gemaakt.

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: 7,6189 
Inzet directie: 0,8 
Zorg en begeleiding: 1,0 
Leerkrachten: 5,81

De samenwerking van het team is goed geweest. Er is veel inzet en betrokkenheid
getoond, ook in de periode van het thuisleren (Corona) en het in fases weer opstarten
van het onderwijs op school.

We zijn met veel verschillende beleidsvoornemens dit schooljaar gestart. Een aantal is
afgerond en geborgd. Een aantal zijn wel gestart, maar zijn door de Coronasituatie niet
tot afronding of borging gekomen. Een aantal zaken zal dan ook doorlopen in het
volgende schooljaar.

Groepen Groepen: 1/2, 3, 4/5, 6/7 en 8. 
Bij veel instroom in groep 1/2 zou evt. groep 2 met groep 3
kunnen worden gecombineerd in het twee halfjaar.

Functies [namen / taken] Directeur: Marieke Grendel 
Intern begeleiders: Annelies Algra en Meinalda v/d Weg

Twee sterke kanten Vanuit een geslaagde fusie, goede samenwerking in team. 
Gebouw en schoolplein biedt mogelijkheden.

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

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

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

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Vanuit analyses beter afstemmen op de leer- en
zorgbehoeftes van de leerlingen.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal We zijn het schooljaar geëindigd met een totaal van 123 leerlingen. Er is veel instroom in
de kleutergroep geweest, maar we hebben gaandeweg het jaar ook in hogere groepen
een aantal leerlingen erbij gekregen (vanwege verhuizing naar St. Jabik of doorstroming
vanuit NT2school De Toverbal).

10 10 15 18 9 10 16 16 104

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 12 (2 mannen en 10 vrouwen) In dit schooljaar is een leerkracht vanuit reïntegratietraject weer gestart en heeft alle
taken vanaf januari weer volledig opgepakt. Aan het eind van het jaar hebben wij
afscheid genomen van drie collega's, die elders binnen Elan werkzaam zijn.

Aantal medewerkers OOP 1 ( mannen en 1 vrouw)

Aantal nieuwkomers 3

Aantal BHV-ers 2
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

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

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

groot

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

GD4 Streefbeeld Op onze school wordt actief gewerkt vanuit de driehoek leerkracht-leerling-ouders. groot

GD5 Levensbeschouwelijke
identiteit

Doorontwikkelen en borgen inzet en gebruik filosofische dialoog groot

GD6 Levensbeschouwelijke
identiteit

Keuzes maken t.a.v. methoden en middelen levensbeschouwing groot

GD7 Leerstofaanbod Borging van inzet en gebruik van methodes groot

GD8 Leerstofaanbod Aanschaf nieuwe methode voor taal en spelling groot

GD9 Leerstofaanbod Heroriëntatie aanbod rekenen via Snappet groot

GD10 Leerstofaanbod Beredeneerd aanbod kleutergroepen en doorgaande lijn groep 1,2,3 groot

GD11 Taalleesonderwijs Beleid en onderwijsaanbod NT2-leerlingen vaststellen en borgen groot

GD12 Taalleesonderwijs Aanschaf, implementatie en borging nieuwe methode voor taal en spelling groot

GD13 Rekenen en wiskunde Effectief werken met Snappet groot

GD14 Kunstzinnige vorming Gebruik maken van cultuuraanbod 'waadzinnig' groot

GD15 Pedagogisch
handelen

Aanstellen van een leerlingenraad groot

GD16 Didactisch handelen Voortzetten en borgen inzetten van Effectieve Directe Instructie model (EDI) groot

GD17 Actieve en
zelfstandige
leerhouding van de
leerlingen

Werken met dag-/weektaken groot
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GD18 Actieve en
zelfstandige
leerhouding van de
leerlingen

Werken met huiswerk in de bovenbouw groot

GD19 Zorg en begeleiding Leeropbrengsten groot

GD20 Talentontwikkeling Op onze school besteden we gericht aandacht aan techniekonderwijs, cultuureducatie, sport en beweging. groot

GD21 Talentontwikkeling Gebruik maken van mogelijkheden Innovatorium groot

GD22 Talentontwikkeling Werken in 'talentcircuits' groot

GD23 Passend onderwijs Schoolondersteuningsprofiel 1x per 2 jaar herzien groot

GD24 Integraal
Personeelsbeleid

We werken met het instrument Coo7 (gesprekkencyclus) groot

GD25 Beroepshouding Stimuleren van de eigen ontwikkeling van leerkrachten groot

GD26 Beroepshouding Stimuleren van collegiale consultatie en een professionele cultuur groot

GD27 Het schoolklimaat Veiligheidsplan hanteren groot

GD28 Voor- en
vroegschoolse
educatie

Aandacht voor doorgaande lijn VVE-beleid in het beredeneerd aanbod kleutergroepen groot

GD29 Aandachtspunten
Financieel beleid

De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in De Twiner, vanwege fusie, verbouwing en verbeterplan. Door
enige krimp en beperkte fusiegelden de komende jaren worden de inkomsten minder en zullen we moeten
bepalen welke keuzes we maken t.a.v. de begroting.

groot

GD30 Het meten van de
basiskwaliteit

Instellen van een leerlingenraad groot

KD1 Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

Gemaakte afspraken hanteren, regelmatig terug laten komen in teambijeenkomsten. klein

KD2 Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

Adequaat reageren bij incidenten en goede communicatie naar betrokkenen. klein

KD3 Kunstzinnige vorming Opfriscursus 123Zing klein
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KD4 Collegiale consultatie Mogelijkheid tot collegiale consultatie facilteren. klein

KD5 Klassenbezoek Jaarlijks klassenbezoeken en flitsbezoeken inplannen (Directie en IB) klein

KD6 Veiligheid Scholing BHV'ers klein

KD7 Contacten met ouders Duidelijke communicatie naar ouders over lopende zaken klein

KD8 Het meten van de
basiskwaliteit

Zorgen dat er tweejaarlijks audits worden afgenomen klein
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Uitwerking GD1: Op onze school actualiseren en borgen wij ons onderwijsaanbod. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Streefbeeld We zijn met alle punten dit jaar bezig geweest. De evaluatie van de verschillende punten
is te vinden bij de deelonderwerpen die hierover gaan. Een aantal zaken zijn
gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld de aanschaf en het in gebruik nemen van een nieuwe
spelling/taal methode. Andere punten zijn nog niet afgerond en wordt volgend schooljaar
verder aan gewerkt.

Resultaatgebied Leerstofaanbod

Gewenste situatie (doel) We willen met een aantal zaken binnen ons
onderwijsaanbod aan de slag, o.a: 
- het uitzoeken van een nieuwe methode voor taal/spelling
en het in gebruik nemen van deze methode 
- een breder aanbod realiseren door meer aandacht te
hebben voor cultuuraanbod Waadzinnig, gebruik te maken
van het iNNOVATORIUM, te werken met 'talentcircuits' 
- het doorontwikkelen van de filosofische dialoog en deze
integreren in ons onderwijs 
- het kleuteraanbod beschrijven en een nieuw
kleutervolgsysteem uitzoeken

Plan periode wk
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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.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Streefbeeld Vanuit de zorg en begeleiding is er veel aandacht geweest voor individuele leerlingen.
Daarnaast zijn we vanuit de Cito toetsen jan/feb. met elkaar gaan kijken wat schoolbreed
opvalt en anders zou kunnen worden aangepakt. Afspraken per vakgebied zijn
vastgelegd in het handboek. Binnen het rekenonderwijs hebben we een workshop
gevolgd van Snappet. Vanuit deze workshop zijn er meer mogelijkheden van het
programma zichtbaar geworden en is het makkelijker om het aanbod beter passend voor
de individuele leerling en de groep te maken. Verdere evaluatie is te vinden bij de
deelonderwerpen die hierover gaan.

Omdat we met veel verschillen in niveaus zitten, is het zaak om volgend schooljaar ook
meer te kijken hoe we dit kunnen clusteren en kunnen organiseren binnen de school.

Resultaatgebied Zorg en begeleiding

Huidige situatie + aanleiding Leeropbrengsten zijn niet hoog.

Gewenste situatie (doel) Om hier meer grip op te krijgen en voor hogere
opbrengsten te kunnen zorgen, willen we beter de
gegevens analyseren en vanuit die analyse een passend
aanbod verzorgen.

Plan periode wk

De Twiner

Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020 9



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

Thema Streefbeeld We zijn in januari gestart met verkiezingen in de groepen 5 t/m 8 om een leerlingenraad
te vormen. We zijn vervolgens gestart met 7 leerlingen in de raad (uit groep 8 maar een
leerling die mee wilde doen). We hebben een drietal bijeenkomsten kunnen realiseren,
waarbij we vooral hebben gesproken over veiligheid en gezelligheid op het plein. Daaruit
zijn een aantal afspraken gekomen die we volgend schooljaar willen gaan hanteren. Ook
binnen het team hebben we gesproken over veilig klimaat. Hoe maken we afspraken
duidelijk/zichtbaar en hanteren we consequent? Daarnaast houden we elkaar op de
hoogte als er bijzonderheden zijn omtrent een leerling of een groepje leerlingen. Deze en
andere afspraken moeten nog een plek krijgen binnen een nieuw op te stellen
veiligheidsplan.

Dit jaar hebben we in het begin van het schooljaar een incident in groep 8 gehad. Dit is
adequaat afgehandeld, alle partijen is goed met gecommuniceerd. In groep 8 hebben we
halverwege het schooljaar nog extra aanbod op dit gebied gerealiseerd in de vorm van
een 'lefdag'. Dit heeft de kinderen meer inzicht gegeven in eigen zijn en doen. Verdere
evaluatie van de verschillende punten is te vinden bij de deelonderwerpen die hierover
gaan.

Resultaatgebied Veiligheid, pedagogisch klimaat

Gewenste situatie (doel) We willen een goed pedagogisch klimaat creëren waarbij
kinderen zich veilig en prettig voelen op school.
Aandachtspunten hierbij zijn: 
- aanstellen van een leerlingenraad 
- hanteren van een veiligheidsplan 
- binnen het team regelmatig aandacht aan schenken, hoe
gaat het/worden de afspraken nageleefd/moeten de
afspraken veranderd worden/enz. 
- bij incidenten adequaat reageren en goed communiceren
met betrokkenen

Plan periode wk
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Uitwerking GD4: Op onze school wordt actief gewerkt vanuit de driehoek
leerkracht-leerling-ouders.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Streefbeeld Het eerste halfjaar is dit goed gerealiseerd. Ouders bezochten de school bij gesprekken,
kijkochtend, afsluiting Kinderboekenweek, enz. Bij sommige activiteiten was het lastiger
om genoeg ouderhulp te krijgen, bijvoorbeeld bij de talentcircuits. Door de Coronasituatie
is de afstand tussen school en ouders groter geworden. De communicatie qua
organisatie e.d. is daarbij wel goed gegaan, maar ouders missen het contact met de
school. Dit wordt een punt van aandacht volgend schooljaar. Verdere evaluatie van de
verschillende punten is te vinden bij de deelonderwerpen die hierover gaan.

Resultaatgebied Ouderbetrokkenheid

Gewenste situatie (doel) Een krachtige driehoek realiseren door: 
- goede communicatie 
- ouders op tijd betrekken wanneer er zorgen zijn 
- ouders betrekken bij activiteiten op school

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk
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Uitwerking GD5: Doorontwikkelen en borgen inzet en gebruik filosofische dialoog Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Levensbeschouwelijke identiteit We zijn dit jaar als team verder gegaan met het oefenen van de filosofische dialoog in
alle groepen. Vanuit de subsidie vanuit KEK heeft J. Verhoef een aantal ochtenden in de
groepen mee kunnen kijken en kunnen coachen. We hebben dit door de coronaperiode
helaas dit schooljaar niet af kunnen ronden en zullen dit volgend schooljaar verder
oppakken. Doel is om de filosofische dialoog te integreren in ons onderwijsaanbod.

Resultaatgebied Levenschouwelijke identiteit/ sociale en maatschappelijke
ontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding Vorig jaar een start gemaakt met de 'filosofische dialoog'
gekoppeld aan onderwerpen vanuit Trefwoord. Dit jaar
voortzetting om deze werkwijze ons eigen te maken en te
borgen binnen ons onderwijsaanbod.

Gewenste situatie (doel) De filosofische dialoog wordt in alle klassen ingezet (niet
specifiek gekoppeld aan een vakgebied).

Activiteiten (hoe) 1. Introductie/opfrissen kennis tijdens studiedag in januari
met hele team (workshop door J. Verhoef). 
2. In periode jan t/m mei komt J. Verhoef een aantal keer op
verschillende dagen langs om zo bij alle collega's in de
klassen te kunnen
voordoen/meedoen/observeren/feedback geven. 
3. In mei wordt er een filmpje gemaakt ter promotie van de
filosofische dialoog. 
4.Afspraken en werkwijze worden vastgelegd en geborgd in
het handboek.

Consequenties scholing We krijgen begeleiding van J. Verhoef (vanuit lectoraat),
waarbij we subsidie ontvangen vanuit KEK-impuls.
Voorwaarde daarbij is het leveren van een promotiefilmpje
betreffende inzet en gebruik filosofische dialoog op school.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) team

Kosten (hoeveel) subsidie KEK-impuls dekt de kosten

Meetbaar resultaat De filosofische dialoog wordt in alle klassen ingezet (niet
specifiek gekoppeld aan een vakgebied).

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) in mei met team
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Borging (hoe) handboek
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Uitwerking GD6: Keuzes maken t.a.v. methoden en middelen levensbeschouwing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Levensbeschouwelijke identiteit Dit onderwerp is binnen een teamoverleg wel aan de orde geweest, maar hebben we
nog niet voldoende kunnen bespreken om tot een besluit te kunnen komen. Ook met de
identiteitscommissie is overleg nodig en wellicht een peiling onder ouders. Dat is jaar
niet meer gelukt. We pakken dit volgend schooljaar verder op.

Resultaatgebied Levensbeschouwelijke identiteit

Huidige situatie + aanleiding Momenteel gebruiken wij Trefwoord als methode voor
levensbeschouwelijke vorming en kunnen ouders kiezen
voor HVO/GVO voor hun kinderen. Daarnaast komen
binnen de filosofische dialoog levensbeschouwelijke
onderwerpen naar voren en heeft ook de methode voor
sociaal emotionele vorming 'Kwink' raakvlakken en overlap
met Trefwoord en HVO/GVO. 
Vraag is dan ook of we alles op deze manier willen blijven
aanbieden of daarin keuzes willen maken, ook met het oog
op ruimte en mogelijkheden binnen het lesrooster.

Gewenste situatie (doel) We hebben een passend aanbod wat betreft
levensbeschouwelijke vorming.

Activiteiten (hoe) 1. Inventarisatie in het team 
2. Bij mogelijke wijzigingen in het aanbod afstemming met
identiteitscommissie 
3. Bij mogelijke wijzigingen in het aanbod afstemming met
ouders

Betrokkenen (wie) team en ouders

Plan periode wk

Eigenaar (wie) dir

Kosten (hoeveel) -

Meetbaar resultaat We hebben een passend aanbod wat betreft
levensbeschouwelijke vorming.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) mei, met team en terugkoppeling naar identiteitscommissie
en ouders

Borging (hoe) handboek
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Uitwerking GD7: Borging van inzet en gebruik van methodes Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Leerstofaanbod Dit schooljaar hebben we binnen een aantal teamvergaderingen, onder andere naar
aanleiding van aanschaf nieuwe methode voor taal en speling en de analyses van de
tussentoetsen over afspraken per vakgebied gesproken. Afspraken zijn verwerkt in het
handboek. Het is belangrijk om dit begin volgend schooljaar gezamenlijk goed door te
nemen, zodat een ieder weer op de hoogte is van de afspraken die er liggen. Bij
wijzigingen in afspraken, handboek met afspraken actueel houden.

Resultaatgebied Leerstofaanbod

Gewenste situatie (doel) Handboek met daarin afspraken en werkwijze per
vakgebied is up-to-date.

Activiteiten (hoe) 1. Handboek bespreken tijdens teamvergadering, 
2.Indien aanpassingen nodig, wordt dit door de coördinator
voor dat betreffende vakgebied aangepast. 
3. Bij aanschaf en implementatie nieuwe methode tijd
inruimen op teambijeenkomsten voor werkoverleg.

Consequenties organisatie Handboek agenderen als onderwerp voor een of meer
teambijeenkomsten.

Consequenties scholing -

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) dir

Kosten (hoeveel) -

Meetbaar resultaat Handboek met daarin afspraken en werkwijze per
vakgebied is up-to-date.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) in juni met het team

Borging (hoe) Handboek
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Uitwerking GD8: Aanschaf nieuwe methode voor taal en spelling Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Leerstofaanbod zie GD12

Resultaatgebied zie GD12

Plan periode wk
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Uitwerking GD9: Heroriëntatie aanbod rekenen via Snappet Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Leerstofaanbod We hebben in februari tijdens de team studiedag een workshop van Snappet gevolgd.
Door het volgen van de workshop hebben we meer inzicht gekregen in alle
mogelijkheden van het programma en hoe we vanuit de analyses een passend aanbod
op maat kunnen bieden. Binnen de methode laten de leerlingen over het algemeen
voldoende groei zien. Vanuit de resultaten op de middentoetsen Cito hebben we met
elkaar ook gekeken hoe het komt dat die scores minder goed zijn, dan de resultaten
binnen Snappet. We hebben vervolgens aanvullende afspraken gemaakt schoolbreed.
Omdat het jaar anders is verlopen en we nog niet volop de afspraken hebben kunnen
waarmaken (vanwege corona), gaat dit punt nog mee naar volgend jaar.

Resultaatgebied Leerstofaanbod

Huidige situatie + aanleiding Op dit moment bieden wij het rekenonderwijs aan volgens
de methode Wereld in Getallen, via Snappet (gr. 4 t/m 8,
groep 3 op papier). Levert dit voldoende resultaat op?

Gewenste situatie (doel) De rekenresultaten zijn op voldoende niveau.

Activiteiten (hoe) - Vanuit analyses toetsen (methode/methodeonafhankelijk)
kijken wat er in aanbod/aanpak mist en is werken met
Snappet (op deze wijze) dan de manier om hiaten aan te
pakken, of moeten we op een andere manier met Snappet
werken of zelfs op zoek naar een andere methode en
manier van werken?

Consequenties organisatie Meenemen tijdens analyse bespreking op studiedagen +
aantal keer op teamvergadering agenderen.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Kosten (hoeveel) -

Meetbaar resultaat Aan het eind van het schooljaar een besluit kunnen nemen
omtrent gebruik en inzet Snappet betreffende het
rekenaanbod.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) in juni met team

Borging (hoe) handboek
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Uitwerking GD10: Beredeneerd aanbod kleutergroepen en doorgaande lijn groep
1,2,3

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Leerstofaanbod Voor de kleuters werd gebruik gemaakt van het Pravoo kindvolgsysteem. Dit
volginstrument wordt met ingang van volgend schooljaar echter helemaal vernieuwd.
Daarom hebben we besloten om breder te kijken en een volgsysteem uit te zoeken
passend bij de manier van werken in onze kleutergroep. Op verschillende
teamstudiedagen zijn we met de leerkrachten onderbouw met dit onderwerp aan de slag
geweest. Aan het eind van het schooljaar zijn we een systeem aan het uittesten
geweest. Dit krijgt volgend schooljaar een vervolg. Dan kunnen we ook het beredeneerd
aanbod en onze manier van werken goed op papier zetten.

Resultaatgebied Leerstofaanbod en zorg en begeleiding

Huidige situatie + aanleiding In groep 1 en 2 wordt thematisch gewerkt (niet vast vanuit
een methode) en staat spel veelal centraal. Werkwijze in
deze groepen staat nu nog niet helemaal goed op papier. 
Daarnaast is het huidige leerlingvolgsysteem verouderd en
zullen we ook daarin een keus moeten maken of we
meegaan met de opvolger of overgaan op een heel ander
systeem.

Gewenste situatie (doel) Beredeneerd aanbod kleutergroepen staat op papier met
oog voor de doorgaande lijn richting groep 3. We werken
met een nieuw leerlingvolgsysteem.

Activiteiten (hoe) 1. In oktober een bijeenkomst over dit onderwerp o.l.v.
Margreet Mulder (PO-raad) 
2.Informatie opzoeken en bespreken betreffende
verschillende leerlingvolgsystemen voor kleuters 
3.Evt. uitproberen van leerlingvolgsysteem 
4. Keuze maken betreffende leerlingvolgsysteem 
5.Beredeneerd aanbod goed op papier zetten vanuit visie
op het jonge kind, met aandacht voor doorgaande lijn VVE-
beleid (GD27) en doorgaande lijn met groep 3.

Consequenties organisatie Tijd inruimen om met elkaar over deze onderwerpen te
kunnen overleggen tijdens teambijeenkomsten
(werkoverleg) studiedagen.

Betrokkenen (wie) dir/ib en leerkrachten groep 1/2(3)

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team (gr. 1 t/m 3), dir/IB

Kosten (hoeveel) ? afhankelijk van gekozen leerlingvolgsysteem
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Meetbaar resultaat Beredeneerd aanbod kleutergroepen staat op papier met
oog voor de doorgaande lijn richting groep 3. We werken
met een nieuw leerlingvolgsysteem.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) in mei/juni met team

Borging (hoe) handboek

De Twiner
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Uitwerking GD11: Beleid en onderwijsaanbod NT2-leerlingen vaststellen en
borgen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Taalleesonderwijs Omdat we op De Twiner steeds meer te maken krijgen met leerlingen met een NT2
achtergrond willen we ons hier meer in verdiepen en bekwamen. Daarom hebben we
een teamcursus aangevraagd bij Cedin betreffende dit onderwerp. Wegens de
coronaperiode hebben we dit schooljaar nog maar één cursusbijeenkomst kunnen
organiseren. Volgend schooljaar volgen nog twee cursusmomenten. We willen op deze
manier tot een passend aanbod komen voor NT2 leerlingen.

Resultaatgebied Taalleesonderwijs

Huidige situatie + aanleiding We krijgen steeds meer leerlingen met NT2 achtergrond bij
ons op school.

Gewenste situatie (doel) We willen dit schooljaar ons meer verdiepen en kijken naar
mogelijkheden wat betreft beleid en aanbod voor NT2-
leerlingen.

Activiteiten (hoe) 1. Dit punt agenderen als onderwerp binnen een
teambijeenkomst (werkoverleg). 
2. Mogelijk scholing aantal teamleden of gehele team.

Consequenties organisatie -

Consequenties scholing ?

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Kosten (hoeveel) ?

Meetbaar resultaat We hebben een eerste aanzet richting beleid en aanbod
NT2-leerlingen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) in mei/juni met het team

Borging (hoe) handboek

De Twiner
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Uitwerking GD12: Aanschaf, implementatie en borging nieuwe methode voor taal
en spelling

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Taalleesonderwijs We hebben in de periode tot aan de herfstvakantie ons laten informeren over een aantal
methoden en hebben een tweetal methodes uitgeprobeerd. Tijdens de studiedag in
oktober hebben we met elkaar een keuze gemaakt en zijn overgegaan tot aanschaf en
gebruik van de methode Taal Actief. Het is een aantal keer teruggekomen op een
teambijeenkomst, leerkrachten hebben de mogelijkheid gekregen om samen lessen te
bespreken, afspraken te maken. Het handboek is aangepast wat betreft specifieke
afspraken.

Resultaatgebied Taalleesonderwijs

Huidige situatie + aanleiding Er werd gewerkt met de methode Taal op maat. Deze
methode is verouderd.

Gewenste situatie (doel) We hebben een nieuwe methode voor taal en spelling
aangeschaft, geïmplementeerd en geborgd.

Activiteiten (hoe) 1. Uitproberen nieuwe methodes middels zichtzendingen 
2. Informerende bijeenkomst betreffende deze methodes
door adviseur J. Sjerps 
3. Informerende bijeenkomst betreffende methodiek
Taalronde door J. Verhoef (vanuit lectoraat) 
4. Tijdens studiedag in oktober keuze maken en overgaan
tot aanschaf 
5. Gemaakte afspraken betreffende het werken met de
methode worden in het handboek opgenomen. 
6. Om te implementeren en te borgen af en toe op agenda
teambijeenkomst zetten (werkoverleg)

Consequenties organisatie verschillende informatiebijeenkomsten plannen en tijd
vrijmaken

Consequenties scholing -

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18

Eigenaar (wie) Team (gr. 4 t/m 8)

Kosten (hoeveel) +/- 8000,-

Meetbaar resultaat We hebben een nieuwe methode voor taal en spelling
aangeschaft, geïmplementeerd en geborgd.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) in april met het team

Borging (hoe) handboek
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Uitwerking GD13: Effectief werken met Snappet Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Rekenen en wiskunde zie GD9

Resultaatgebied Rekenen en wiskunde

Huidige situatie + aanleiding We werken al een aantal jaren met Snappet. Dit
programma ontwikkelt zich ieder jaar weer door, waardoor
er meer/andere mogelijkheden zijn wat betreft het gebruik. 
zie ook GD9

Gewenste situatie (doel) Alle leerkrachten kunnen Snappet effectief inzetten in het
onderwijsaanbod.

Activiteiten (hoe) 1. Uitwisseling kennis/inzicht betreffende gebruik Snappet
tijdens teambijeenkomst(en) 
2. Workshop mogelijkheden en hoe effectief te werken met
Snappet tijdens teamstudiedag

Consequenties scholing Workshop regelen tijdens studiedag

Betrokkenen (wie) team (gr. 4 t/m8)

Plan periode wk 45, 46, 47, 48, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
en 27

Eigenaar (wie) Team (gr. 4 t/m8)

Kosten (hoeveel) -

Meetbaar resultaat Aanbod binnen Snappet is passend voor elk kind. 
De methoderesultaten binnen Snappet gaan omhoog.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) in mei/juni met team

Borging (hoe) handboek
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Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020 22



Uitwerking GD14: Gebruik maken van cultuuraanbod 'waadzinnig' Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Kunstzinnige vorming Dit schooljaar is er door een aantal groepen meegedaan aan activiteiten vanuit
Waadzinnig. Bijvoorbeeld een bezoek aan het Planetarium door groep 6/7. Echter, door
corona is een groot aantal geplande activiteiten komen te vervallen. Voor volgend
schooljaar geven we ons weer op en zullen er per groep twee activiteiten kunnen worden
gedaan.

Resultaatgebied Kunstzinnige vorming/talentontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding Om meer lijn in het aanbod en een structureel aanbod te
creëren doen wij mee aan het cultuurmenu Waadzinnig'

Gewenste situatie (doel) Alle groepen hebben meegedaan aan het cultuuraanbod
van Waadzinnig.

Activiteiten (hoe) Aanbod Waadzinnig per groep plannen en uitvoeren

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Joke

Kosten (hoeveel) bijdrage per leerling van €7,60

Meetbaar resultaat Alle groepen hebben meegedaan aan het cultuuraanbod
van Waadzinnig.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) in mei met het team

Borging (hoe) handboek
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Uitwerking GD15: Aanstellen van een leerlingenraad Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Pedagogisch handelen In januari zijn er verkiezingen geweest in de groepen 5 t/m 8. Daaruit zijn 7 leerlingen
gekozen om plaats te nemen in de leerlingenraad. We hebben drie bijeenkomsten met
elkaar gehad. We hebben eerst vooral nagedacht over hoe we voor veiligheid en
gezelligheid op het plein kunnen zorgen. Leerlingen denken goed mee en komen met
goede punten naar voren.

Resultaatgebied Pedagogisch handelen en meten van de basiskwaliteit
(GD20)

Huidige situatie + aanleiding Vanuit de inspectie is aangegeven dat het goed zou zijn om
een leerlingenraad in te stellen. Leerlingen kunnen op die
manier worden betrokken bij het reilen en zeilen op school
en bij het realiseren en behouden van een goed
pedagogisch klimaat.

Gewenste situatie (doel) Leerlingenraad is ingesteld en heeft dit schooljaar minimaal
4 bijeenkomsten gehad.

Activiteiten (hoe) -Verkiezingen per groep (5 t/m 8) 
-Plannen en uitvoeren bijeenkomsten leerlingenraad

Consequenties organisatie -

Consequenties scholing -

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 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 en 27

Eigenaar (wie) dir/IB

Kosten (hoeveel) -

Meetbaar resultaat Leerlingenraad is ingesteld en heeft dit schooljaar minimaal
4 bijeenkomsten gehad.

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

Borging (hoe) handboek
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Uitwerking GD16: Voortzetten en borgen inzetten van Effectieve Directe Instructie
model (EDI)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Didactisch handelen Dit doel is goed behaald. We hebben het op studiedagen ook gehad over dat het wel
een middel is en niet een doel. Het is ook aanpassen aan wat goed is voor de groep.
Niet alle lessen hoeven altijd volgens het EDI model te worden gedaan. We kunnen het
allemaal goed hanteren en flexibel aanpassen als dat nodig is.

Resultaatgebied Didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding Vorig jaar start gemaakt met het werken volgens het EDI
model.

Gewenste situatie (doel) Het EDI model wordt in alle klassen gehanteerd en is
geborgd.

Activiteiten (hoe) 1. Klassenbezoeken gericht op EDI door dir/IB 
2. Tijdens studiedag(en) tijd inruimen om elkaar middels
filmpjes iets van EDI te laten zien 
3. Mogelijkheid voor collegiale consultatie bieden indien
gewenst

Consequenties organisatie -

Consequenties scholing -

Betrokkenen (wie) team

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

Eigenaar (wie) Team

Kosten (hoeveel) -

Meetbaar resultaat In alle groepen wordt gewerkt middels EDI

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) in mei met het team

Borging (hoe) Handboek
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Uitwerking GD17: Werken met dag-/weektaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen Er is wel al geëxperimenteerd, ook gedwongen vanuit de coronaperiode. Voorzichtig
positieve reacties, volgend jaar kijken hoe we dit een vervolg kunnen geven.Resultaatgebied Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Gewenste situatie (doel) Vanuit het werken met dag/weektaken zijn de leerlingen
meer betrokken bij en verantwoordelijk voor hun eigen
ontwikkeling.

Activiteiten (hoe) 1. In groep 6/7 en 8 wordt geëxperimenteerd met het
werken volgens dag of weektaak.

Betrokkenen (wie) leerkrachten gr. 6 t/m 8.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Leerkrachten gr. 6 t/m 8

Kosten (hoeveel) -

Meetbaar resultaat Er is geëxperimenteerd met dag/weektaken in deze
groepen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) in mei/juni met betreffende leerkrachten en team

Borging (hoe) handboek
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Uitwerking GD18: Werken met huiswerk in de bovenbouw Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen In groep 8 is er geëxperimenteerd met huiswerk. De leerlingen hebben dit wel als prettig
ervaren, ook als voorbereiding op VO. We kijken volgend jaar of en hoe we dit een
vervolg geven.

Resultaatgebied Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Gewenste situatie (doel) Leerlingen kunnen zelf werk plannen en uitvoeren (ook ter
voorbereiding op VO).

Activiteiten (hoe) 1. In groep 6/7 en 8 wordt geëxperimenteerd met huiswerk.

Betrokkenen (wie) leerkrachten groep 8

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Leerkrachten gr. 6 t/m 8

Kosten (hoeveel) -

Meetbaar resultaat In groep 6 t/m 8 is geëxperimenteerd met het
geven/nakijken van huiswerk.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) in mei/juni met betreffende leerkrachten en evt. team

Borging (hoe) handboek
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Uitwerking GD19: Leeropbrengsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Zorg en begeleiding Vanuit het werken met Snappet zijn er zeker stappen gemaakt. Vanuit de citotoetsen
hebben we wel schoolbreed afspraken gemaakt per vakgebied, maar vanwege corona
nog niet voldoende uit kunnen voeren om te kunnen zien of dit ook resultaat heeft. We
pakken dit volgend schooljaar verder op. Het punt hoe deze zorg en begeleiding
praktisch uit te kunnen voeren, wordt dan ook een punt van aandacht binnen dit
onderwerp.

Resultaatgebied Leeropbrengsten, zorg en begeleiding.

Huidige situatie + aanleiding De leeropbrengsten halen niet de inspectienorm. Vanuit
inspectierapport hebben we ook teruggekregen dat de
analyse van toetsgegevens beter kan.

Gewenste situatie (doel) Aan een efficiënte manier van analyseren en registeren
werken, waardoor het onderwijs beter wordt afgestemd op
de onderwijsbehoefte van de groep als geheel (en waar
nodig op individuele leerling) en op die manier naar een
verhoging van de leeropbrengsten toewerken.

Activiteiten (hoe) bijhouden DGO's door leerkrachten 
- na midden en eind toetsen de analyse per groep met
elkaar delen en bespreken in het team 
- na midden en eind citotoetsen opnieuw afspraken per
vakgebied langslopen en evt. aanpassen

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) team

Meetbaar resultaat Vanuit een duidelijke analyse, op langere termijn stijgende
en meer stabiele leeropbrengsten.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) febr/juni, team

Borging (hoe) afspraken in handboek
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Uitwerking GD20: Op onze school besteden we gericht aandacht aan
techniekonderwijs, cultuureducatie, sport en beweging.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Talentontwikkeling Hier is binnen de mogelijkheden dit schooljaar aan gewerkt. Punten 1,2,3 en 5 zijn ook
afzonderlijk beschreven, zie daar de evaluatie. Punt 4, moedoen aan aanbod
sport/beweging e.d. is ook voor zover mogelijk door de omstandigheden aan gewerkt. Er
zijn verschillende workshops gevolgd en door groep 8 is meegedaan aan het
basketbaltoernooi op de Campus. Zij kwamen met de beker thuis.

Resultaatgebied Talentontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding Op het lesrooster is er tijd ingepland en binnen de
methodes is er aanbod voor deze vakgebieden. We willen
echter een breed aanbod neerzetten, waarbij we talenten
van leerkrachten en leerlingen aanspreken en ontwikkelen.
Ook wordt daarbij gebruik gemaakt van aanbod en
activiteiten in samenwerking met organisaties/verenigingen
e.d.

Gewenste situatie (doel) Naast het reguliere aanbod, is er in elke groep extra
aanbod betreffende deze vakgebieden.

Activiteiten (hoe) 1. Meedoen met aanbod cultuurmenu Waadzinnig (zie
GD14) 
2. Gebruik maken van mogelijkheden Innovatorium (zie GD
20) 
3. Werken in talentcircuits (zie GD 21) 
4. Waar mogelijk meedoen aan aanbod sport/beweging
vanuit Beweegteam Waadhoeke, schooltoernooien e.d. 
5. Kennis/vaardigheden betreffende methode 123Zing
opfrissen middels workshop tijdens studiedag team in
oktober (zie KD3)

Consequenties scholing Workshop 123Zing

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 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, 26, 27, 28, 29, 30 en 31

Eigenaar (wie) team

Kosten (hoeveel) Scholing 123Zing +/- 400 
Bijdrage cultuurmenu Waadzinnig 7,20 per lln 
Kosten activiteiten 'talentcircuits' ??? 
Bijdrage extra activiteiten sport/beweging ???
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Meetbaar resultaat Naast het reguliere aanbod, is er in elke groep extra
aanbod betreffende deze vakgebieden gerealiseerd.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) in mei/juni met team

Borging (hoe) handboek
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Uitwerking GD21: Gebruik maken van mogelijkheden Innovatorium Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Talentontwikkeling Dit schooljaar zijn door de omstandigheden niet alle groepen naar het iNNOVATORIUM
geweest. Wel zijn we in verschillende groepen meer met opdrachten bezig geweest
waarbij programma's en materiaal zijn ingezet, zoals ook worden gebruikt in
iNNOVATORIUM. Bijvoorbeeld programmeren met de Beebot, een stop-motion filmpje
maken, en een afscheidsfilm van groep 8 voor het greenscreen. Volgend jaar krijgt dit
een vervolg.

Resultaatgebied Talentontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding Binnen Elan mogelijkheden om gebruik te maken van het
iNNOVATORIUM. Dit gebeurt nog te weinig en niet
structureel.

Gewenste situatie (doel) Alle groepen zijn in ieder geval 1x in het schooljaar naar het
iNNOVATORIUM geweest. En hebben evt. gebruik
gemaakt van programma's/materialen iNNOVATORIUM in
de klas.

Activiteiten (hoe) inplannen bezoek per groep

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) team

Meetbaar resultaat Alle groepen hebben een bezoek gebracht aan het
iNNOVATORIUM.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) juni, met team

Borging (hoe) vastleggen in handboek
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Uitwerking GD22: Werken in 'talentcircuits' Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Talentontwikkeling We hebben dit jaar twee rondes van talentcircuits kunnen doen. De groepen 1 t/m 4
draaiden samen mee in een circuit en de groepen 5 t/m 8. Volgend jaar willen we hier
nog meer samenhang in aanbrengen en kijken naar mogelijkheden in de omgeving. Ook
organisatorisch is het goed om een en ander aan te passen. Dit krijgt volgend jaar een
vervolg.

Resultaatgebied Talentontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding Er is eerder in het team gesproken over het werken met
creacircuits e.d. Dit is nog niet van de grond gekomen.

Gewenste situatie (doel) Werken met creacircuits, waarbij kinderen uit verschillende
mogelijkheden kunnen kiezen.

Activiteiten (hoe) - bedenken/voorbereiden activiteiten 
- data voor de circuits vaststellen 
- ouderhulp vragen

Consequenties organisatie inplannen in rooster

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) team

Kosten (hoeveel) wellicht extra materiaalkosten

Meetbaar resultaat We hebben gewerkt met talentcircuits dit schooljaar.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) met team, juni

Borging (hoe) in handboek
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Uitwerking GD23: Schoolondersteuningsprofiel 1x per 2 jaar herzien Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Passend onderwijs Dit is herzien en voor twee schooljaren up-to-date.

Resultaatgebied Passend onderwijs

Gewenste situatie (doel) Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) wordt 1x per 2 jaar
herzien.

Activiteiten (hoe) SOP herschrijven

Betrokkenen (wie) dir/ib

Plan periode wk

Eigenaar (wie) dir

Meetbaar resultaat Nieuw SOP

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Op agenda MR/teamoverleg

Borging (hoe) meenemen in jaarplanning
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Uitwerking GD24: We werken met het instrument Coo7 (gesprekkencyclus) Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Integraal Personeelsbeleid We zijn gestart, maar hebben een poos niets kunnen doen vanwege corona. We pakken
het volgend schooljaar weer verder op.Resultaatgebied Integraal personeelsbeleid

Huidige situatie + aanleiding Om de gesprekkencyclus te handhaven en regelmatig
klassenbezoeken te doen, gaan we werken met COO7. Dit
is een afspraak binnen Elan Onderwijsgroep.

Gewenste situatie (doel) Werken met COO7 is voor elk teamlid opgestart.

Activiteiten (hoe) - kenbaar maken in team 
- COO7 klok voor ieder teamlid starten en volgen

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) dir

Meetbaar resultaat Alle klokken binnen COO7 zijn gestart.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) dir/juni

Borging (hoe) Wordt meegenomen in jaarplan
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Uitwerking GD25: Stimuleren van de eigen ontwikkeling van leerkrachten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Beroepshouding zie GD25

Resultaatgebied Beroepshouding, zie G25

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk
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Uitwerking GD26: Stimuleren van collegiale consultatie en een professionele
cultuur

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Beroepshouding Activiteiten uitgevoerd, goed om op deze manier van en met elkaar te leren. Het inzetten
van E-wise krijgt volgend jaar een vervolg. Is nu meer blijven liggen vanwege de corona,
al hebben we daar wel online workshops kunnen volgen om bijvoorbeeld bekend te
worden met het werken in Microsoft Teams.

Resultaatgebied Beroepshouding

Gewenste situatie (doel) (samen) lerend team

Activiteiten (hoe) - tijd en ruimte inrichten tijdens teamoverleg/studiedagen
om in groepjes of duo's te kunnen
overleggen/samenwerken betreffende
onderwijsinhoudelijke zaken 
- tijdens studiedagen ruimte bieden om elkaar filmpjes te
laten zien, bijvoorbeeld betreffende EDI-les of les
filosofische dialoog 
- E-wise inzetten 2e halfjaar

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) dir

Meetbaar resultaat activiteiten teamoverleg/studiedagen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) juni, dir

Borging (hoe) Dit meenemen in planning studiedagen en teamoverleggen.
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Uitwerking GD27: Veiligheidsplan hanteren Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Het schoolklimaat Het plan is nog niet geschreven. Binnen Elan is een vernieuwd format gekomen om
daarvoor te gebruiken. Dit schuift door naar volgend jaar.Resultaatgebied Het schoolklimaat

Huidige situatie + aanleiding Er ligt nog niet een up-to-date veiligheidsplan.

Gewenste situatie (doel) Er is een up-to-date veiligheidsplan aanwezig voor De
Twiner.

Activiteiten (hoe) - plan schrijven/aanpassen 
- punten bespreken binnen team

Betrokkenen (wie) dir

Plan periode wk

Eigenaar (wie) dir

Meetbaar resultaat Er ligt een veiligheidsplan.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) juni. dir.
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Uitwerking GD28: Aandacht voor doorgaande lijn VVE-beleid in het beredeneerd
aanbod kleutergroepen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Voor- en vroegschoolse educatie Het hele beredeneerd aanbod van de kleutergroepen moet nog op papier gezet, daar
hoort ook dit stukje bij. We pakken dit volgend schooljaar verder op.Resultaatgebied Voor en vroegschoolse educatie, zie GD10

Plan periode wk
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Uitwerking GD29: De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in De Twiner,
vanwege fusie, verbouwing en verbeterplan. Door enige krimp en beperkte
fusiegelden de komende jaren worden de inkomsten minder en zullen we moeten
bepalen welke keuzes we maken t.a.v. de begroting.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

naar volgend jaar

Thema Aandachtspunten Financieel beleid Dit schuift door naar volgend schooljaar, wanneer het maken van de begroting weer op
het programma staat.Resultaatgebied Financieel beleid

Gewenste situatie (doel) Kloppende/passende begroting de komende jaren.

Activiteiten (hoe) - verdiepen in financiën/evt. cursus volgen 
- overleg met team 
- overleg met stafbureau financieel

Betrokkenen (wie) dir

Plan periode wk

Eigenaar (wie) dir
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Uitwerking GD30: Instellen van een leerlingenraad Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Het meten van de basiskwaliteit Zie GD15

Resultaatgebied Meten van de basiskwaliteit, zie GD15

Plan periode wk
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Uitwerking KD1: Gemaakte afspraken hanteren, regelmatig terug laten komen in
teambijeenkomsten.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Sociale en maatschappelijke ontwikkeling Dit is inderdaad regelmatig in teamoverleg naar voren gekomen. Ook vanuit punten
aangedragen vanuit de leerlingenraad. Dit is een blijvend onderdeel bij
teambijeenkomsten.

Resultaatgebied Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Gewenste situatie (doel) Een goed pedagogisch klimaat op school, waarbij team
dezelfde afspraken hanteert.

Activiteiten (hoe) - aandachtspunten die naar voren komen bespreken in
teamoverleg

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) team/dir

Uitwerking KD2: Adequaat reageren bij incidenten en goede communicatie naar
betrokkenen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Sociale en maatschappelijke ontwikkeling Dit jaar hebben we in het begin van het schooljaar een incident in groep 8 gehad. Dit is
adequaat afgehandeld, alle partijen is goed met gecommuniceerd. In groep 8 hebben we
halverwege het schooljaar nog extra aanbod op dit gebied gerealiseerd in de vorm van
een 'lefdag'. Dit heeft de kinderen meer inzicht gegeven in eigen zijn en doen. Dit blijft
altijd aandacht behouden, maar is voor nu afgerond.

Resultaatgebied Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Gewenste situatie (doel) Een goed pedagogisch klimaat op school, waarbij goed
overleg is met betrokken partijen en adequaat wordt
gehandeld, wanneer zich een incident voordoet.

Activiteiten (hoe) - wanneer zich een incident voordoet, overleg alle
betrokkenen.

Betrokkenen (wie) team en ouders

Plan periode wk

Eigenaar (wie) team/dir
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Uitwerking KD3: Opfriscursus 123Zing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Kunstzinnige vorming Opfriscursus is in oktober 2019 gevolgd tijdens een teamstudiedag.

Resultaatgebied Kunstzinnige vorming

Gewenste situatie (doel) geschoolde leerkrachten op het gebied van
muziekonderwijs

Activiteiten (hoe) - opfriscursus 123-Zing

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) team

Kosten (hoeveel) +/- 400,-

Uitwerking KD4: Mogelijkheid tot collegiale consultatie facilteren. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Collegiale consultatie Zie GD25

Resultaatgebied Collegiale consultatie, zie GD 25

Plan periode wk

Uitwerking KD5: Jaarlijks klassenbezoeken en flitsbezoeken inplannen (Directie en
IB)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Klassenbezoek Er zijn verschillende klassenbezoeken gedaan. Gerichte planning klassenbezoeken
stond gepland vanaf maart en heeft geen doorgang kunnen vinden i.v.m. thuisleren
(corona). Dit punt schuift mee naar volgend jaar.

Resultaatgebied Klassenbezoek

Gewenste situatie (doel) Voldoende klassenbezoeken door het jaar heen door dir/IB

Activiteiten (hoe) - klassenbezoeken inplannen

Betrokkenen (wie) dir/ib

Plan periode wk

Eigenaar (wie) dir/IB
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Uitwerking KD6: Scholing BHV'ers Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Veiligheid Er zijn dit schooljaar twee BHV'ers geschoold. Ieder jaar opnieuw bekijken hoeveel
BHV'ers aanwezig en eventueel nieuw te scholen.Resultaatgebied Veiligheid

Gewenste situatie (doel) geschoolde BHV'ers op school aanwezig

Activiteiten (hoe) - 2 leerkrachten volgen de BHV-cursus

Betrokkenen (wie) tjeerd jan hobma/ annelies algra

Plan periode wk

Eigenaar (wie) dir

Uitwerking KD7: Duidelijke communicatie naar ouders over lopende zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Contacten met ouders Dit is over het algemeen goed verlopen. Veel extra communicatie en nieuwsbrieven
i.v.m. coronasituatie. Ook met MR af en toe even check gehad wat er in de nieuwsbrief
werd gemist of zou kunnen worden aangevuld.

Resultaatgebied Contacten met ouders

Gewenste situatie (doel) Middels een nieuwsbrief ouders op tijd en adequaat op de
hoogte houden van lopende zaken.

Activiteiten (hoe) - regelmatig een nieuwsbrief op Social Schools.

Betrokkenen (wie) dir

Plan periode wk

Eigenaar (wie) dir
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Uitwerking KD8: Zorgen dat er tweejaarlijks audits worden afgenomen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Het meten van de basiskwaliteit Deze is dit jaar niet gepland en zou volgend schooljaar op de planning moeten worden
meegenomen.Resultaatgebied Het meten van de basiskwaliteit

Gewenste situatie (doel) Zicht hebben op de eigen basiskwaliteit door het afnemen
van een audit.

Activiteiten (hoe) - inplannen audit

Betrokkenen (wie) dir/ team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) dir
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten We hebben in oktober de opfriscursus van 123Zing als team gevolgd op een
teamstudiedag. In jan-feb-mrt zijn we gestart met coaching J. Verhoef betreffende
filosofische dialoog in de klas. Dit is door omstandigheden corona niet afgerond en krijgt
volgend schooljaar een vervolg. Op de teamstudiedag in februari hebben we de
workshop Snappet gevolgd. De cursus NT2 hebben we nog maar één cursusmoment
kunnen plannen i.v.m. omstandigheden corona. Volgend schooljaar worden er nog twee
cursusmomenten ingepland.

Workshop
'123Zing'

cursusleider
van 123Zing

28 okt 2019 123Zing +/- €400,-

coaching
Filosofische
dialoog

team aantal ochtenden in
periode jan-mei 2020

Jolanda
Verhoef

vanuit
subsidie
KEK

workshop
Snappet

team 14-2-2020 Snappet -

cursus NT2 team 24-4-2020, 22-6-2020,
okt 2020

Cedin +/- 3000,-
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