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School Basisschool de Mienskip School Basisschool de Mienskip

Datum 03-07-2019 Datum 21-04-2020

Inleiding 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.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Formatieve inzet 12,36 
inzet directie 1,0 
Zorg en begeleiding 0,5 IB, 1,8 OA 
Groepen 10

In het team hebben veel wisselingen plaatsgevonden. Zo is Wessel per 1 januari 2020
afgetreden als interim directeur van de Mienskip. Marja Puttman is per 1 januari 2020
aangesteld als interim totdat de vacature directeur is ingevuld. Per 1 april heeft Marja
afscheid genomen. Na de sollicitatieprocedure is Dicky Douma per 19 maart 2020
aangesteld als directeur van de Mienskip.

Binnen het team hebben ook wisselingen plaats gevonden. Zo heeft Peggy afscheid
genomen in januari en zijn haar taalwerkzaamheden overgenomen door Albert van der
Tuin.

Janet heeft per 14 februari 2020 afscheid genomen. Haar IB-taken werden opgepakt
door Betsie de Vries en Aliza Visser.

Naast de reguliere formatieve inzet levert de Wâldsang aan: Moniek Mols en Kidpop
voor de algemene muziek vorming. Deze lessen worden gesubisideerd door de
gemeente Achtkarspelen. Vanuit de impulsregeling voor muziekonderwijs heeft Moniek
daarnaast extra lessen gegeven en is er een ‘Kidpop’ project opgestart in groep 7. Dit is
wel het laatste schooljaar dat we hiervoor extra middelen hebben.

Tevens is er een HVO en een GVO-docent verbonden aan de Mienskip. De kosten voor
deze gastdocenten worden gefinancierd door de overheid.

Prioriteren is een aandachtspunt. We hebben focus gelegd op de punten die we als
team belangrijk vinden zoals ze in het jaarplan staan. Met betrekking tot het gebouw zijn
we aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Als school blijven we groeien. De groepen worden groter en er moet voldoende
aandacht ook blijven voor de zorgleerlingen en ook een toestroom aan NT2 leerlingen.
Met de inzet van de onderwijsassistenten willen we dit opvangen.

Met het aanstellen van een talentcoördinator zijn we gericht aan de slag gegaan met
talentontwikkeling. Ellen de Graaf neemt de taak voor haar rekening en zal ook
aansluiten bij het talentnetwerk binnen Roobol. Zij krijgt hier 0,1 fte voor als
ambitiebouwer.

De ICT-coordinator Robert van der Werf heeft een werkgroep gevormd met een aantal
collega's vanuit het team. Zij maken gezamenlijk een ICT-beleid en onderzoeken de
mogelijkheden voor de inzet van ons ICT-materiaal.

Groepen 0/1a, 0/1b, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8

Functies [namen / taken] Directeur a.i.: Wessel Spijkerman 
Adjunct Directeur: Dicky Douma 
IB-er (LB): Betsie de Vries 
IB-er (LB): Janet Wijngaarden 
Taalcoördinator (LB): Peggy Olinga 
Rekencoördinator (LB): Dicky Douma 
ICT-er (LB): Robert van der Werf

Twee sterke kanten Hoge leeropbrengsten 
Innovatief en nieuwsgierig

Twee zwakke kanten Prioriteren 
Gebouw klein t.o.v. leerlingenaantal

Twee kansen Talentontwikkeling 
ICT-mogelijkheden

Twee bedreigingen Uitbreiding zorgleerlingen 
Veel nieuwe leerkrachten

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Beleid werken in domeinen 
Beleid ICT in de school 
Beleid Cultuuronderwijs

Basisschool de Mienskip

Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020 3



Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal We zijn gestart met 224 leerlingen en eindigen dit schooljaar met 252. In groep 8
stromen dit schooljaar 29 leerlingen uit. We zullen na verwachting met 224 leerlingen het
nieuwe schooljaar 2020-2021 starten.

25 28 32 28 34 29 26 28 230

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 16 (3 mannen en 13 vrouwen) Doordat er veel wisselingen op directieniveau hebben plaatsgevonden, schuiven de
gesprekken op naar volgend schooljaar. Wel wordt er een planning gemaakt en gedeeld
met het team. Dit schooljaar 2019-2020 vinden de POP gesprekken nog plaats.

Aantal medewerkers OOP 3 (1 mannen en 2 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 4

Aantal BHV-ers 3

Aantal geplande FG's 19 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 19 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 19 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

Kenmerken van de ouders en de
omgeving

Uitvoering project tel mee met taal klein

Cognitieve eindresultaten Kwaliteit onderwijs groot

Aanbod Oriëntatie, aanschaf en implementatie voor de taalmethode: Staal groot

Aanbod Oriëntatie, aanschaf en implementatie voor de rekenmethode: Pluspunt groot

Kunstzinnige vorming Uitwerking domein Kunst & Expressie in samenwerking met KEK2 klein

Wetenschap, techniek en
ondernemerschap

Ontwikkelen doorgaande leerlijn ICT en digitale middelen groot

Bouwen aan Ambitie Ontwikkelen van een doorgaande lijn vanaf groep 1 tot en met 8 voor talentontwikkeling klein

Werken in Domeinen Ontwikkelen doorgaande lijn werken in domeinen groot

OIDS Doorontwikkeling OIDS klein

Zicht op ontwikkeling Implementatie Parnassys klein

Toetsing en afsluiting Beleid: Werken met het portfolio, ontwikkelingsgericht werken met kinderen klein

Veiligheid De leerlingen scoren een voldoende met betrekking tot welbevinden klein

Veiligheid Het veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van
incidenten

klein
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Uitwerking: Kwaliteit onderwijs Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Cognitieve eindresultaten De interne audit heeft in maart plaatsgevonden. De auditoren waren erg lovend over wat
ze zagen. Een mooie ontwikkeling en de excellente kracht van de Mienskip is nog steeds
zichtbaar. Ondanks de wisselingen is er veel kwaliteit in de Mienskip aanwezig.

De matrices zijn weer up-to-date gemaakt. Bij een definitieve keuze van de taal- en
rekenmethode moet de matrix worden bijgewerkt. De taalcoördinator en
rekencoördinator hebben lesbezoeken gedaan om de doorgaande lijn te bewaken. Ook
zijn er verbeterpunten en aanbevelingen met elkaar gedeeld. Over de hele linie zijn we
tevreden met de gang van zaken.

Vanuit de directie en IB zijn er ook lesbezoeken georganiseerd. Dit is met name gericht
op het differentiëren op 7-niveaus. Bij iedereen is dit zichtbaar en zijn de zorg- en
planningsmappen op orde. In ons team hebben we twee startende leerkrachten. Zij zijn
dit schooljaar gecoacht. Vanuit een intake zijn er leerdoelen / leervragen opgesteld.
Iedere vrijdag namen we de tijd om met een van de doelen/vragen aan de slag te gaan.

De doorontwikkeling van het excellentieprofiel betreft werken in domeinen is met name
zichtbaar geworden in de onderdelen Taal & Cultuur en Sport & Spel. We zijn ook
voortvarend aan de slag met het geïntegreerd aanbod. Dat bestaat uit de domeinen:
Mens & Maatschappij, Natuur & Techniek en Kunst & Expressie. Hiervoor maken we
gebruik van de wereldoriëntatiemethode Blink als leidraad. De leerkracht blijft ruimte
houden om zelf keuzes te maken in de leerstof en het aanbod.

Resultaatgebied onderwijskwaliteit & excellentieprofiel

Gewenste situatie (doel) Doorontwikkeling excellentieprofiel

Activiteiten (hoe) Onderwijskwaliteit waarborgen. Borging werken in 7
niveau’s. Analyseren opbrengsten. Zicht houden op
doorgaande leerlijnen (taal, spelling, begrijpend lezen,
rekenen). Lesbezoeken gericht op: differentiatie 7 niveaus,
activerend/inspirerend lesgeven. Coaching nieuwe
leerkrachten. Doorontwikkeling werken in Domeinen.

Consequenties organisatie Werkgroep Werken in Domeinen. Werkgroep
Excellentieprofiel. Plannen lesbezoeken. Aandacht voor
analyses tijdens zorgdagen. Teamvergaderingen ihkv
excellentieprofiel. Interne Audit inzetten als zelfevaluatie.

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) directie + intern begeleider + team

Plan period wk 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29 en 30

Eigenaar (wie) Directie

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens teamevaluatiedagen en teamvergaderingen, interne
audit

Borging (hoe) Borgingsdocument werken in 7 niveau's, matrices
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Uitwerking: Oriëntatie, aanschaf en implementatie voor de taalmethode: Staal Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Aanbod De taalcoördinator heeft zich verdiept in de taalmethoden. Er is een werkgroepje
gevormd, dat onderzoek is gaan doen naar de verschillende taalmethoden. Ook heeft er
een presentatie van de taalmethoden plaatsgevonden door Jeroen Sjerps (namens de
uitgever Heutink). Op basis van die presentatie en verscheidende overleggen worden
Staal en Taal Actief nader onderzocht om een definitieve keuze uit te maken.

Op dit moment zijn we bij stap 4, waarbij de leerkrachten zich nog kunnen oriënteren op
de methode: Taal actief en Staal. Voor ons is het belangrijk dat de methode aansluit bij
de visie van de school. Wij vinden het belangrijk dat je in de methode kunt differentiëren.
Daarnaast willen wij een combinatie van het werken op de I-pad versus op papier.

Resultaatgebied Aanschaffen van een methode voor Taal

Gewenste situatie (doel) De school beschikt in de leerjaren 4 tot en met 8 over een
methode voor taalonderwijs.

Activiteiten (hoe) 1. Oriëntatie op diverse methodes
2. Kiezen van twee 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 4 tot en met 8

Consequenties organisatie Werkgroepje organiseren Bijeenkomsten met het
werkgroepje 2x een deel van een teamvergadering

Consequenties scholing Uitgever uitnodigen voor presentatie

Betrokkenen (wie) taalcoördinator+ directie + team

Plan period wk 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25 en 26

Eigenaar (wie) Taalcoördinator + team

Kosten (hoeveel) 15.000

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Taalcoördinator + directie

Borging (hoe) Vastleggen in het taalbeleid m.b.t. gebruik van de methode.
Per kwartaal bespreken hoe e.e.a. loopt in de groepen.
Organiseren van lesbezoeken.
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Uitwerking: Oriëntatie, aanschaf en implementatie voor de rekenmethode:
Pluspunt

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Aanbod De rekencoördinator heeft zich verdiept in de verschillende rekenmethoden. Er zijn
verschillende bijeenkomsten en presentaties georganiseerd waar de verschillende
rekenmethoden werden gepresenteerd door Jeroen Sjerps (namens uitgeverij Heutink).
Op basis van die presentaties en verscheidende overleggen is de keuze gevallen op:
Pluspunt.

Hier zijn we bij stap 5. De keuze is gevallen op Pluspunt. Deze methode wordt reeds in
groep 3 gebruikt en zo creëren we een doorgaande lijn door de school. De methode
werkt doelgericht en maakt gebruik van de nieuwste ontwikkelingen, gebaseerd op 3
didactische modellen. Zo is het handelingsmodel en het rekenmuurtje verwerkt in de
methode. Ook geeft de methode gerichte feedback aan de kinderen. Hij zegt niet alleen
het is goed of fout, maar legt ook uit waarom iets fout is. Daarnaast werkt de methode
adaptief, kinderen die fouten maken krijgen makkelijkere sommen. En wanneer je alles
goed doet, krijg je moeilijkere sommen.

Resultaatgebied Aanschaffen van een methode rekenonderwijs

Gewenste situatie (doel) De school beschikt in de leerjaren 3 tot en met 8 over een
methode voor het rekenonderwijs.

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

Consequenties organisatie Instellen werkgroepje (taakbeleid) 3 bijeenkomsten
werkgroep 2 x een deel van een teamvergadering

Consequenties scholing Geen Eventueel uitgever uitnodigen voor een presentatie

Betrokkenen (wie) rekencoördinator + team

Plan period wk 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 51, 52, 53, 1,
2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 en
30

Eigenaar (wie) Rekencoördinator + team

Kosten (hoeveel) 15.000

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Teamvergadering - juni

Borging (hoe) Vastleggen van ons beleid m.b.t. het gebruik van de
methode Per kwartaal bespreken hoe e.e.a. loopt in de
groepen Koppelen aan de groepsbezoeken

Basisschool de Mienskip

Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020 8



Uitwerking: Ontwikkelen doorgaande leerlijn ICT en digitale middelen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Wetenschap, techniek en ondernemerschap Er is een start gemaakt met het schrijven van een beleidsplan. Ook wordt er een
inventarisatie van materialen en lesideeën opgesteld. De werkgroep is hier nog volop
mee bezig. Dit punt nemen we mee naar volgend schooljaar.

Resultaatgebied ICT en Digitale middelen

Gewenste situatie (doel) We ontwikkelen een leerlijn ICT en digitale middelen waar
binnen de hele school actief mee gewerkt kan worden.

Activiteiten (hoe) Inventariseren mogelijkheden en middelen aanwezig
binnen de school. Collega's trainen op inzet digitale
middelen en ICT activiteiten Voorbeeldlessen geven in
verschillende groepen Eventuele aanschaf lesmiddelen en
methode

Consequenties organisatie werkgroep samenstellen 4 bijeenkomsten werkgroep 2x
onderdeel teamvergadering

Consequenties scholing Trainingen verzorgt door werkgroep tijdens
teamvergaderingen, of losse momenten

Betrokkenen (wie) ict-coördinator en werkgroep ict

Plan period wk 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 1,
2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29 en
30

Eigenaar (wie) ICT-coördinator

Kosten (hoeveel) €1000

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni - Teamvergadering - met het gehele team

Borging (hoe) Opstellen beleidsplan ICT tijdens teamvergaderingen
vorderingen bespreken
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Uitwerking: Ontwikkelen doorgaande lijn werken in domeinen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Werken in Domeinen Dit schooljaar hebben we het beleidsdocument: 'Werken in domeinen' uitgewerkt. Het is
een bundeling van ontwikkelingen, ideeën en evaluaties die sinds 2017 tot 2020 hebben
plaatsgevonden. Bij studiedagen en vergaderingen staat het onderdeel: werken in
domeinen altijd op het programma. Vanuit onze visie: 'Elk kind centraal' geven wij vorm
aan het werken in domeinen.

Dit schooljaar zijn we gestart met onderzoekend en ontdekkend leren. We bedachten
zelf de thema's en zochten hier activiteiten en materialen bij. Dit vroeg erg veel van de
leerkracht. Er is behoefte aan een doorgaande lijn binnen de school met betrekking tot
kennis, vaardigheden en opbrengsten. Dat heeft ons doen besluiten om een methode
wereldoriëntatie aan te schaffen. Zo kwamen wij bij Blink terecht. Deze methode past
goed bij onze visie. Blink is een methode wereldoriëntatie die de vakken Geschiedenis,
Aardrijkskunde, Techniek en Biologie geïntegreerd aanbiedt. Er is aandacht voor
onderzoekend en ontdekkend leren, de brede vaardigheden en de methode heeft
aansprekende thema's. Wel blijft er ruimte voor de leerkracht om eigen keuzes te
maken. We hebben ervoor gekozen om Blink als leidraad te gebruiken binnen het
geïntegreerd aanbod, dit aanbod bestaat uit de domeinen: Mens & Maatschappij, Natuur
& Techniek en Kunst & Expressie. Wij hebben ervoor gekozen om de domeinen Taal &
Cultuur en Sport & Spel expliciet in het rooster te zetten. Wij zijn een 3TS plus school en
hiervoor gelden bepaalde richtlijnen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met een
bepaalde basiskennis voor Engels en Frysk de school verlaten. In groep 8 wordt er een
Engels en Frysk examen gemaakt. Iedere dinsdag staat het domein Taal en Cultuur
centraal en vinden er Friese en Engelse activiteiten in de school plaats. Er wordt ingezet
op thematisch werken waarbij de talen op 7 niveaus geïntegreerd aangeboden worden.
Hier wordt een werkwijze voor ontwikkeld en geïmplementeerd. Het domein Sport en
Spel heeft een vaste plek in het rooster, omdat wij beweegtijd en de motorische
ontwikkeling erg belangrijk vinden. De talentcoördinator en MRT'er werken dit domein
verder uit. In dit domein is de samenwerking met ondernemers en verenigingen van
belang bijvoorbeeld: het zwembad, sportclubs en het fitnesscentra. Naast het bewegen,
willen wij de kinderen ook kennis laten maken met de verschillende sporten en talenten
die zij in zich hebben.

Van belang is dat we het werken in domeinen blijven doorontwikkelen, borgen en
evalueren. Er liggen nog kansen op gebied van de brede vaardigheden en inzet van het
portfolio. De ontwikkeling van het digitaal portfolio in Social Schools is in gang gezet. Dit
is gekoppeld aan leerdoelen, zowel leerkracht- als leerlinggestuurd.

Resultaatgebied Aanbod

Gewenste situatie (doel) De school beschikt over een doorgaande leerlijn om te
kunnen werken in domeinen, waarbij we gebruiken maken
van onderzoekend leren.

Activiteiten (hoe) Studiedagen m.b.t. onderzoekend en ontwerpend leren.
Opstellen themakalender waarin duidelijk wordt tijdens welk
thema aan welke SLO kerndoelen wordt gewerkt.
Ontwikkelen van een themaplanning waarin verschillende
fasen en vaardigheden die belangrijk zijn voor
onderzoekend leren zijn opgenomen.
Onderzoeksvaardigheden in 7 niveaus uitwerken.
Aanschaffen van een methode die ondersteunend is aan
het thematisch werken.

Consequenties organisatie Werkgroep instellen 5 bijeenkomsten werkgroep 4x
onderdeel van teamvergadering 2x studiedag rondom
onderzoekend en ontwerpend leren

Consequenties scholing In samenwerking met de master onderzoekend leren
studiedagen vormgeven. Eventueel teamleden zich op
basis van persoonlijke interesse laten scholen in
onderzoekend leren.

Betrokkenen (wie) directie team werkgroep wid

Plan period wk 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29 en 30

Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) €20.000

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens studiedagen, en teamvergaderingen, en
eindejaarsevaluatie in juni 2020
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Borging (hoe) Thema- en lesopzetten documenteren. Opstellen
beleidsdocument werken in domeinen. Op
teamvergaderingen vorderingen bespreken. Evaluatie
werken in domeinen in juni 2020.
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Overige aandachtspunten [klein] Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aandachtspunt Doel Wanneer Wie Kosten

Uitvoering project
tel mee met taal

Ontplooien van diverse
activiteiten die zijn gericht
op het herkennen en
verminderen van
taalachterstanden.

wk 31, 32,
33, 34, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,
42, 43, 44,
45, 46, 47,
48, 49, 50,
51, 52 en 53

Taalcoördinator De inzet van dit project is vooral gericht op laaggeletterdheid.
Er hebben bijeenkomsten vanuit de Bibliotheek
plaatsgevonden voor ouders en leerkrachten. Op school
hebben we een inventarisatie gemaakt van ouders waarvan
we denken dat ze laaggeletterd zijn. De taalcoördinator gaat
met de ouders in gesprek en kan indien nodig hulp bieden of
inschakelen aan deze ouders. Zo zijn er nu twee gezinnen
die werken met een taalmaatje. Het betreft de overdracht van
informatie vanuit Social Schools. De laaggeletterde ouder
wordt gekoppeld (in samenspraak) aan een andere ouder uit
de groep. Zij trekken dan samen op! Dit zorgt ervoor dat de
drempel laag blijft en de gezinnen de juiste informatie krijgen.
Voor komend schooljaar wordt er ingezet op de externe
communicatie: hierbij valt te denken aan het taalgebruik en
hoeveelheid de nieuwsbrieven en mededelingen vanuit
school.

naar volgend jaar

Uitwerking domein
Kunst & Expressie
in samenwerking
met KEK2

De school heeft een goed
inzicht in de beschikbare
methodes en materialen
t.b.v. cultuuronderwijs op
de school. Er wordt in
samenwerking met KEK2
duidelijke visie en een
leerlijn voor alle groepen
ontwikkeld m.b.t.
cultuuronderwijs.

wk 31, 32,
33, 34, 35,
36, 41, 42,
43, 44, 45,
46, 47, 48,
49, 9, 10,
11, 12, 13,
18, 19, 20,
21, 22, 27,
28, 29 en 30

Werkgroep
cultuur, directie

€5000 De eerste contacten met de Meimakkers zijn gelegd. We
gaan onderzoeken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan
het onderzoekend en ontwerpend leren vanuit creatief
oogpunt. Ook gaan we onderzoeken hoe we het kunstkabinet
meer in kunnen zetten in de reguliere lessen.

naar volgend jaar
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Ontwikkelen van
een doorgaande lijn
vanaf groep 1 tot en
met 8 voor
talentontwikkeling

We hebben een
doorgaande leerlijn
bouwen aan ambitie
ontwikkeld voor groep 7
en groep 8.

wk 31, 32,
33, 34, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 45,
46, 47, 48,
49, 1, 2, 3,
4, 9, 10, 11,
12, 13, 18,
19, 20, 21
en 22

Coördinator
BAA

0,1
FTe

Er is een start gemaakt met dit project. Zo liggen er twee
thema's klaar: jong ondernemen en journalistiek. Door de
vele wisselingen hebben we hier niet verder stappen in
kunnen maken. De thema's waren vooral gericht op groep 8.
Voor komende schooljaar willen we een doorgaande lijn van
groep 6 tot en met 8 ontwikkelen. Wij hebben er nu voor
gekozen om in te zetten op talentontwikkeling. Dit betekent
dat Ellen de Graaf de ambitiebouwer wordt en 0,1 fte per
week vrij wordt geroosterd om aan de slag te gaan met
talentontwikkeling. Zo gaat zij een doorgaande lijn betreft
talentontwikkeling opzetten. In deze tijd kan zij bijv.
talengesprekken voeren. Ook wordt er gekeken hoe we nu de
talenten van kinderen kunnen inzetten in het dagelijks
werken. En hoe maken wij die talenten zichtbaar.

naar volgend jaar

Doorontwikkeling
OIDS

OIDS is geborgd op de
Mienskip en wordt
uitgevoerd conform visie
opleiden in de school.
OIDS impliceert continu
samen leren in de school.
Met en van elkaar leren
is een onderdeel van de
schoolorganisatie.

wk 32, 33,
35, 36, 38,
40, 41, 43,
45, 47, 49,
50, 2, 4, 6,
8, 11, 13,
15, 17, 18,
19, 22, 23,
26, 28 en 30

Coördinator
OIDS

geen Op dit moment zijn er veel stagiaires van verschillende
onderwijsinstellingen binnen de school. Dit maakt dat er een
verschil is in begeleiden en uit te voeren opdrachten. De
wens vanuit Roobol is om alleen stagiaires vanuit het NHL-
Stenden aan te nemen. Deze studenten nemen deel aan het
traject Opleiden in de School. Wel willen wij als school de
conservatorium studenten en enkele studenten van de
Universitaire Pabo blijven ontvangen. Zij hebben vaak meer
expertise op theoretisch vlak, wat erg interessant kan zijn
voor onze school.

De schoolopleider vanuit Roobol is Michiel Veenstra. Hij
begeleidt de studenten vanuit Roobol samen met Alida
Elzinga, docent van het NHL-Stenden. Er waren dit
schooljaar twee mentorentrainingen gepland. Door de
maatregelen betreft het coronavirus zijn die verplaatst naar
het nieuwe schooljaar. Wij zijn aan het onderzoeken of het
ook mogelijk is om de opleider in de school vanuit het team
aan te leveren, zodat de communicatie soepeler verloopt en
het aanspreekpunt voor de stagiaires veel op school
aanwezig is.

naar volgend jaar
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Implementatie
Parnassys

We hebben de
zorgstructuur op
overzichtelijke en
kwalitatieve wijze
ingebed in Parnassys.
Alle leerkrachten zijn in
staat om aan het eind
van het jaar zelfstandig
alle informatie binnen
Parnassys te verwerken
en raadplegen. Informatie
in Parnassys is up-to-
date en alle belangrijke
informatie uit Eduscope
is gemigreerd. Eduscope
hoeft niet meer op de
achtergrond actief te
blijven.

wk 31, 32,
33, 34, 35,
38, 39, 40,
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

Directie en IB,
hele team

500 De overgang naar het nieuwe administratiesysteem
Parnassys loopt prima. Wel is het even wennen voor het
team waar alles te vinden is. Parnassys biedt veel
verschillende functies en er is nog meer uit te halen. De
zorgstructuur van de 7-niveaus is inmiddels verwerkt in
Parnassys. Een kritisch punt is de vormgeving en lay-out van
Parnassys. Het is minder praktisch en mooi dan de versie van
Eduscope. Met Parnassys zijn we de opties en
mogelijkheden m.b.t. vormgeving aan het afstemmen. Een
ander onderdeel is het schoolrapport. Als school willen wij
vanuit het waarderende karakter acteren. De kinderen
worden eigenaar van hun eigen leerproces. Zij mogen
aangeven waar ze trots op zijn en wat ze nog willen leren. We
volgen met het kind en de ouders, zijn of haar ontwikkeling.
Dit willen we volgen met behulp van het digitaal portfolio. Het
portfolio krijgt een grotere rol in ons onderwijs. Zo willen we
starten met portfolio gesprekken. Waar het kind mag
presenteren aan ouders en leerkracht waar hij/zij trots op is
en waar hij/zij nog aan wil werken. Op dit moment zijn we de
laatste tools aan het ontwikkelen om deze aanpak te
introduceren. Dit punt met betrekking tot de implementatie
ronden we af.

afgerond

Beleid: Werken met
het portfolio,
ontwikkelingsgericht
werken met
kinderen

We hebben onderzocht
hoe we het rapport en
portfolio vorm willen
geven conform de visie
van de school en de visie
op leren en leveren
concrete materialen op
waar mee gewerkt kan
worden.

wk 31, 32,
33, 34, 35,
36, 41, 42,
43, 44, 50,
51, 52, 53,
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 18,
19, 20, 21,
22, 23, 24,
25, 26, 27,
28, 29 en 30

Directie en IB 1500 Er is veel onderzoek gedaan naar het portfolio. We maken
gebruik van het portfolio in Social Schools, maar hebben ook
andere aanbieder onderzocht. We zijn tot de conclusie
gekomen dat Social Schools door de nieuwe ontwikkelingen
toch de beste optie blijft. We hebben de leerdoelen van alle
leergroepen toegevoegd en willen komend schooljaar starten
met talent- en portfoliogesprekken. Vanuit de visie:'elk kind
centraal' willen we de kinderen in de 'oudergesprekken'
centraal zetten, door ze ook een stem in het gesprek te
geven.

naar volgend jaar
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De leerlingen
scoren een
voldoende met
betrekking tot
welbevinden

Leerlingen scoren
voldoende op de SCOL.

wk 45, 46,
47, 48, 49,
50, 51, 52,
1, 2, 3, 4, 5,
19, 20, 21,
22, 23, 24,
25, 26, 27,
28, 29, 30
en 31

IB en
Coördinator
Vreedzame
school

De kinderen geven aan dat ze zich veilig voelen op school
met een ruime 8. Dit hebben we gemeten met de vragenlijst
vanuit Vensters.

afgerond

Het
veiligheidsbeleid
richt zich op het
voorkomen,
afhandelen,
registreren en
evalueren van
incidenten

Incidenten worden altijd
correct geregistreerd in
het LAS.

wk 31, 32,
33, 34, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 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

Directie en IB geen Dit wordt nu aangegeven in Parnassys. Dit punt blijven
aanscherpen.

afgerond
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Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

audit de Mienskip maart Auditteam Roobol + team Mienskip 2 en 9 maart 0

schooltussenevaluatie hele team januari 2020

schoolevaluatie hele team Juni 2020

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Leerlingen 2020 1. Beleving school 2. Kijk op school 3. Beleving groep 4. Kijk op de
groep 1. Hoe graag ga je naar school? We scoren een 8,1 en het verschil is 1/10 punt
met die van vorig jaar. De kinderen zijn over het algemeen zeer tevreden. De hoogste
score zijn de onderdelen: uitleg en de hulp die ze krijgen van de juf/meester en het
aanbod van school.

1. Hoe veilig voel je je op school? Kinderen geven aan dat ze zich veilig voelen op
school. Ze weten dat ze bij de juf/meester terecht kunnen en dat er een
vertrouwenspersoon op school aanwezig is en wie dat is. Ook de inzet van
mediatoren wordt goed ontvangen door de kinderen.

1. Hoe duidelijk vind je de regels op school? Met een score van 8.3 blijkt dat de
regels duidelijk zijn voor de kinderen. In elke klas zijn ‘klassenregels’ door de
kinderen zelf opgesteld. Zo zijn ze zelf eigenaar en kunnen ze elkaar
aanspreken op de desbetreffende regels.

2. Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school? De kinderen geven aan dat
ze zeer tevreden zijn met een score van 8,7. Met name de lessen Blink en gym
worden als positieve punten genoemd. In de lessen rekenen en taal wordt
voldoende uitdaging geboden en de juf/meester geeft goede instructie. Ook wil
juf/meester altijd wel extra uitleg geven, dat is erg fijn, wordt gezegd.

1. Heb je het naar je zin in de groep? De laagste score is een 7.0 en dat gaat met
name over de klas. Ik denk dat de inzet van vreedzame school bij ons op school
wel onder de aandacht moet komen. We hebben veel nieuwe leerkrachten,
deze leerkrachten zijn nog niet bekend met deze methodiek. Ook na elke
vakantieperiode starten met gouden weken om de groepsvorming te
versterken.

Ook de omgang met andere kinderen in de klas scoort relatief laag met een 7,4. Ook
een aandachtspunt is het hanteren van dezelfde taal, zoals beschreven in de
Vreedzame School. Van belang om de nieuwe leerkrachten hierin mee te nemen. De

Leerlingentevredenheid IB en Leerkrachten oktober 2019 en april 2020

Oudertevredenheid Directie mei 2020 €300,-

medewerkertevredenheid Directie mei 2020
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werkgroep Vreedzame School kan hier ook verder mee aan de slag. 7. Hoe tevreden
ben je over de uitleg van je juf of meester? De uitleg scoort een 8.7. De kinderen zijn
uitermate tevreden. Er is goed oog voor de kinderen. Daarnaast maken we veel gebruik
van coöperatieve werkvormen.

1. Hoe duidelijk vertelt je juf of meester wat je goed of fout doet? Ook hier is de score
erg positief met een 8.4. Wij maken gebruik van kind/talentgesprekken waarbij
kinderen onderzoeken en mogen vertellen wat hun talenten zijn. Ook mogen ze zelf
aangeven waar verbeterpunten liggen.

2. Hoe goed helpt je juf of meester je als dat nodig is? Deze vraag scoort een 8.7. We
maken gebruik van de timetimer en het vraagtekenblokje. Wij vinden het belangrijk
dat kinderen om kunnen gaan met uitgestelde aandacht en niet handelingsverlegen
komen te zitten.

3. Welk rapportcijfer geef je de school? Een mooie 8,8 krijgen we van de leerlingen. Ze
zijn erg tevreden over de gang van zaken en de inbreng die ze hebben. Zo mochten
ze laatst stemmen welk speeltoestel er op het plein ging komen.

Ouders 2020 1. schoolklimaat 2. Onderwijsleerproces 3. informatie communicatie 1. Hoe
graag ga je naar school? De kinderen gaan met plezier naar school. Deze vraag heeft
een score van 8,7 en wordt het hoogste gescoord.

1. Hoe veilig voel je je op school? Deze vraag heeft een score van 8,4. Qua veiligheid
zit het wel goed. De vertrouwenspersoon is bij ouders bekend. Ook de werkwijze
van de Vreedzame school is voor ouders duidelijk en naar wens. Met name de
mediatoren zijn een groot succes. Er vinden weinig conflicten plaats.

1. Hoe tevreden bent u over het contact met de medewerkers: Deze vraag scoort
een 8,1. Elke ochtend en middag staan de leerkrachten op het plein. Mochten
ouders vragen of opmerkingen hebben dan is de drempel heel laag. Daarnaast
zorgt het voor verbinding tussen ouders/medewerkers.

2. Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school? Deze heeft een score van
8.1. Ouders zijn tevreden over het aanbod. Ook zijn ze zeer te spreken over de
mate van uitdaging die wordt aangeboden. Zo werken wij met denksleutels,
levelwerk en pittige torens. Ook het remediërende aanbod sluit goed aan bij de
leerlingen die dat nodig hebben. 4. Hoe tevreden bent u over de informatie die u
krijgt over wat er op school gebeurt? Deze vraag krijgt een score van 7.8 en heeft de
laagste score. De communicatie loopt via Social Schools en met maandelijkse
koffieochtenden. Over het algemeen zijn ouders tevreden over de communicatie.
Wel heeft het zich twee keer voorgedaan dat een koffieochtend op de kalender
stond, maar de directie toen afwezig was en vergeten was om de koffieochtend te
annuleren. Hier zijn we nu extra scherp op!
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3. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? Dit vindt plaats
tijdens de oudergesprekken. Wel wordt er nog veel gesproken over de resultaten
van toetsen. We willen aan de slag met de portfolio gesprekken waarbij de kinderen
in de lead zijn!

Totaalbeoordeling 10. Welk rapportcijfer geef je de school? Het totaalcijfer is een 8,2.
Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden. Vorig schooljaar was dit hetzelfde
resultaat.
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting De school wordt van binnen geverfd en er wordt op
verschillende plekken nieuwe vloer gelegd. Er is contact
gelegd om eventuele groei van leerlingenaantallen in kaart
te brengen om tijdig actie qua huisvesting te kunnen
ondernemen.

Inmiddels is de nieuwe vloer gelegd en wordt er geschilderd. Op dit moment zijn we
eventuele uitbreiding van het gebouw en schoolplein aan het onderzoeken.

TSO-BSO We investeren in de samenwerking met VVE en
doorgaande lijnen tussen VVE en de school door
participatie in 'koers op kansen'.

MR De MR komt 6 à 7 keer per jaar samen. De werkwijze en
planning van de MR vergaderingen zijn te vinden in het
jaarplan MR.
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