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School Basisschool de Mienskip School Basisschool de Mienskip

Datum 28-04-2021 Datum

Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes aan. 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 aan. 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: 15,25 
Directie: 1,0 
Zorg en begeleiding: 0,4 IB, 2,625 OA 
Leraren: 11,225 
Groepen 11

We zijn dit schooljaar gestart met 11 groepen. De groep 3 is gesplitst in twee groepen
van 19 leerlingen. We werken in de onderbouw met combinatiegroepen 1/2 en vanaf gr 3
tot en met 8 in jaargroepen. We hebben de mogelijkheden om groep 3 en 7 te splitsen,
door de bouw van een extra klaslokaal.

Qua formatie hebben we vanaf jan. recht op 1,0 fte extra formatieruimte. In de praktijk
wordt hier geen gebruik van gemaakt, doordat we geen ruimte hebben voor een
instroomgroep. Door met 3 combinatiegroepen 1/2 te werken, houden we een
evenredige groepsgrootte. In overleg met het bestuur maken we het gehele schooljaar
gebruik van een fulltime leerkracht om groep 3 te kunnen splitsen.

Het aantal fte's aan onderwijsassistentie is fors groter dan andere schooljaren. Dit heeft
te maken met de NPO-middelen die beschikbaar zijn gesteld. We hebben deze middelen
hoofdzakelijk gebruikt voor extra handen in de klas. Op deze wijze kan er in kleinere
groepjes worden gewerkt, waardoor er meer gerichte aandacht geboden kan worden.

Ons excellentieprofiel werken in 7 niveaus is de praktische vertaling van onze visie.
Binnen de jaargroepen wordt elke leerling ingedeeld in een leerroute binnen de
cognitieve vakken: rekenen en Nederlandse taal. Op deze wijze kunnen we de leerlingen
goed volgen en het onderwijs bieden dat zij nodig hebben. De zorgstructuur wordt
aangestuurd vanuit handelings- en opbrengstgericht werken. De uitvoer daarvan
verloopt via de PDCA-cyclus. We blijven scherp op de doorontwikkeling van het
excellentieprofiel.

Het prioriteren van doelen/acties blijft een aandachtspunt. Grote onderdelen als: domein
Taal&Cultuur, implementatie methode technisch lezen en het CITO- leerlingvolgsysteem
zijn in hoog tempo uitgevoerd. Tussentijds is de mentorentraining met 4 bijeenkomsten
en een eindopdracht erbij gekomen. Het team heeft dit goed opgepakt, maar het kwam
er wel extra bij.

Betreft de doorgaande lijn digitale geletterdheid, hierin zijn we nog zoekende naar een
goede aanpak. We hebben veel materialen tot onze beschikking. In een aantal groepen
wordt er al mee geëxperimenteerd. De visie op digitale geletterdheid en de doorgaande
lijn blijven aandachtspunten.

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

Functies [namen / taken] Directeur: Dicky Douma 
IB-er: Betsie de Vries 
Directieondersteuner: Aliza Visser 
Taalcoördinator: Albert van der Tuin 
Rekencoördinator: Pietsje Postema 
ICT-er: Robert van der Werf 
Talentcoördinator: Ellen de Graaf

Twee sterke kanten Sterke zorg en begeleiding 
Werken in 7 niveaus

Twee zwakke kanten Prioriteren aantal actiepunten 
Doorgaande lijn digitale geletterdheid

Twee kansen Gelden nationaal programma onderwijs 
Inzet onderwijsassistenten

Twee bedreigingen Uitbreiding zorgleerlingen 
Lerarentekort

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Borgingsdocument: Werken in domeinen 
Onderzoeken: methode-onafhankelijke toetsen en
leerlingvolgsysteem
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

18 30 38 28 28 30 34 26 232

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 0 (0 mannen en 0 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 0 (0 mannen en 0 vrouwen)
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Vakken en methodes Oriënteren en implementeren van een nieuwe werkwijze voor technisch lezen groot

GD2 Cognitieve eindresultaten Kwaliteit onderwijs blijven monitoren en evalueren. groot

GD3 Werken in Domeinen Ontwikkelen doorgaande lijn werken in domeinen groot

KD1 Kenmerken van de ouders en de
omgeving

Uitvoering project tel mee met taal klein

KD2 Aandachtspunten Schoolbeschrijving Inzet digitaal portfolio klein

KD3 Wetenschap, techniek en
ondernemerschap

Ontwikkelen doorgaande leerlijn ICT en digitale middelen. klein

KD4 Didactisch handelen De leraar maakt constructief gebruik van didactische, activerende werkvormen klein

KD5 Cognitieve eindresultaten Onderzoeken nieuw leerlingvolgsysteem en methode onafhankelijke toetsen klein

KD6 Bouwen aan Ambitie Bouwen Aan Ambitie verder uitwerken, gericht op talentontwikkeling en de wereld
ontdekken.

klein
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Uitwerking GD1: Oriënteren en implementeren van een nieuwe werkwijze voor technisch lezen

Hoofdstuk / paragraaf Vakken en methodes

Resultaatgebied Technisch lezen

Huidige situatie + aanleiding De methode voor technisch lezen is vanaf groep 4 aan vervanging toe. Het leesonderwijs kan wel een impuls gebruiken.
Een goede aanleiding om op zoek te gaan naar een aansprekende methode voor technisch lezen.

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

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

Consequenties organisatie 2 extra taalvergaderingen op gebied van leesonderwijs.

Consequenties scholing Eventueel uitgever uitnodigen voor een presentatie.

Betrokkenen (wie) taalcoördinator & team

Plan periode aug 2021, sep 2021, nov 2021, dec 2021, apr 2022 en jun 2022

Eigenaar (wie) Taalcoördinator & directie

Kosten 5000,-

Omschrijving kosten Aanschaf methode.

Meetbaar resultaat Opbrengsten DMT & AVI Leerlingenenquête: Leesplezier

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) December 2021 - Tussenevaluatie op basis van de opbrengsten leerlingen enquête - met het team. April 2021 -
eindevaluatie

Borging (hoe) Beleid vastleggen m.b.t. het gebruik van de methode. Per kwartaal bespreken hoe e.e.a. loopt in de groepen. Koppelen
aan de groepsbezoeken.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

We zijn afgestapt van BLINK Lezen, omdat uit de SWOT-analyse is gebleken dat het niet passend is bij ons onderwijs en er daarom onvoldoende grip op de leesresultaten is. Er is
behoefte aan een aanpak waarbij per les leesmoeilijkheden centraal staan en ruimte is voor differentiatie binnen de lessen. In overleg met het team heeft de taalcoördinator een
voorselectie van methodes gemaakt. Vanaf maart 2022 is gestart met Karakter (Malmberg). Deze methode sluit meer aan bij de leerlingpopulatie, differentiatie is aanwezig en
passend bij het werken in 7 niveaus. De leerkrachten hebben meer zicht op de leesontwikkeling. Het is voor het komende schooljaar 2022-2023 van belang dat er een doorgaande
lijn ontstaat, deze geborgd wordt en te monitoren wat het effect op langere termijn is.

Basisschool de Mienskip

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 7



Uitwerking GD2: Kwaliteit onderwijs blijven monitoren en evalueren.

Hoofdstuk / paragraaf Cognitieve eindresultaten

Resultaatgebied Onderwijskwaliteit & excellentieprofiel

Gewenste situatie (doel) Doorontwikkeling excellentieprofiel

Activiteiten (hoe) Eigenaarschap van leerlingen versterken.
Onderwijskwaliteit waarborgen.
Borging: werken in 7 niveaus.
Analyseren opbrengsten.
Zicht houden op doorgaande leerlijnen (taal, spelling, begrijpend lezen, rekenen).
Oriënteren rekenen (Pluspunt) op papier voor groep 4
Lesbezoeken gericht op: differentiatie in 7 niveaus, activerend/inspirerend lesgeven.

Consequenties organisatie Directie, kwaliteitsteam. Plannen lesbezoeken. Aandacht voor analyses tijdens zorgdagen.
Teamvergaderingen/teambijeenkomsten excellentieprofiel.

Consequenties scholing Teambijeenkomst gericht op: versterken eigenaarschap bij leerlingen.

Betrokkenen (wie) directie + ib + team

Plan periode

Eigenaar (wie) Directie, kwaliteitsteam

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens teamevaluatiedagen en teamvergaderingen.

Borging (hoe) Borgingsdocument werken in 7 niveaus.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

De leeropbrengsten zijn geanalyseerd. Er is zeker nog winst te halen bij de cognitieve vakken. Uit lesbezoeken is gebleken dat er voor Taal & Spelling een doorgaande lijn
zichtbaar is. Voor begrijpend lezen hebben we verschillende aanpakken uitgeprobeerd. De aanpak voor begrijpend lezen is nog niet naar wens. Dit blijkt ook uit de resultaten en
motivatie voor het vak begrijpend lezen.

Op rekenengebied is er winst te halen bij het automatiseren. De methode biedt dit niet toereikend aan. Groep 4 is vanaf januari 2022 gestart met een pilot Pluspunt op papier. De
leerkracht merkt dat de leerlingen op dit moment meer handelend aan het rekenen zijn. Ook zijn de rekenstrategieën die de leerlingen toepassen beter te volgen en kan er
tussentijds gecorrigeerd worden.

We hebben dit schooljaar een aantal nieuwe leerkrachten op de Mienskip. Zij zijn meegenomen in de werkwijze werken op niveaus.

We zien de opbrengsten voor spelling wel stijgen ten opzichte van andere jaren. De methode Staal sluit goed aan bij de behoeften van leerlingen en leerkrachten.

Eigenaarschap van leerlingen wordt versterkt door de rol die zij krijgen binnen hun eigen leerproces. Hoofdzakelijk zien we dit terug bij de driehoeksgesprekken, talentgesprekken,
het digitiaal portfolio en het waarderend schoolrapport. De leerling heeft op deze wijze een stem in de eigen ontwikkeling. We merken dat leerlingen steeds beter kunnen
verwoorden waar ze goed in zijn, waar ze naartoe willen werken en meer betrokken zijn bij het leren.
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Uitwerking GD3: Ontwikkelen doorgaande lijn werken in domeinen

Hoofdstuk / paragraaf Werken in Domeinen

Resultaatgebied Doorontwikkeling werken in domeinen

Gewenste situatie (doel) Het uitbreiden van het borgingsdocument 'Werken in domeinen'. In de domeinen wordt zowel leerkracht- als
leerlinggestuurd gewerkt. Het aanbod afstemmen op de behoeften van leerlingen.

Activiteiten (hoe) Aanpak voor Taal & Cultuur doorontwikkelen.
Aanpak voor Sport & Spel doorontwikkelen.
Aanpak voor geïntegreerd aanbod doorontwikkelen.
Meer gebruik maken van gastdocenten (de echte wereld in school halen of buiten bezoeken).

Consequenties organisatie Werkgroep samenstellen.
5 bijeenkomsten werkgroep.
4x onderdeel van teamvergadering.
2x studiedag rondom het werken in domeinen.

Consequenties scholing Eventueel teamleden zich op basis van persoonlijke interesse laten scholen in onderzoekend leren.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode jul 2021

Eigenaar (wie) Directie

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens studiedagen, teamvergaderingen en teamevaluatiedagen

Borging (hoe) Uitbreiden borgingsdocument: 'Werken in domeinen'.
Op teamvergaderingen de vorderingen bespreken.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Taal & Cultuur: De aanpak voor het domein Taal & Cultuur krijgt steeds meer vorm. De taalcoördinator heeft een blauwdruk ontworpen, dit draagt bij aan een goed lesplan voor
meertaligheid. Tijdens ontwerpsessies worden de thema's gezamenlijk voorbereid. Door het Fries en Engels thematisch en gedifferentieerd aan te bieden merken we dat leerlingen
meer betrokken zijn bij de les en op deze wijze actief oefenen met de Friese- en Engelse taal. De eindproducten voor Taal & Cultuur worden geüpload in het digitaal portfolio. Deze
worden beoordeeld aan de hand van een rubric (vanaf gr 6). Tevens worden de eindopbrengsten gemeten in groep 8 aan de hand van het Frysk examen en het examen voor
Engels.

Sport en Spel: Het aanbod voor Sport en Spel is hetzelfde als voorgaande schooljaren. Hierin is wel de wens om (sport)verenigingen en ouders meer te betrekken om een diverser
aanbod te realiseren. Ook hebben we de beschikken over een vakdocent bewegingsonderwijs. Zij neemt de lessen bewegingsonderwijs vanaf gr 1 tot en met 8 voor haar rekening.
Op deze wijze is er een doorgaande lijn en vindt er meer diepgang bij de lessen bewegingsonderwijs plaats en zij is actief betrokken bij het domein Sport & Spel.

Geïntegreerd aanbod: We maken gebruik van de methode Blink als leidraad voor het geïntegreerd aanbod (natuur & techniek, mens & maatschappij). We merken nog wel dat er
veel tijd uit gaat naar de klassikale lessen in plaats van het doen van onderzoek. Ook zijn de eindopdrachten niet altijd toereikend om gedegen onderzoek te doen. De signalen die
we van leerlingen terugkrijgen zijn wisselend. Komend schooljaar verdient dit onze aandacht. Kunst & expressie: Volgend schooljaar zal in ieder geval vanuit de Wâldsang een
vakdocent muziek meedenken over de invulling betreft muziekonderwijs op school. Ook gaan we onderzoeken hoe we dit domein nog beter kunnen integreren binnen de huidige
vakken.
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Uitwerking KD1: Uitvoering project tel mee met taal

Hoofdstuk / paragraaf Kenmerken van de ouders en de omgeving

Resultaatgebied Taalontwikkeling

Gewenste situatie (doel) Ontplooien van diverse activiteiten die zijn gericht op het herkennen en verminderen van taalachterstanden.

Activiteiten (hoe) Communicatie in de nieuwsbrief aanscherpen.

Betrokkenen (wie) taalcoördinator

Plan periode

Eigenaar (wie) Taalcoördinator

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Met het team is besproken hoe de communicatie in de nieuwsbrief aangescherpt kan worden. De lengte van de nieuwsbrieven is ingekort en belangrijke informatie is bovenaan
gezet. Het werken aan leerachterstanden i.c.m. Tel mee met Taal is op de Mienskip aanwezig door middel van leesouders, specifieke NT-2 begeleiding. De samenwerking met de
bibliotheek is afgelopen jaar moeizaam verlopen i.v.m. bezuinigingen van het personeel. Voor het nieuwe schooljaar wordt een nieuwe aanpak opgesteld die de bibliotheek meer in
de school terug laat komen. Hier zijn in juli en september gesprekken mee.
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Uitwerking KD2: Inzet digitaal portfolio

Hoofdstuk / paragraaf Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Resultaatgebied Inzet van het digitaal portfolio

Huidige situatie + aanleiding We maken in alle groepen gebruik van het digitaal portfolio. Vanaf groep 5 plaatsen de kinderen bewijsstukken (in de
vorm van een foto + verslag/reflectie) over wat ze hebben gemaakt/geleerd. In de onder- en middenbouw plaatsen
leerkrachten of onderwijsassistenten de opdrachten/werkjes van de kinderen in het portfolio.

Ook wordt het rapport via het digitaal portfolio gedeeld met de ouders. Vanaf groep 5 vindt er een driehoeksgesprek
(leerling + ouders + leerkracht) plaats, waarbij de leerling een onderdeel uit het portfolio presenteert.

Gewenste situatie (doel) Het ontwikkelen van een doorgaande lijn betreft de inzet van het digitaal portfolio.

Activiteiten (hoe) 1. Bespreken inzet van het portfolio (wat is haalbaar)
2. Opstellen borgingsdocument (centrale afspraken betreft gebruik portfolio)
3. Feedback geven op de doelen
4. Inzet portfolio tijdens driehoeksgesprek

Consequenties organisatie Instellen werkgroep digitaal portfolio 3 bijeenkomsten werkgroep 2 x een deel van een teamvergadering

Consequenties scholing Formatief evalueren

Betrokkenen (wie) werkgroep + team

Plan periode

Eigenaar (wie) Werkgroep

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) december 2021 - tussenevaluatie - team juni 2022 - eindevaluatie - team

Borging (hoe) Borgingsdocument met schoolbrede afspraken
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het digitale leerlingportfolio. Zo zien we dat het portfolio vanaf gr 5 tot en met gr 8 steeds meer gevuld wordt met eindproducten.
Aan het eind van een blok bij de vakken rekenen, taal, spelling, Taal & Cultuur en Blink geïntegreerd worden de werkstukken ge-upload in het portfolio. Op deze onderdelen wordt
procesgerichte feedback gegeven door de leerkracht.

Tijdens een teamvergadering heeft een leerkracht een presentatie gegeven over procesgerichte feedback. Op welke wijze geef je constructieve feedback.

We maken gebruik van rubrics (in de bovenbouw) waarmee we het leren inzichtelijk maken. Zodoende weet de leerling waar een taak/opdracht aan moet voldoen. Hierbij proberen
we de leerlingen ook zoveel mogelijk te betrekken. Op deze wijze kan de leerling doelgericht aan het werk.

Het leerlingenrapport is gedigitaliseerd en wordt via het digitaal portfolio in Social Schools met de ouders en leerlingen gedeeld. We maken gebruik van een waarderend
schoolrapport. De affectieve en executieve lijn wordt vanaf groep 5 met de leerlingen besproken en ingevuld. Vanaf groep 5 vinden er driehoeksgesprekken plaats. Het
driehoeksgesprek is een gesprek tussen leerling, leerkracht en ouders. De leerlingen vertellen over hetgeen waar ze trots op zijn, wat ze geleerd hebben, wat hun ambitie is, aan
welke doelen ze willen werken en waar ze nog hulp bij nodig hebben. Op deze wijze maken wij de leerling eigenaar van diens leerproces.
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Uitwerking KD3: Ontwikkelen doorgaande leerlijn ICT en digitale middelen.

Hoofdstuk / paragraaf Wetenschap, techniek en ondernemerschap

Resultaatgebied ICT en digitale middelen

Gewenste situatie (doel) De digitale materialen integreren in het huidige lesaanbod.

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
Vier bijeenkomsten voor de werkgroep
Twee keer in een teamvergadering

Consequenties scholing Trainingen verzorgd door werkgroep en of de Roobro's

Betrokkenen (wie) ict-coördinator en werkgroep ict

Plan periode aug 2022, okt 2022, jan 2023, mar 2023, mei 2023 en jun 2023

Eigenaar (wie) ICT-coördinator + werkgroep

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Teamevaluatiedag (februari/juli) - met het gehele team

Borging (hoe) Opstellen beleidsplan ICT.
Inventarisatie digitale middelen in klas.
Tijdens teamvergaderingen vorderingen bespreken.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Basisschool de Mienskip

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 15



Uitwerking KD4: De leraar maakt constructief gebruik van didactische, activerende werkvormen

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Resultaatgebied Didactische handelen, inzet coöperatieve werkvormen, bewegend leren

Gewenste situatie (doel) De leraar kan verschillende didactische werkvormen toepassen in het dagelijks lesgeven. Bijv. het gebruik maken van
coöperatieve werkvormen.

Betrokkenen (wie) directie + team

Plan periode

Eigenaar (wie) Directie + team

Omschrijving kosten 200,-

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Tijdens de studiedag is er een workshop georganiseerd door een leerkracht uit het team. De workshop was gericht op didactische structuren. Zo hebben we verschillende
'coöperatieve' werkvormen mogen ervaren en weten we nu waaraan een goede coöperatieve werkvorm moet voldoen, namelijk het GIPS-principe: Gelijke deelname, Individuele
aanspreekbaarheid, Positieve wederzijdse afhankelijkheid, Simultane interactie. Resultaat is dat we tijdens lesbezoeken meer activerende werkvormen terugzien, waarbij
leerlingen actief deelnemen aan de les en van en met elkaar leren. Ook dit onderdeel werd bij het didactisch handelen door de Inspectie gezien als een sterkte van onze school.
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Uitwerking KD5: Onderzoeken nieuw leerlingvolgsysteem en methode onafhankelijke toetsen

Hoofdstuk / paragraaf Cognitieve eindresultaten

Gewenste situatie (doel) Onderzoeken nieuw leerlingvolgsysteem en methode onafhankelijke toetsen wat in lijn is met de wensen van de
Mienskip.

Activiteiten (hoe) 1. Oriëntatie mogelijke leerlingvolgsystemen en toetsing.
2. Keuze maken voor leerlingvolgsysteem en toetsing.
3. Presentatie LVS & toetsing in het team.
4. Keuze maken.
5. Uitproberen en evalueren.
6. Definitief besluit maken.

Betrokkenen (wie) team + ib + directie

Plan periode jul 2021, aug 2021, sep 2021, okt 2021, dec 2021, jan 2022, feb 2022, jun 2022 en jul 2022

Eigenaar (wie) IB + directie

Omschrijving kosten 3000

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

We zijn dit schooljaar gestart met de nieuwe versie van Cito - leerling in beeld. De nieuwe toetsen zijn op dit moment alleen beschikbaar voor groep 3 tot en met 5 en volgend
schooljaar ook voor gr 6 tot en met 8.

Positieve punten betreft het nieuwe leerlingvolgsysteem en de toetsing is dat de groei van de leerling meer centraal komt te staan. Betreft de toetsen is er bij rekenen meer balans
tussen kale sommen en redactiesommen. De toetsen zijn over het algemeen korter, wat ten goede komt van de concentratie en er is de optie om toetsen digitaal (en deels
adaptief) op de iPad de toets af te nemen.

We hebben het eerste halfjaar digitaal getoetst. We merken dat dit nog wel lastig is voor de leerlingen van groep 3 en 4, die vanuit de methode rekenen gewend zijn om dit op
papier te doen. We hebben nu de keuze gemaakt om vanaf groep 5 digitaal te toetsen.

Wel werken we nog in de oude cito omgeving (CP-online). In juli gaan wij over naar de nieuwe schoolomgeving van Cito. Vanaf dat moment kunnen we meer opties gebruiken om
diepgaander te analyseren.
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Uitwerking KD6: Bouwen Aan Ambitie verder uitwerken, gericht op talentontwikkeling en de wereld ontdekken.

Hoofdstuk / paragraaf Bouwen aan Ambitie

Resultaatgebied De rol van talentontwikkeling in de school

Gewenste situatie (doel) De rol van talentonderwijs vergroten in school en het invoeren van talengesprekken.

Activiteiten (hoe) teamtraining talentgesprek

Betrokkenen (wie) talentcoördinator + team

Plan periode aug 2022, okt 2022, apr 2023 en jun 2023

Eigenaar (wie) Talentcoördinator + directie

Omschrijving kosten 0,1 FTe

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Voor dit schooljaar hebben we bewust gekozen voor de pijler talentontwikkeling vanuit Bouwen Aan Ambitie. Vorig schooljaar hebben we met het team een visie geformuleerd voor
talentontwikkeling. De vervolgstap is het zichtbaar maken van de talenten in de klas. Zo is er een doorgaande lijn ontwikkeld. In de middenbouw wordt gewerkt met de talent van de
week (o.b.v. de talenten van het Kinderkwaliteitenspel), waarbij een leerling centraal staat en klasgenoten kwaliteiten/talenten geven aan de desbetreffende leerling. In groep 6
krijgt iedere leerling een talentgesprek met de leerkracht/talentcoördinator. En in de bovenbouw staat een talentkaart van Luc de Wulf centraal, waardoor de klas kennis maakt met
de verschillende talenten en die talenten gaan herkennen bij zichzelf en bij elkaar. De wens is om de taal omtrent talentontwikkeling meer toe te passen in de dagelijkse praktijk.
Op deze wijze geven we dit vorm en raken onze leerlingen vertrouwd met deze begrippen.

Ook tijdens vergaderingen en teamdagen is er aandacht voor talentontwikkeling bij de leerkrachten. Zo zijn er door verscheidende leerkrachten activiteiten (check-in bij een
vergadering) georganiseerd waarbij we elkaar talent herkennen/benoemen. Het geeft veel energie wanneer je een compliment krijgt of een talent bij je herkend wordt. De
activiteiten die plaatsvinden worden vaak ook weer toegepast in de klas. Op deze wijze inspireren we elkaar en blijft talentontwikkeling onder de aandacht.

Wel liggen er nog kansen m.b.t. talent in actie. Zo is er gesproken over de creatieve circuits, het integreren bij het werken in domeinen. Ook liggen er nog kansen m.b.t. de pijler:
de wereld ontdekken en in de school brengen. Deze twee onderdelen krijgen volgend schooljaar een vervolg.
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Onderzoek doen naar uitbreiding klaslokalen en
schoolplein. Onderhoud pand (evt. dakrenovatie),
schilderwerk binnen.

Er lopen nog gesprekken met de VO-scholen in Buitenpost. We zouden de
samenwerking willen versterken en gebruik willen maken van de faciliteiten die de VO-
scholen te bieden heeft. Te denken valt aan een dagdeel gebruik maken van o.a. het
lokaal voor koken, legostudio, technieklokaal.

TSO-BSO Geen bijzonderheden. -

Sponsoring De school heeft geen activiteiten gepland waarbij
sponsoring een rol speelt. Wel wordt er een
inzamelactie/sponsorloop georganiseerd door de OR.

-

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld. up-to-date

Overig Mogelijk jurybezoek van de excellente scholen (januari -
maart 2022)

De visitatie van de Excellente jury is geweest. De uitslag ontvangen we in juni. Ook de
inspectie voor de waardering goed heeft onze school bezocht. De inspectie was onder
de indruk van het onderwijs wat geboden wordt en hebben de waardering goed
wederom gekregen.
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