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JAARPLAN 2021 - 2022 JAARVERSLAG 2021 - 2022

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. 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: 15,25 
Directie: 1,0 
Zorg en begeleiding: 0,4 IB, 2,625 OA 
Leraren: 11,225 
Groepen 11

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 
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 Aandachtspunten Schoolbeschrijving Inzet digitaal portfolio groot

GD2 Vakken en methodes Oriënteren en implementeren van een nieuwe methode voor technisch lezen groot

GD3 Wetenschap, techniek en ondernemerschap Ontwikkelen doorgaande leerlijn ICT en digitale middelen groot

GD4 Cognitieve eindresultaten Kwaliteit onderwijs groot

GD5 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 Didactisch handelen De leraar maakt constructief gebruik van didactische, activerende werkvormen klein

KD3 Cognitieve eindresultaten Onderzoeken nieuw leerlingvolgsysteem en methode onafhankelijke toetsen klein

KD4 Bouwen aan Ambitie Ontwikkelen van een doorgaande lijn vanaf groep 1 tot en met 8 voor talentontwikkeling klein

Basisschool de Mienskip

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 5



Uitwerking GD1: Inzet digitaal portfolio

Thema 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 6 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 jul 2021, aug 2021, sep 2021, dec 2021, feb 2022, mar 2022, mei 2022, jun 2022 en jul 2022

Eigenaar (wie) Werkgroep

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

Borging (hoe) Borgingsdocument met schoolbrede afspraken

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: Oriënteren en implementeren van een nieuwe methode voor technisch lezen

Thema 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.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: Ontwikkelen doorgaande leerlijn ICT en digitale middelen

Thema 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 jul 2021

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
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Uitwerking GD4: Kwaliteit onderwijs

Thema 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.
Coaching nieuwe leerkrachten.

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 jul 2021, aug 2021, sep 2021, okt 2021, nov 2021, jan 2022, feb 2022, mei 2022, jun 2022 en jul 2022

Eigenaar (wie) Directie, kwaliteitsteam

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

Borging (hoe) Borgingsdocument werken in 7 niveaus.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD5: Ontwikkelen doorgaande lijn werken in domeinen

Thema 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.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD1: Uitvoering project tel mee met taal

Thema 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 actief

Uitwerking KD2: De leraar maakt constructief gebruik van didactische, activerende werkvormen

Thema 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 actief
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Uitwerking KD3: Onderzoeken nieuw leerlingvolgsysteem en methode onafhankelijke toetsen

Thema 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 actief

Uitwerking KD4: Ontwikkelen van een doorgaande lijn vanaf groep 1 tot en met 8 voor talentontwikkeling

Thema 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 jul 2021, dec 2021, mar 2022, apr 2022, mei 2022, jun 2022 en jul 2022

Eigenaar (wie) Talentcoördinator + directie

Omschrijving kosten 0,1 FTe
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

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

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.

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