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Datum 26-06-2021

Inleiding Na een schooljaar 2020-2021, die werd gekenmerkt door verschillende fasen in
de bestrijding van het Covid-19 virus, heeft de overheid extra geld beschikbaar
gesteld om opgelopen leerachterstanden in te lopen en het onderwijs te
verstevigen. Het betreft een investering van in ieder geval twee schooljaren,
waarvan schooljaar 2021-2022 het eerste is. Deze investeringen staan bekend
als het National Plan Onderwijs (NPO). De onderdelen in dit schooljaarplan zijn
daar bijna allemaal op toegespitst. Het kan betekenen dat acties die we eerder
in het schoolplan 2019-2023 hadden beschreven voor dit schooljaar worden
uitgesteld tot na deze periode of komen te vervallen omdat ze op één of andere
manier onderdeel zijn van de extra investering en die met overheidsgeld
worden gedaan in 2021-2023.

In dit jaarplan geven we aan:

1. welke zelfevaluaties we gaan uitvoeren
2. welke vragenlijst(en) we in gaan zetten
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan en eth Nationaal Plan

Onderwijs
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

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

Formatieve inzet directie, Zorg en begeleiding
leraren

Totale formatieve inzet: 7,6032 
Directie: 0,6000 
Zorg en begeleiding: 0,4000 
Leraren: 6,2282 
Onderwijsassistent: 0,3750

Groepen 1/2, 3, 4/5, 5/6, 7/8.

Functies [namen / taken] Directeur: Einar Yedema 
Intern Begeleiders: Tea Wahle en Tjitske de Jong 
Onderwijsassistent: Baukje Houtsma 
Specialist Het Jonge Kind: Tytsje van der Wulp 
Coördinatoren meer- en hoogbegaafdheid: Tytsje van der Wulp en Ietje
Steegstra 
Veiligheidscoördinatoren: Tytsje van der Wulp en Einar Yedema 
ICT-coördinator: Aniek Vijver

Twee sterke kanten Goed pedagogisch klimaat 
Specialistische interne begeleiding

Twee zwakke kanten Lage opbrengsten 
Slecht schoolplein

Twee kansen Inzet NPO-middelen 
Drie-taligheid

Twee bedreigingen Wisselende ouderbetrokkenheid 
Onbekende gevolgen betreffende de Covid-19 pandemie

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Invoeren Classroom English 
Verhogen opbrengsten 
Doorgaande lijn voor meer- en hoogbegaafden
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

7 17 6 23 10 18 10 10 12 113

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

Er zijn elk jaar grote verschillen in aantallen tussen de verschillende jaargroepen. Als dorpsschool zijn we
aangewezen op het elka jaar formeren van combinatiegroepen. Op basis van de beschikbare basisformatie wordt
jaarlijks de puzzel gemaakt welke groepen het beste bij elkaar passen. Dit kan tot gevolg hebben dat er elk jaar
andere combinaties ontstaan en/of groepen gesplitst moeten worden. Deze afweging wordt elk jaar zorgvuldig door
het team gemaakt en met instemming van de Medezeggenschapsraad vastgesteld. 
NB: De aantallen die bij groep 0 genoemd staan, zijn op basis van wat voorafgaand aan het schooljaar bij ons bekend
is. Dit getal kan gedurende het jaar nog groter worden bij meer aanmeldingen.

Kwantitatieve gegevens personeel

Aantal medewerkers OP 9 (0 mannen en 9 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 4 (1 man en 3 vrouwen)

Aantal uitstromers 1

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 4

Aantal geplande FG's 9

Aantal geplande BG's 3

Aantal geplande POP's 9
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Leerstofaanbod Doorgaande lijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen groot

GD2 Bewegingsonderwijs Renoveren schoolplein groot

GD3 Engelse taal Beleid maken op het gebruik van de Engelse taal door de
gehele school.

groot

GD4 Didactisch handelen Geven van gerichte feedback, feed-up en feed-forward. groot

GD5 Opbrengstgericht werken Kennisoverdracht over schoolnormen wat betreft
leeropbrengsten

groot

GD6 Professionele cultuur Verdiepen in en invoeren van de principes van LEAN groot

GD7 Samenwerking Samenwerking School-MR versterken groot

GD8 Contacten met ouders Afstemmen communicatie over en met de leerlingen groot

KD1 Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

Invoeren nieuw volgsysteem voor sociaal welbevinden klein

KD2 Taalleesonderwijs Invoeren nieuwe taalmethode Staal klein

KD3 Taalleesonderwijs Invoeren nieuwe spellingmethode Staal klein

KD4 Rekenen en wiskunde Invoeren nieuwe digitale rekenmethode Wereld in
Getallen (Bingel)

klein

KD5 Wereldoriëntatie Invoeren nieuwe methode voor Wereldoriëntatie. klein

KD6 Wetenschap en
Technologie

Vertaling maken van het iNNOVATORIUM naar de
school.

klein

KD7 Bevoegde en bekwame
leraren

Starten cyclus alle medewerkers in COO7 klein

KD8 Collegiale consultatie Organiseren en borgen van collegiale consultatie klein

KD9 Vrijwillige ouderbijdrage Innen vrijwillige ouderbijdrage klein

KD10 Toetsing en afsluiting De school hanteert een zorgvuldige procedure voor het
verstrekken van VO-adviezen

klein
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Uitwerking GD1: Doorgaande lijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Thema Leerstofaanbod

Huidige situatie + aanleiding Er is onvoldoende aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hier is ook
nog geen structureel beleid voor op schoolniveau.

Gewenste situatie (doel) We willen naast het reguliere aanbod en het aanbod aan leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben, ook aanbod creëren voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen, waarbij iedere leerling altijd uitgedaagd kan blijven worden. Dit moet
onderdeel worden van het dagelijks handelen in de klassen en vastgelegd in
een borgingsdocument.

Activiteiten (hoe) 1. Aanstellen van twee coördinatoren (onderbouw en bovenbouw)
2. Coördinatoren scholen
3. Inventariseren van leermaterialen die al aanwezig zijn
4. Inzetten van leermaterialen voor meer- en hoogbegaafdheid
5. Het creëren van een doorgaande lijn voor meer- en hoogbegaafdheid
6. Vastleggen beleid voor meer- en hoogbegaafdheid in een

borgingsdocument

Consequenties organisatie Aanstellen coördinator onderbouw Aanstellen coördinator bovenbouw
Coördinatoren scholen (Cedin) Coördinatoren met tijd faciliteren

Consequenties scholing Opleiding coördinator meer- en hoogbegaafdheid bij Cedin (€1.500,-).

Betrokkenen (wie) directie, coördinator meer- en hoogbegaafdheid onderbouw en coördinator
meer- en hoogbegaafdheid bovenbouw.

Plan periode wk 30, 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 en 26

Eigenaar (wie) Coördinator meer- en hoogbegaafdheid onderbouw, coördinator meer- en
hoogbegaafdheid bovenbouw.

Kosten > €1.500,-

Omschrijving kosten Opleidingskosten (Cedin) Kosten voor eventuele vervanging n.n.b.

Meetbaar resultaat Aan het einde van het schooljaar is de doorgaande lijn voor meer- en
hoogbegaafdheid vastgelegd in een borgingsdocument.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) De coördinatoren krijgen een specifieke opdracht mee voor het hele schooljaar.
In de BLAUWE vergaderingen delen zij de vorderingen en geven zij aan wat zij
van de anderen nodig hebben om het plan goed uit te kunnen voeren. In de
laatste BLAUWE vergadering van het schooljaar (28-6-2022) wordt het plan
geëvalueerd.

Borging (hoe) Borgingsdocument meer- en hoogbegaafdheid. Borgingsdocumenten worden
volgens een vaste cyclus geëvalueerd. De eerste evaluatie van het
borgingsdocument zal zijn in het schooljaar 2022-2023.
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Uitwerking GD2: Renoveren schoolplein

Thema Bewegingsonderwijs

Huidige situatie + aanleiding In het schooljaar 2020-2021 is er een begin gemaakt met het maken van
concrete plannen voor het renoveren van het schoolplein. Verschillende partijen
zijn hierbij betrokken.

Gewenste situatie (doel) Aan het einde van het schooljaar heeft het schoolplein een renovatie
ondergaan. Er is voor alle leerlingen (leeftijd en interesse) uitdaging te vinden
op het gerenoveerde schoolplein.

Activiteiten (hoe) 1. Concept plan maken (Donker Groep)
2. Een definitief plan maken (school)
3. Externe geldschieters aantrekken
4. Plan uitvoeren

Consequenties organisatie Er is al een wekrgroep. Deze komt bij elkaar wanneer volgende stappen
genomen kunnen worden.

Consequenties scholing Teamscholing IVN

Betrokkenen (wie) school, schoolpleincommissie, gemeente waadhoeke, sport fryslân, ivn en
dorpsbelang deinum.

Plan periode wk 30, 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 en 26

Eigenaar (wie) Schoolpleincommissie

Kosten n.n.b.

Omschrijving kosten Het uiteindelijke plan bepaalt de kosten. Daarna wordt gekeken hoeveel geld er
gegenereerd kan worden en welke kosten in één keer gedekt kunnen worden.

Meetbaar resultaat Het schoolplein is gerenoveerd.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na realisatie een evaluatie van het traject met de schoolpleincommissie.

Borging (hoe) Opstellen nieuwe regels over hoe om te gaan met spelen op het gerenoveerde
plein in een borgingsdocument. Alle borgingsdocumenten worden periodiek
geëvalueerd.
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Uitwerking GD3: Beleid maken op het gebruik van de Engelse taal door de gehele school.

Thema Engelse taal

Huidige situatie + aanleiding We dragen de titel 3-talige school. Het Engels is niet op een voldoende niveau
voor dit predicaat.

Gewenste situatie (doel) Er is een goede doorlopende leerlijn Engels, passend bij een 3-talige school.
Deze doorlopende leerlijn is vastgelegd in een beleidsdocument.

Activiteiten (hoe) 1. Introductieworkshop
2. Trainingen Classroom English
3. Modelling teaching
4. Evaluatie

Consequenties organisatie Eén studiedag
Vijf trainingen Classroom English
Twee dagen coaching en modelling in de klas

Consequenties scholing Scholing volgens planning NHL/Stenden o.l.v. Tim Unsworth

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 41, 48, 2, 6, 13, 16 en 19

Eigenaar (wie) Directie

Kosten €5.000,-

Omschrijving kosten €5.000,- voor bekostiging studie- en begeleidingsmomenten.

Meetbaar resultaat Er is een borgingsdocument opgesteld voor een doorlopende leerlijn Engels
(Classroom English).

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Op 10 juni 2021 vindt een evaluatie plaats tussen school en aanbieder. Alle
betrokkenen hebben hierin een rol.

Borging (hoe) Het borgingsdocument wordt periodiek geëvalueerd, voor het eerst in het
schooljaar 2022-2023.
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Uitwerking GD4: Geven van gerichte feedback, feed-up en feed-forward.

Thema Didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding Op dit moment ligt de focus in de onderbouw op procesgerichte feedback en in
de bovenbouw op productgerichte feedback. Hier willen we balans in
aanbrengen. Daarvoor is het ook nodig om concreter te gaan werken met feed-
up en feed-forward.

Gewenste situatie (doel) Alle leerkrachten maken effectief gebruik van feedback, feed-up en feed-
forward.

Activiteiten (hoe) 1. Inzetten E-Wise om het onderwerp te verkennen
2. Oefenen in de klas
3. Inhoudelijke discussie over het onderwerp
4. Scholing, eventueel coaching
5. Borgingsdcoument opstellen

Consequenties organisatie Tijd inruimen in de BLAUWE vergaderingen Inkopen van scholing op tweede
studiedag (14-4-2022)

Consequenties scholing Scholing bij voorkeur van J. Oudeboon

Betrokkenen (wie) directie, interne begeleider, leerkrachten en onderwijsassistent

Plan periode wk 34, 36, 38, 40, 44, 46, 51, 12, 15, 16, 20, 24 en 26

Eigenaar (wie) Directie en interne begeleider

Kosten +/- €2.000,-

Omschrijving kosten Scholingsdag + eventuele coaching

Meetbaar resultaat Er is een borgingsdocument over hoe we omgaan met het geven van feedback,
feed-up en feed-forward.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borgingsdocumenten worden volgens een vaste cyclus geëvalueerd. De eerste
evaluatie van het borgingsdocument zal zijn in het schooljaar 2022-2023.

Borging (hoe) Borgingsdocument over hoe we omgaan met het geven van feedback, feed-up
en feed-forward.
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Uitwerking GD5: Kennisoverdracht over schoolnormen wat betreft leeropbrengsten

Thema Opbrengstgericht werken

Huidige situatie + aanleiding SWS Twaspan heeft een lage schoolweging. De leeropbrengsten zijn echter
niet navenant. Om de stap te maken naar hogere leeropbrengsten zullen we
kennis moeten hebben voro het stellen van speciefieke schoolnormen die
passen bij de schoolweging. Ook moeten de referentieniveau's hieraan worden
gekoppeld.

Gewenste situatie (doel) De kennis van het stellen van goede schoolnormen wat betreft opbrengsten in
relatie tot de schoolweging, leidt tot hogere leeropbrengsten.

Activiteiten (hoe) 1. Introductie kennisoverdracht
2. Opbrengstgericht plan maken per jaargroep
3. Uitvoeren opbrengstgericht plan
4. Evalueren leeropbrengsten (M)
5. Nieuw opbrensgtgericht plan maken per jaargroep
6. Evalueren leeropbrengsten (E)

Consequenties organisatie Introductie kennisoverdracht tijden de startvergadering Tijd inruimen in de
BLAUWE vergaderingen Organiseren opbrengstenvergaderingen Tijd
faciliteren (administratie-/opbrengstendag)

Consequenties scholing Interne scholing van de intern begeleider

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 34, 36, 38, 40, 44, 46, 51, 12, 14, 15, 20, 24 en 26

Eigenaar (wie) Interne begeleider

Kosten geen

Omschrijving kosten n.v.t.

Meetbaar resultaat Er is groei te zien in de leeropbrangsten van alle groepen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Opbrengstenvergaderingen na de toetsweken (2-2-2022 en 22-6-2022) door
het team o.l.v. de intern begeleider

Borging (hoe) Van de leeropbrengsten wordt een verslag gemaakt (verslag
onderwijsresultaten) De actiepunten uit dit verslag worden vertaald naar
plannen voor het volgende schooljaar.
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Uitwerking GD6: Verdiepen in en invoeren van de principes van LEAN

Thema Professionele cultuur

Huidige situatie + aanleiding De overleg- en vergadermomenten zijn niet efficient genoeg. Er zijn methodes
om dit efficienter te maken, waaronder LEAN.

Gewenste situatie (doel) Ontwikkelingen worden efficienter en met maximaal resultaat uitgevoerd.

Activiteiten (hoe) 1. Verdiepen in de principes van LEAN
2. Vertaling maken van LEAN naar SWS Twaspan
3. Vastleggen hoe we LEAN gaan werken in een borgingsdocument
4. Uitvoeren van de LEAN principes
5. Evalueren van LEAN werken

Consequenties organisatie Tijd inruimen in BLAUWE vergaderingen

Consequenties scholing Interne scholing mogelijk van interne begeleiding die bekend zijn met LEAN.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 34, 36, 38, 40, 44, 46, 51, 12, 15, 16, 20, 24 en 26

Eigenaar (wie) Interne begeleider

Kosten €50,-

Omschrijving kosten Aanschaf boek over LEAN

Meetbaar resultaat Er is een borgingsdocument over hoe we LEAN werken.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borgingsdocumenten worden volgens een vaste cyclus geëvalueerd. De eerste
evaluatie van het borgingsdocument zal zijn in het schooljaar 2022-2023.

Borging (hoe) Borgingsdocument over hoe we LEAN werken.
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Uitwerking GD7: Samenwerking School-MR versterken

Thema Samenwerking

Huidige situatie + aanleiding In het schooljaar 2020-2021 is een begin gemaakt om de samenwerking met en
de rol van de MR te versterken.

Gewenste situatie (doel) Zowel school als MR ervaren de samenwerking tussen beide partijen als
energiek, prettig en vruchtbaar.

Activiteiten (hoe) 1. Periodiek evaluatie en afstemming tussen directie en voorzitter MR
2. Directie en voorzitter MR zetten samen stappen uit om de samenwerking te

verbeteren
3. Stappen worden uitgevoerd door school en MR
4. Evaluatie van het lopende schooljaar

Consequenties organisatie Tussen twee vergaderingen overleg tussen directie en voorzitter MR
Uitvoering tijdens MR-vergaderingen

Consequenties scholing Gebruik van het boek: "De nieuwe medezeggenschap in het onderwijs - leren
verlangen naar de eindeloze zee"

Betrokkenen (wie) directie en mr

Plan periode wk 35, 40, 48, 5, 13, 20 en 26

Eigenaar (wie) Directie, voorzitter MR

Kosten geen

Omschrijving kosten n.v.t.

Meetbaar resultaat Uit de eindevaluatie blijkt dat alle betrokkenen een verbetering ervaren in de
energie en opbrengsten van de rol van de MR zoals die door de directie wordt
geboden.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatie in de laatste MR-vergadering van het jaar met de volledige MR en
directie.

Borging (hoe) De MR heeft een actuele taakomschrijving waarin de werkwijze en
verantwoordelijkheden staan beschreven.
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Uitwerking GD8: Afstemmen communicatie over en met de leerlingen

Thema Contacten met ouders

Huidige situatie + aanleiding De manier waarop we als school communiceren naar ouders over en met
leerlingen, is op een aantal gebieden al jaren lang hetzelfde. In een
veranderende tijd is het goed om onze manieren van communiceren tegen het
licht te houden en te moderniseren waar gewenst.

Gewenste situatie (doel) We communiceren over en met de leerlingen op een manier die door zowel
school, ouders/verzorgers als leerlingen als waardevol wordt gezien.

Activiteiten (hoe) 1. Introduceren van de vraag bij ouders/verzorgers en leerlingenraad
2. Ouderavonden aankondigen waarop dit onderwerp besproken zal worden
3. Onderwerp agenderen voor de leerlingenraad
4. Evalueren van de huidige manier van communiceren
5. Wensen verzamelen voor een waardevolle manier van communiceren
6. Een nieuwe opzet presenteren voor de manier van communiceren
7. Vastleggen in een borgingsdcoument

Consequenties organisatie Tijd reserveren in de leerlingenraad Ouderavonden inplannen (open
inschrijving, nog nadenken over een maximaal aantal deelnemers per keer)

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) directie, ouders/verzorgers en leerlingenraad

Plan periode wk 37, 40, 4 en 20

Eigenaar (wie) Directie

Kosten geen

Omschrijving kosten n.v.t.

Meetbaar resultaat Er is een borgingsdocument over hoe we naar ouders/verzorgers
communiceren over en met de leerlingen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borgingsdocumenten worden volgens een vaste cyclus geëvalueerd. De eerste
evaluatie van het borgingsdocument zal zijn in het schooljaar 2022-2023.

Borging (hoe) Borgingsdocument over hoe we naar ouders/verzorgers communiceren over en
met de leerlingen.
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Uitwerking KD1: Invoeren nieuw volgsysteem voor sociaal welbevinden

Thema Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Gewenste situatie (doel) Er is een nieuwe methode voor het volgen van het sociale welbevinden van de
leerlingen.

Activiteiten (hoe) 1. Onderzoek doen naar alternatieven voor VISEON
2. Vaststellen welk volgsysteem het beste past bij SWS Twaspan
3. Accorderen door team en MR

Betrokkenen (wie) directie en ib

Plan periode wk 36, 37, 38 en 39

Eigenaar (wie) Intern Begeleider

Omschrijving kosten n.n.b.

Uitwerking KD2: Invoeren nieuwe taalmethode Staal

Thema Taalleesonderwijs

Gewenste situatie (doel) Er is een borgingsdocument voor het gebruik van de methode Staal Taal.

Activiteiten (hoe) 1. Trekker aanstellen
2. Moment organiseren voor inhoudelijk vaststellen werkwijze
3. Borgingsdocument opstellen voor gebruik van de methode
4. Evaluatie van de implementatieperiode

Betrokkenen (wie) directie, ib en leerkrachten 4-8

Plan periode wk 36, 37, 38 en 39

Eigenaar (wie) Nader te bepalen

Omschrijving kosten Geen

Uitwerking KD3: Invoeren nieuwe spellingmethode Staal

Thema Taalleesonderwijs

Gewenste situatie (doel) Er is een borgingsdocument voor het gebruik van de methode Staal Spelling.

Activiteiten (hoe) 1. Trekker aanstellen
2. Moment organiseren voor inhoudelijk vaststellen werkwijze
3. Borgingsdocument opstellen voor gebruik van de methode
4. Evaluatie van de implementatieperiode

Betrokkenen (wie) directie, ib en leerkrachten 3-8

Plan periode wk 36, 37, 38 en 39

Eigenaar (wie) Nader te bepalen

Omschrijving kosten Geen
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Uitwerking KD4: Invoeren nieuwe digitale rekenmethode Wereld in Getallen (Bingel)

Thema Rekenen en wiskunde

Gewenste situatie (doel) Er is een borgingsdocument voor het gebruik van de methode Wereld in
Getallen.

Activiteiten (hoe) 1. Trekker aanstellen
2. Moment organiseren voor inhoudelijk vaststellen werkwijze
3. Borgingsdocument opstellen voor gebruik van de methode
4. Evaluatie van de implementatieperiode

Betrokkenen (wie) directie, ib en leerkrachten 3-8

Plan periode wk 40, 41, 42 en 43

Eigenaar (wie) Nader te bepalen

Omschrijving kosten Geen

Uitwerking KD5: Invoeren nieuwe methode voor Wereldoriëntatie.

Thema Wereldoriëntatie

Gewenste situatie (doel) Voor de herfstvakantie is er een keuze gemaakt voor een nieuwe methode
Wereldoriëntatie.

Activiteiten (hoe) 1. Trekker aanstellen
2. Geprobeerde methodes evalueren
3. Keuze voor een nieuwe methode maken
4. Methode aanschaffen
5. Met de methode starten na de herfstvakantie

Betrokkenen (wie) directie en leerkrachten groep 3-8

Plan periode wk 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 43

Eigenaar (wie) Nader te bepalen

Omschrijving kosten n.n.b.

Uitwerking KD6: Vertaling maken van het iNNOVATORIUM naar de school.

Thema Wetenschap en Technologie

Gewenste situatie (doel) Er is een borgingsdocument voor de inzet van de lessen uit het
iNNOVATORIUM in de atelierlessen.

Activiteiten (hoe) 1. Opstellen borgingsdocument
2. Inplannen van activiteiten in de atelierlessen
3. Uitvoeren van activiteiten in de atelierlessen
4. Evalueren plan aan het einde van het schooljaar

Betrokkenen (wie) ict-coördinator en team

Plan periode wk 30, 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 en 26

Eigenaar (wie) ICT-coördinator

Omschrijving kosten geen
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Uitwerking KD7: Starten cyclus alle medewerkers in COO7

Thema Bevoegde en bekwame leraren

Gewenste situatie (doel) Aan het einde van het schooljaar is van elke medewerker een cyclus gestart en
is er minimaal één FG (functioneringsgesprek) afgerond.

Activiteiten (hoe) 1. Inplannen hervatten cyclus per medewerker
2. Uitvoeren stappen in de cyclus per medewerker

Betrokkenen (wie) directie en team

Plan periode wk 35, 39, 43, 48, 52, 5, 9, 13, 17, 22 en 26

Eigenaar (wie) Directie

Omschrijving kosten Geen

Uitwerking KD8: Organiseren en borgen van collegiale consultatie

Thema Collegiale consultatie

Gewenste situatie (doel) Aan het einde van het schooljaar heeft iedere leerkracht minimaal één keer een
collega gevisiteerd in relatie tot het Persoonlijke Ontwikkelplan (POP). Ook is er
aan het einde van het schooljaar een borgingsdocument waarin is vastgelegd
hoe collegiale consultatie wordt georganiseerd.

Activiteiten (hoe) 1. Iedere leerkracht heeft een doel gesteld in het POP.
2. Iedere leerkracht maakt een keuze voor een collegiale consultatie.
3. Iedere leerkracht organiseert de collegiale consultatie.
4. Iedere leerkracht refelecteert op de collegiale consultatie.
5. We stellen een borgingsdocument op voor collegiale consultatie.

Betrokkenen (wie) directie en team

Plan periode wk 30, 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 en 26

Eigenaar (wie) Directie

Omschrijving kosten Eventueel kosten voor het regelen van invalkrachten. In eerste instantie zoeken
we een interne oplossing.

Uitwerking KD9: Innen vrijwillige ouderbijdrage

Thema Vrijwillige ouderbijdrage

Gewenste situatie (doel) De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd via WIS-collect.

Activiteiten (hoe) 1. Aanschaffen WIS-collect
2. Implementeren WIS-collect
3. Nieuwe brief vrijwillige ouderbijdrage opstellen

Betrokkenen (wie) oudervereniging en directie

Plan periode wk 36, 37, 38 en 39

Eigenaar (wie) Voorzitter en penningmeester Oudervereniging

Omschrijving kosten €250,-
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Uitwerking KD10: De school hanteert een zorgvuldige procedure voor het verstrekken van VO-adviezen

Thema Toetsing en afsluiting

Gewenste situatie (doel) De school hanteert een zorgvuldige procedure voor het verstrekken van VO-
adviezen. Dit is vastgelegd in een borgingsdocument.

Activiteiten (hoe) 1. Evalueren huidige procedure
2. Huidige procedure vastleggen in een concept document
3. Concept procedure voorleggen aan het team voor akkoord
4. Vaststellen aangepaste procedure in een borgingsdocument

Betrokkenen (wie) team, directie, interne begeleider en leerkrachten groep 8

Plan periode wk 34 en 36

Eigenaar (wie) Directie, leerkrachten groep 8

Omschrijving kosten Geen
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Kengetallen - Leerlingen

Omschrijving

Aantal leerlingen totaal (start cursusjaar) 113 goed / uitstekend

Aantal leerlingen totaal (einde cursusjaar)

Aantal leerlingen erbij (loop cursusjaar)

Aantal leerlingen eraf (loop cursusjaar)

Aantal verwijzingen naar SO-SBO

Kengetallen - Personeel

Omschrijving

Gemiddelde leeftijd

Vast dienstverband 13

Aantal leraren startbekwaam 1

Aantal leraren basisbekwaam 0

Aantal leraren vakbekwaam 8

Aantal L10-leraren 8

Aantal L11-leraren 1

Kengetallen - Opbrengsten

Omschrijving

Score Eindtoets

Adviezen VMBO Basis

Adviezen VMBO Kader

Adviezen VMBO TL

Adviezen HAVO

Adviezen VWO
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Te volgen scholing

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Classroom English Team Gedurende het hele schooljaar 2021-
2022

Stenden/NHL €5.000,-

Groepsdynamisch
Onderwijs

Team Momenten verspreid over het hele
schooljaar 2021-2022

GDO-netwerk
Fryslân

€1.000,-

Coördinator Meer- en
Hoogbegaafdheid

Tytsje en
Ietje

Februari-Juni 2022 Cedin €1.500,-

Veiligheidscoördinator Einar n.n.b. Cedin via Elan
Onderwijsgroep

Geplande zelfevaluaties

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

OP1: Aanbod Team Volgens planning Elan
Onderwijsgroep

geen

OP4: (Extra) Ondersteuning Directie en interne
begeleiding

Volgens planning Elan
Onderwijsgroep

geen

OR2: Sociale en maatschappelijke
competenties

Team April 2022 geen

OP6: Samenwerking Team November 2021 geen

Geplande vragenlijsten

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Sociale Veiligheid Groep 3-8 November 2021, April 2022 geen

Sociale Veiligheid Groep 1 en 2 Januari 2022 geen

Algemene werkzaamheden

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Actualiseren verantwoordingsdocumenten Directie Gedurende het hele schooljaar 2021-2022 geen
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Overige zaken

Huisvesting Verkennen voor het permanent gebruiken van de achteringang als
tweede entree.
Verkennen van de mogelijkheden om de klaslokalen te vergroten door
de tussenruimtes bij de lokalen te betrekken.

TSO-BSO Mogelijkheden verkennen met Kindcentrum Deinum en Kids First om te
komen tot één aanbieder voor peuteronderwijs en voor- en naschoolse
opvang.

Sponsoring Verder acties bedenken voor financiering voor het renoveren van het
schoolplein
Subsidiestromen aanspreken voor financiering voor het renoveren van
het schoolplein

MR Verdere ontwikkeling van de samenwerking en versteviging van de MR
door gebruik van het boek 'De nieuwe medezeggenschap in het
onderwijs' van Frederik Smit.

Bijlagen

Naam Bestand

Analyse + Interventies NPO 2021-2023 Analyse_%2B_Interventies_NPO_2021-2023_concept.docx

Projectplan 'Sterk met Taal' 2020-2022 Projectplan_SWS_Twaspan__Sterk_met_Taal__2020-2022.pdf
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