
Datum: 26 juni 2021

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021

SWS TwaspanSWS Twaspan
DEINUM

www.mijnschoolplan.nl



JAARPLAN 2020 - 2021 JAARVERSLAG 2020 - 2021

School SWS Twaspan School SWS Twaspan

Datum 23-09-2020 Datum 26-06-2021

Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. welke zelfevaluaties we gaan uitvoeren
2. welke vragenlijst(en) we gaan inzetten
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. Dit jaar was een bijzonder jaar vanwege alle
maatregelen die gedurende het schoholjaar hebben
gegolden m.b.t. corona. Hierdoor zal een relatief groot
aantal actiepunten meegenomen worden naar het volgende
schooljaar.

Per actiepunt bekijken we of deze is: 1. Afgerond 2.
Meegenomen wordt naar het volgende schooljaar 3. Niet
meer van toepassing is
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Totale formatieve inzet: 7,4038 
Directie: 0,6000 
Zorg en begeleiding: 0,4000 
Leraren: 5,6288 
Onderwijsassistent: 0,3750

We kijken gezien de formatie en groepen terug op een stabiel jaar, los van de
omstandigheden waarin dit heeft plaatsgevonden. Er zijn geen tussentijdse wijzigingen
geweest in de teamsamenstelling of de samenstelling van de groepen.

De lopende gesprekkencyclus is door de omstandigheden m.b.t. corona op pauze gezet
en wordt na de zomervakantie weer hervat.

Van het tekort aan invalkrachten hebben we nauwelijks last gehad door nauwelijks uitval
van onze iegen leerkrachten. Daar waar hier wel sprake van was hebben we dit in eerste
instantie intern opgelost.

Invoering van Classroom English moeten we door de omstandigheden uitstellen naar het
volgende schooljaar.

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

Functies [namen / taken] Directeur: Einar Yedema 
Intern Begeleider: Annelies Algra 
Onderwijsassistent: Baukje Houtsma 
Veiligheidscoördinator: Tytsje van der Wulp 
ICT-coördinator: Aniek Vijver

Twee sterke kanten Goed pedagogisch klimaat 
Betrokken en gemotiveerd team

Twee zwakke kanten Balans in reguleren van ontwikkelingen 
Lopende gesprekkencyclus

Twee kansen Drie-taligheid 
Cultureel aanbod directe omgeving integreren

Twee bedreigingen Wisselende ouderbetrokkenheid 
Tekort aan invalkrachten

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Invoeren Classroom English 
Verdieping in Groepsdynamisch Onderwijs (GDO)
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Met het team is een analyse gemaakt van de groepsverdeling van het schooljaar 2020-
2021. We hebben geconstateerd dat er een groot verschil was in leerlingaantallen per
groep. Deze verschillen hebben erin geresulteerd dat er een duidelijk verschil van
werkdrukbeleving was, waarbij er bij de grotere klassen een hogere werkdrukbeleving
was. We willen in de komende jaren de mogelijkheden onderzoeken om tot een
evenrediger verdeling van de groepen te komen.

8 21 10 17 10 9 12 8 95

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 10 (1 man en 9 vrouwen) Zoals verderop in dit verslag beschreven zal worden is de gesprekkencyclus dit jaar
nagenoeg stil komen te liggen. Desondanks hebben er nog een paar
functioneringsgesprekken plaats kunnen vinden en zijn er ook twee
beoordelinggesprekken geweest. Het aantal uitgevoerde POP's geeft een vertekend
beeld, omdat er wel heel hard aan gewerkt is maar dit niet direct binnen de
gesprekkencyclus is behandeld.

Aantal medewerkers OOP 1 (0 mannen en 1 vrouw)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 2

Aantal BHV-ers 4

Aantal geplande FG's 8 Aantal uitgevoerde FG's 2

Aantal geplande BG's 8 Aantal uitgevoerde BG's 2

Aantal geplande POP's 8 Aantal uitgevoerde POP's 0
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Taalleesonderwijs Invoeren methode BOUW! groot

GD2 Bewegingsonderwijs Renoveren schoolplein groot

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

GD4 Samenwerking Samenwerking School-MR versterken groot

KD1 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling Invoeren nieuw volgsysteem voor sociaal welbevinden klein

KD2 Leerstofaanbod Invoeren protocol thuisonderwijs klein

KD3 Vakken, methodes en toetsinstrumenten Invoeren nieuwe kleutermethode Kleuterplein klein

KD4 Taalleesonderwijs Invoeren nieuwe taalmethode Staal klein

KD5 Taalleesonderwijs Invoeren nieuwe spellingmethode Staal klein

KD6 Rekenen en wiskunde Invoeren nieuwe digitale rekenmethode Wereld in Getallen (Bingel) klein

KD7 Wereldoriëntatie Invoeren nieuwe methode voor Wereldoriëntatie. klein

KD8 Wetenschap en Technologie Vertaling maken van het iNNOVATORIUM naar de school. klein

KD9 Didactisch handelen Werken aan een visie op wat goed didactisch handelen is. klein

KD10 Resultaten Ontwikkelen nieuw leerlingenrapport klein

KD11 Bevoegde en bekwame leraren Starten cyclus alle medewerkers in Coo7 klein

KD12 Collegiale consultatie Organiseren en borgen van collegiale consultatie klein

KD13 Professionalisering Abonneren op E-Wise klein

KD14 Het schoolklimaat Doorontwikkelen van de principes van Groepsdynamisch Onderwijs (GDO) klein

KD15 Samenwerking Samenwerken met Kindcentrum Deinum klein

KD16 Vrijwillige ouderbijdrage Innen vrijwillige ouderbijdrage klein

KD17 Verantwoording en dialoog Actualiseren School Ondersteuningsprofiel (SOP) klein

KD18 Verantwoording en dialoog Actualiseren verantwoordingsdocumenten klein

KD19 Toetsing en afsluiting De school hanteert een zorgvuldige procedure voor het verstrekken van VO-adviezen klein
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Uitwerking GD1: Invoeren methode BOUW!

Thema Taalleesonderwijs

Huidige situatie + aanleiding We hebben behoefte aan het voorkomen van leesproblemen. Dit is effectiever dan achteraf remediëren. "Bouw!" is
hiervoor een bewezen effectieve methode.

Gewenste situatie (doel) We streven ernaar dat er geen leerlingen meer zijn met leesproblemen.

Activiteiten (hoe) 1. Oriëntatiefase
2. Introductiefase
3. Scholing betreffende leerkrachten
4. Invoeren van de methode

Consequenties organisatie Startscholing voor de leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3, Intern begeleider en onderwijsassistent (werkgroep)
Onderlinge afstemming in de werkgroep in geplande bijeenkomsten

Consequenties scholing Startscholing voor de leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3, Intern begeleider en onderwijsassistent (werkgroep)

Betrokkenen (wie) leerkrachten groep 1-3, intern begeleider en onderwijsassistent

Plan periode wk 37, 40, 41, 44, 49, 53, 4, 8, 13, 17, 21 en 26

Eigenaar (wie) Intern Begeleider

Omschrijving kosten Bovenschoolse afdracht.

Meetbaar resultaat Er zijn aantoonbaar minder leerlingen met leesproblemen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Elke maand afstemming tussen de betrokken medewerkers. Lang wanneer dat moet, kort wanneer dat kan.

Borging (hoe) Beleidsplan maken voor het gebruik van "Bouw!".

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

De methode 'Bouw' is binnen heel Elan Onderwijsgroep ingevoerd en werkt naar grote tevredenheid. De leerlingen die aan het programma deelnemen maken grote sprongen in
hun leesontwikkeling. De invoering is succesvol afgerond. De komende jaren blijven we 'Bouw' inzetten voor de leerlingen met leesproblemen.
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Uitwerking GD2: Renoveren schoolplein

Thema Bewegingsonderwijs

Huidige situatie + aanleiding Er ligt al jaren een plan om het schoolplein op te knappen. De Oudervereniging heeft hiervoor ook jaren gespaard.

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. Werkgroep samenstellen
2. Wensen inventariseren (leerlingen, personeel, ouders)
3. Plan maken
4. Externe geldschieters aantrekken
5. Plan definitief maken
6. Plan uitvoeren

Consequenties organisatie Instellen werkgroep (vanuit de oudervereniging, aangevuld met één personeelslid)

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) werkgroep

Plan periode wk 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 en 22

Eigenaar (wie) Werkgroep

Omschrijving kosten Nader te bepalen

Meetbaar resultaat Het schoolplein is gerenoveerd.

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

Borging (hoe) Opstellen nieuwe regels over hoe om te gaan met spelen op het gerenoveerde plein.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

De corona pandemie heeft voor het ontwikkelen van ons nieuwe schoolplein voor vertraging gezorgd. Desondanks zijn er een aantal belangrijke en grote stappen genomen. Er
wordt gewerkt aan financiering en er is een behoeftepeiling geweest onder de leerlingen, leerkrachten, ouders en overige dorpsbewoners in Deinum. De resultaten hiervan worden
door de Donker Groep verwerkt in een concept plan, specifiek gemaakt voor Twaspan. Dit plan zal door de Donker Groep vlak na de zomervakantie worden gepresenteerd,
waarna het plan verder uitgewerkt kan worden. Hiermee gaan we in het schooljaar 2021-2022 door.
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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 Twee studiedagen
Vijf BLAUWE vergaderingen
individuele afspraken met alle leerkrachten

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

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 41, 48, 1, 9, 15, 20 en 23

Eigenaar (wie) Directie

Omschrijving kosten €5.000,-

Meetbaar resultaat Alle leerkrachten voelen zich zeker genoeg om de Engelse taal toe te passen in de dagelijkse klassesituatie.

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

Borging (hoe) Afspraken worden vastgelegd in een beleidsdocument. De evaluatie levert een plan op voor het schooljaar 2021-2022.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Voor deze schoolontwikkeling hebben we subsidie ontvangen van de overheid. Helaas konden we ons plan dit jaar niet uitvoeren in verband met de beperkende maatregelen
rondom de corona pandemie. In overleg met de subsidie verstrekker wordt de subsidie een jaar doorgeschoven naar schooljaar 2021-2022. Hierdoor kunnen we het plan zoals het
er lag alsnog uitvoeren, zij het een jaar later.
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Uitwerking GD4: Samenwerking School-MR versterken

Thema Samenwerking

Huidige situatie + aanleiding De samenwerking tussen school en MR is de afgelopen jaren niet naar tevredenheid geweest. Dit vraagt om nieuwe
afstemming en het zoeken van de kracht in de samenwerking.

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 gelopen proces

Consequenties organisatie Regelmatig overleg organiseren 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 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 en 26

Eigenaar (wie) Directie, voorzitter MR

Omschrijving kosten €150,-

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

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

Borging (hoe) Plannen voor het schooljaar 2021-2022 worden vastgelegd in het schooljaarplan 2021-2022.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

In de versteviging van de relatie tussen school en MR zijn het afgelopen jaar eerste goede stappen genomen. Voor het duidelijk krijgen van de rol van de MR wordt gebruik
gemaakt van het boek 'De nieuwe medezeggenschap in het onderwijs' van Frederik Smit. Vanuit dit boek proberen we een vertaalslag te maken van het denken vanuit de oude
MR bevoegdheden naar de hedendaagse bevoegdheden van de MR. De MR wordt inmiddels vaker om advies gevraagd, wat tijdens de periodes van thuisonderwijs zeer
noodzakelijk was. Ook deze route vanuit de school (directie) naar de MR gaan we de komende jaren prominenter maken. De MR heeft binnen Social Schools een eigen
communicatiekanaal gekregen waarin zij rechtstreeks hun berichten naar alle ouders/verzorgers kunnen sturen. Hierbij zijn zij niet afhankelijk van school.
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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. Evalueren huidig volgsysteem (VISEON)
2. Onderzoek doen naar alternatieven voor VISEON
3. Vaststellen welk volgsysteem het beste past bij SWS Twaspan
4. Accorderen door team en MR

Betrokkenen (wie) mt

Plan periode wk 37, 38, 39 en 40

Eigenaar (wie) Intern Begeleider

Omschrijving kosten Geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Een test met het gebruik van de vragenlijst voor het meten van sociaal welbevinden van de leerlingen, heeft niet de gewenste resultaten opgeleverd. De zoektocht naar een
alternatief is in volle gang. Voor de nieuwe afnameperiode in oktober 2021 is er een nieuw instrument gekozen.

Uitwerking KD2: Invoeren protocol thuisonderwijs

Thema Leerstofaanbod

Gewenste situatie (doel) Er is een protocol voor het aanbieden van thuisonderwijs.

Activiteiten (hoe) 1. Evalueren thuisonderwijs 2019-2020
2. Conclusies trekken thuisonderwijs 2019-2020
3. Praktisch beleid maken voor het geven van thuisonderwijs

Betrokkenen (wie) team, ouders en mr

Plan periode wk 41, 42, 43 en 44

Eigenaar (wie) Directie

Omschrijving kosten Geen

SWS Twaspan

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 10



Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Tijdens het afgelopen schooljaar werden we geconfronteerd met een tweede lockdown waarbij we aangewezen waren op thuisonderwijs. Van de eerste lockdown hebben we heel
veel geleerd. Deze leerpunten hebben we meegenomen in ons 'protocol thuisonderwijs'. Dit protocol hebben we tijdens de tweede lockdown gelijk in kunnen zetten. Het protocol
zullen we cyclisch evalueren, op dit moment elk jaar, om voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe lockdown.

Uitwerking KD3: Invoeren nieuwe kleutermethode Kleuterplein

Thema Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Gewenste situatie (doel) De kleutermethode Kleuterplein is volledig ingevoerd. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de inzet van de
verschillende thema's en over de manier van het gebruiken van de observatie instrumenten die de methode biedt..

Activiteiten (hoe) 1. Trekker aanstellen
2. Intervisiemomenten organiseren
3. Praktisch beleidsdocument opstellen voor gebruik van de methode
4. Evaluatie van de implementatieperiode

Betrokkenen (wie) leerkrachten groep 1/2

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Nader te bepalen

Omschrijving kosten Geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Het gebruik van de methode Kleuterplein en de afspraken hieromtrent zijn vastgelegd in een borgingsdocument waarmee de invoering van deze methode is afgerond.
Borgingsdocumenten worden cyclisch geëvalueerd, zodat het altijd actueel blijft.
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Uitwerking KD4: Invoeren nieuwe taalmethode Staal

Thema Taalleesonderwijs

Gewenste situatie (doel) De taalmethode Staal is volledig ingevoerd. Er is inzichtelijk gemaakt welke leerdoelen in welke periode van het
schooljaar aangeboden moeten worden.

Activiteiten (hoe) 1. Trekker aanstellen
2. Intervisiemomenten organiseren
3. Praktisch beleidsdocument opstellen voor gebruik van de methode
4. Evaluatie van de implementatieperiode

Betrokkenen (wie) betrokken medewerkers

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Nader te bepalen

Omschrijving kosten Geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Afstemming over het gebruik van lesmethodes kan niet op afstand doordat het noodzakelijk is de leermaterialen samen te kunnen bekijken. Door de lange periode van
thuisonderwijs hebben we niet kunnen werken aan het vervolg van het invoeren van de methode zoals we hadden gewild. Daarom zetten we dit actiepunt door naar het komende
schooljaar. Wel is er waar dat mogelijk was onderling afstemming gezocht over het gebruik van de methode.
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Uitwerking KD5: Invoeren nieuwe spellingmethode Staal

Thema Taalleesonderwijs

Gewenste situatie (doel) De spellingmethode Staal is volledig ingevoerd. Er is inzichtelijk gemaakt welke leerdoelen in welke periode van het
schooljaar aangeboden moeten worden.

Activiteiten (hoe) 1. Trekker aanstellen
2. Intervisiemomenten organiseren
3. Praktisch beleidsdocument opstellen voor gebruik van de methode
4. Evaluatie van de implementatieperiode

Betrokkenen (wie) betrokken medewerkers

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Nader te bepalen

Omschrijving kosten Geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Afstemming over het gebruik van lesmethodes kan niet op afstand doordat het noodzakelijk is de leermaterialen samen te kunnen bekijken. Door de lange periode van
thuisonderwijs hebben we niet kunnen werken aan het vervolg van het invoeren van de methode zoals we hadden gewild. Daarom zetten we dit actiepunt door naar het komende
schooljaar. Wel is er waar dat mogelijk was onderling afstemming gezocht over het gebruik van de methode.
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Uitwerking KD6: Invoeren nieuwe digitale rekenmethode Wereld in Getallen (Bingel)

Thema Rekenen en wiskunde

Gewenste situatie (doel) De rekenmethode Wereld in Getallen is volledig ingevoerd. Er is inzichtelijk gemaakt welke leerdoelen in welke periode
van het schooljaar aangeboden moeten worden.

Activiteiten (hoe) 1. Trekker aanstellen
2. Intervisiemomenten organiseren
3. Praktisch beleidsdocument opstellen voor gebruik van de methode
4. Evaluatie van de implementatieperiode

Betrokkenen (wie) betrokken medewerkers

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Nader te bepalen

Omschrijving kosten Geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Afstemming over het gebruik van lesmethodes kan niet op afstand doordat het noodzakelijk is de leermaterialen samen te kunnen bekijken. Door de lange periode van
thuisonderwijs hebben we niet kunnen werken aan het vervolg van het invoeren van de methode zoals we hadden gewild. Daarom zetten we dit actiepunt door naar het komende
schooljaar. Wel is er waar dat mogelijk was onderling afstemming gezocht over het gebruik van de methode.
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Uitwerking KD7: Invoeren nieuwe methode voor Wereldoriëntatie.

Thema Wereldoriëntatie

Gewenste situatie (doel) Aan het einde van het schooljaar is er een keuze gemaakt voor een nieuwe methode Wereldoriëntatie.

Activiteiten (hoe) 1. Samenstellen werkgroep
2. 3 methodes voorselecteren
3. Werken met proeflicenties
4. 3 methodes evalueren
5. Keuze voor een nieuwe methode maken
6. Methode aanschaffen voor het schooljaar 2021-2022

Betrokkenen (wie) werkgroep en team

Plan periode wk 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
en 22

Eigenaar (wie) Werkgroep

Omschrijving kosten n.n.b.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Er zijn drie verschillende nieuwe methodes uitgeprobeerd voor het vak Wereld Oriëntatie. Door de lange periode van thuisonderwijs is deze periode van uitproberen echter zeer
kort geweest. Daarom hebben we besloten om de keuze voor een van de methodes tot vlak na de zomervakantie uit te stellen, zodat de periode tot de zomervakantie kan worden
gebruikt om een goede afweging te maken. De methodes die zijn geprobeerd zijn: Blink Wereld, Naut Meander Brandaan en De Zaken van Zwijsen.
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Uitwerking KD8: Vertaling maken van het iNNOVATORIUM naar de school.

Thema Wetenschap en Technologie

Gewenste situatie (doel) In de atelierlessen worden activiteiten gepland die een verlengde zijn van de lessen uit het iNNOVATORIUM. Deze
activiteiten worden in een jaarlijkse cyclus weggezet zodat deze elk jaar ingezet blijven worden.

Activiteiten (hoe) 1. Maken van een plan
2. Maken van een begroting
3. Aanschaffen materialen
4. Inplannen activiteiten in de atelierlessen
5. Uitvoeren activiteiten in de atelierlessen
6. Evalueren plan

Betrokkenen (wie) ict-coördinator

Plan periode wk 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
en 22

Eigenaar (wie) ICT-coördinator

Omschrijving kosten n.n.b.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Het maken van een plan en begroting en de aanschaf van meterialen is het afgelopen schooljaar gelukt. We hebben de kinderen ook al met deze materialen laten experimenteren.
Onze atelierlessen zijn door de lange periode van thuisonderwijs en de bubbels waarin de groepen de rest van het schooljaar hebben gezeten niet van de grond gekomen. De
plannen voor de inrichting van de atelierlessen en de planning hiervoor worden aan het eind van het lopende schooljaar (20-21) gemaakt, zodat deze na de zomervakantie kunnen
worden uitgevoerd. We nemen hierdoor dit actiepunt nog mee naar volgend schooljaar.
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Uitwerking KD9: Werken aan een visie op wat goed didactisch handelen is.

Thema Didactisch handelen

Gewenste situatie (doel) Er is een gemeenschappelijke visie op wat een goede instructie is en deze worden in de groepen toegepast. Hiervoor
wordt een observatie-instrument gemaakt om deze visie in het dagelijkse onderwijs te borgen middels klasbezoeken door
interne begeleiding en directie.

Activiteiten (hoe) 1. Introductie in het team
2. Inplannen werkmomenten met het team
3. Ontwikkelen visie
4. Implementatieplan maken
5. Visie implementeren
6. Visie bestendigen door klasbezoeken MT
7. Evaluatie

Betrokkenen (wie) team en mt

Plan periode wk 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22

Eigenaar (wie) MT

Omschrijving kosten Geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

Eind mei 2021 zijn we geauditeerd door dhr. Jan Oudeboon (Onderwijskundige en Oud-Onderwijsinspecteur). Hij had als doel om te kijken hoe we de opbrengsten kunnen
verhogen. Hiervoor heeft hij lesbezoeken bij alle leekrachten afgelegd en deze afgerond met een professionele dialoog. Vanuit het totaalbeeld wat hieruit is ontstaan zijn adviezen
aan ons gedaan. Deze adviezen worden verwerkt in het schooljaarplan voor 2021-2022. Dit actiepunt wordt daarmee zoals het bedoeld was afgerond.
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Uitwerking KD10: Ontwikkelen nieuw leerlingenrapport

Thema Resultaten

Gewenste situatie (doel) Er wordt een nieuw leerlingenrapport ontwikkeld die gebruikt kan worden per schooljaar 2021-2022.

Activiteiten (hoe) 1. Inventariseren meningen over een goed rapport (team, ouders, leerlingen)
2. Maken van keuzes voor een nieuw rapport
3. Ontwerp maken voor een nieuw rapport
4. Nieuw rapport laten maken

Betrokkenen (wie) team, ouders en leerlingen

Plan periode wk 41, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22

Eigenaar (wie) Directie

Omschrijving kosten n.n.b.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Voor het ontwikkelen van een nieuw leerlingenrapport hebben we naast onze eigen input en die van de leerlingenraad, ook de input van de ouders nodig. Doordat de ouders,
vanwege corona, het hele jaar niet welkom waren in de school heeft dit nog geen vervolg gekregen. In het volgende schooljaar pakken we dit onderwerp weer op.

Uitwerking KD11: 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 start cyclus per medewerker
2. Uitvoeren stappen in de cycli
3. Tussenevaluatie en eventueel bijsturen

Betrokkenen (wie) directie en team

Plan periode wk 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 en 26

Eigenaar (wie) Directie

Omschrijving kosten Geen
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Alle cycli van de medewerkers zijn aan het begin van het schooljaar gestart, als deze nog niet gestart waren. Het uitvoeren van een gedegen gesprekkencyclus werd zeer
bemoeilijkt door de periode van thuiswerken. In overleg tussen de directeuren van de scholen van Elan Onderwijsgroep met het bestuur is besloten dat dit actiepunt met een jaar
uitgesteld wordt. Wel is er tijdens de thuiswerkperiode en daarna regelmatig contact geweest en zijn er gesprekken gevoerd om de kwaliteit met elkaar te bespreken. Dit is geen
onderdeel van de gesprekkencyclus maar draagt wel mede toe aan het doel om een bewuste en scherpe houding te creëren ten behoeve van het onderwijs dat wij bieden.

Uitwerking KD12: Organiseren en borgen van collegiale consultatie

Thema Collegiale consultatie

Gewenste situatie (doel) Aan het einde van het schooljaar zijn er afspraken vastgelegd hoe collegiale consultatie op SWS Twaspan wordt
georganiseerd.

Activiteiten (hoe) 1. Inventariseren wensen team
2. Wensen koppelen aan te creëren voorwaarden
3. Voorwaarden realiseren
4. Werkwijze vastleggen in een beleidsdocument
5. Uitvoeren collegiale consultatie

Betrokkenen (wie) directie en team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie

Omschrijving kosten Geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Door de lange periode van thuiswerken hebben we dit actiepunt nog niet kunnen uitvoeren zoals we dat voor ogen hadden. Met de nieuwe plannen voor het volgende schooljaar
vanuit het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) gaan we deze stap alsnog zetten.
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Uitwerking KD13: Abonneren op E-Wise

Thema Professionalisering

Gewenste situatie (doel) Er zijn afspraken vastgelegd over hoe en wanneer E-Wise ingezet wordt als individuele of teamscholing. Onderwerpen
worden per schooljaar ingepland.

Activiteiten (hoe) 1. Overeenstemming bereiken in het team voor het gebruik van E-Wise
2. Offerte aanvragen voor gebruik van E-Wise
3. Abonneren op E-Wise
4. Experimentele fase E-Wise
5. Evalueren gebruik E-Wise
6. Beleidsdocument opstellen over de inzet van E-Wise

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 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 en 17

Eigenaar (wie) Directie

Omschrijving kosten €1.500,-

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Het E-Wise platform wordt door ons allemaal ingezet. De één maakt er meer gebruik van dan de ander. Daarom is het noodzakelijk om hierover nog afstemming te zoeken en een
beleidsdocument op te stellen. Dit gebeurt nog net in het schooljaar 2020-2021 of net na de zomer in het schooljaar 2021-2022. omdat het op het moment van schrijven van het
jaarverslag nog niet was gerealiseerd wordt het actiepunt nog doorgeschoven naar het volgende schooljaarplan.
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Uitwerking KD14: Doorontwikkelen van de principes van Groepsdynamisch Onderwijs (GDO)

Thema Het schoolklimaat

Gewenste situatie (doel) De vorm van de GROENE vergaderingen is zo ingericht dat het een borgingssysteem is voor het uitvoeren van GDO. Dit
is vastgelegd in een beleidsdocument.

Activiteiten (hoe) 1. Afstemming zoeken in de GROENE vergaderingen
2. Afstemming zoeken in twee begeleidingsmomenten door GDO adviesgroep Fryslân
3. Opstellen/aanvullen/aanpassen beleidsdocument GDO

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie

Omschrijving kosten €1.500,-

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Door de lange periode van thuisonderwijs en de veranderde manier van werken in de periode daarna, hebben we geen uitvoering kunnen geven aan dit plan zoals we het voor
ogen hadden. Het was door de ontstane situatie meer wenselijk om een vorm te vinden om het GDO in de veranderde context vorm te geven. Hierover hebben we met elkaar
afgestemd in de GROENE vergaderingen. In het begin van het schooljaar 2021-2022 wordt met Rixt Walda van GDO adviesgroep Fryslân besproken hoe we dat in het schooljaar
2021-2022 gaan vormgeven.
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Uitwerking KD15: Samenwerken met Kindcentrum Deinum

Thema Samenwerking

Gewenste situatie (doel) Door school en kindcentrum samen zijn activiteiten gekozen om samen te organiseren t.b.v. het verstevigen van de
relatie.

Activiteiten (hoe) 1. Maandelijks overleg tussen directie school en leiding Kindcentrum
2. Gezamenlijke activiteiten afstemmen
3. Gezamenlijke activiteiten evalueren
4. Plannen maken voor schooljaar 2021-2022

Betrokkenen (wie) directie, team en kindcentrum deinum

Plan periode wk 37, 41, 45, 50, 1, 5, 9, 14, 18 en 23

Eigenaar (wie) Directie

Omschrijving kosten Geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Er is bijna maandelijks overleg tussen de directie van school en de directie van het Kindcentrum. Hierin vond afstemming plaats over praktische zaken. Een verdere samenwerking
was dit schooljaar niet mogelijk vanwege de maatregelen omtrent corona. Er is ook een start gemaakt met gesprekken tussen de directie van de school, directie van het
Kindcentrum en de leiding van Kids First over de situatie dat er binnen het schoolgebouw twee organisaties zijn met een peuter-aanbod. Vanuit de school zou het wenselijk zijn om
in het schoolgebouw één aanbieder te hebben voor peuteronderwijs, voor- en naschoolse opvang. De eerste gesprekken die hierover zijn gevoerd zijn oriënterend van aard
geweest. In het schooljaarplan van 2021-2022 wordt dit onderwerp als apart actiepunt opgenomen.
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Uitwerking KD16: Innen vrijwillige ouderbijdrage

Thema Vrijwillige ouderbijdrage

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

Activiteiten (hoe) 1. Offerte aanvragen voor gebruik WIS-collect
2. Aanschaffen WIS-collect
3. Implementeren WIS-collect
4. Nieuwe brief vrijwillige ouderbijdrage opstellen

Betrokkenen (wie) oudervereniging

Plan periode wk 46, 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 en 22

Eigenaar (wie) Penningmeester oudervereniging

Omschrijving kosten €250,-

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Doordat het elke keer de vraag was of activiteiten al dan niet door konden gaan was het voor de Oudervereningn lastig om een bedrag voor de vrijwillige ouderbijdfrage vast te
stellen. Vlak voor de zomervakantie is hierover afstemming geweest tussen de voor zitter van de OV en de directie van school. Ouders/verzorgers worden hierover nog voor de
zomervakantie geïnformeerd. Het aanschaffen van WIS-collect, waarmee de vrijwillige ouderbijdrage op een eenvoudige en overzichtelijke manier kan worden geïnd, wordt over
de zomervakantie heen getild. Gesprekken hierover tussen de voorzitter van de OV en de directie van school zijn al gepland.
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Uitwerking KD17: Actualiseren School Ondersteuningsprofiel (SOP)

Thema Verantwoording en dialoog

Gewenste situatie (doel) De school beschikt over een actueel School Ondersteuningsprofiel (SOP) 2020-2022.

Activiteiten (hoe) 1. Opstellen SOP 2020-2022
2. SOP 2020-2022 voorleggen aan team
3. SOP 2020-2022 voorleggen aan MR
4. Vaststellen SOP 2020-2022

Betrokkenen (wie) mt, team en mr

Plan periode wk 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 en 44

Eigenaar (wie) MT

Omschrijving kosten Geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Het nieuwe School Ondersteuningsprofiel (SOP) is volgens planning afgerond en is gedeeld met alle betrokkenen aan wie wij dat wettelijk verplicht zijn.

Uitwerking KD18: Actualiseren verantwoordingsdocumenten

Thema Verantwoording en dialoog

Gewenste situatie (doel) Alle verantwoordingsdocumenten van de school zijn accuraat en actueel.

Activiteiten (hoe) Voor alle documenten geldt: 1. Screenen en evalueren vorige versie van het document 2. Opstellen nieuw document 3.
Document voorleggen aan advies- en instemmingsgerechtigden 4. Vaststellen document

De verantwoordingsdocumenten: - Schoolgids 2020-2021 - Schooljaarverslag 2019-2020 - Schooljaarplan 2020-2021 -
Professioneel statuut 2020-2021 - Werkverdelingsplan 2020-2021 - School Ondersteuningsprofiel (SOP) 2020-2022 -
Veiligheidsplan 2020-2021 - Evaluatie verslag onderwijsresultaten 2019-2020

Betrokkenen (wie) mt, team en mr

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie

Omschrijving kosten Geen
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Alle verantwoordingdocumenten zijn op orde en worden via de juiste route vastgesteld. Dit is een jaarlijks terugkerende cyclus die in de jaarplanning wordt geborgd.

Uitwerking KD19: 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
beleidsdocument.

Activiteiten (hoe) 1. Evalueren huidige procedure
2. Eventuele aanpassingen bespreken in het team
3. Vaststellen aangepaste procedure in een beleidsdocument

Betrokkenen (wie) mt en team

Plan periode wk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13

Eigenaar (wie) MT

Omschrijving kosten Geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Gedurende het schooljaar zijn alle procedures in de tijd verzameld door de leerkrachten van groep 8. Deze dienen alleen nog gebundeld te worden in een borgingsdocument en
voorgelegd te worden voor akkoord aan de rest van het team. Hiermee nemen we het actiepunt ter afronding mee naar het volgende schooljaar.
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Kengetallen - Leerlingen

Omschrijving Waardering

Aantal leerlingen totaal (start cursusjaar) 95 goed / uitstekend

Aantal leerlingen totaal (einde cursusjaar) 113 goed / uitstekend

Aantal leerlingen erbij (loop cursusjaar) 2 goed / uitstekend

Aantal leerlingen eraf (loop cursusjaar) 1 goed / uitstekend

Aantal verwijzingen naar SO-SBO 1 goed / uitstekend

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Gedurende het schooljaar is er nauwelijks sprake geweest van in- of uitsroom. Er zijn twee leerlingen bij gekomen en er is één leerling naar het Speciaal Basisonderwijs gegaan.
We hebben dit jaar een vrij grote instroom gehad van nieuwe leerlingen in groep 1. Doordat er slechts een kleine groep 8 afscheid neemt, groeien we dit jaar in leerlingenaantal.

Kengetallen - Personeel

Omschrijving Waardering

Gemiddelde leeftijd 37,2 (ruim) voldoende

Vast dienstverband 11 goed / uitstekend

Aantal leraren startbekwaam 2 goed / uitstekend

Aantal leraren basisbekwaam 0 goed / uitstekend

Aantal leraren vakbekwaam 6 goed / uitstekend

Aantal L10-leraren 7 goed / uitstekend

Aantal L11-leraren 1 (ruim) voldoende

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Twee van onze jonge leerkrachten waren tot en met dit jaar startbekwaam. Vanaf het nieuwe schooljaar worden deze leerkrachten niet meer gezien als starters. Door een nieuwe
beoordeling van deze twee leerkrachten per het nieuwe schooljaar vallen zij in de categorie vakbekwaam.
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Kengetallen - Opbrengsten

Omschrijving Waardering

Score Eindtoets 365,1 goed / uitstekend

Adviezen VMBO Basis 1 goed / uitstekend

Adviezen VMBO Kader 0 goed / uitstekend

Adviezen VMBO TL 1 goed / uitstekend

Adviezen HAVO 3 goed / uitstekend

Adviezen VWO 3 goed / uitstekend

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Met een landelijk gemiddelde op de eindtoets van 360, wordt deze ruim gehaald door de huidige groep 8 met een score van 365,1. De verschillende niveau's in een groep bepalen
het gemiddelde waarbij erg hoge of erg lage scores een grote invloed hebben op het gemiddelde. Dit jaar waren er een aantal hoge scores waardoor het gemiddelde ook erg hoog
ligt. In de groep 8 van het volgende schooljaar valt preciews het tegenovergestelde te verwachten; een aantal erg lage scores die het gemiddelde naar beneden zal drukken.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Zoals eerder in het verslag te lezen staat zijn er erg wisselende reultaten behaald met
het al dan niet (kunnen) uitvoeren van de gamaakte plannen. Ik verwijs naar de
betreffende actiepunten voor een uitgebreidere beschouwing per scholingsonderdeel.

Classroom English Team Activiteiten gedurende het
hele schooljaar

Stenden/NHL €5.000,-

E-Wise Team Activiteiten gedurende het
hele schooljaar

E-Wise €1.500,-

Groeps Dymanisch
Onderwijs (GDO)

Team nader te bepalen GDO-groep
Fryslân

€1.500,-

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Een analyse van kaart SK1: Veiligheid levert geen verbeteracties op.

Een analyse van kaart OP2: Zicht op ontwikkeling (oktober 2020) levert de wens op om
meer tijd te hebben om toetsgegevens beter te kunnen analyseren. Dit is ook een punt
dat door de Onderwijsinspecteur als punt ter overweging is meegegeven. In het nieuwe
schooljaar zullen we onder leiding van de interne begeleiding een verdiepingsslag
maken in de analyse vaardigheid.

Een analyse van kaart OP3: Didcatisch handelen laat een aantal onderwerpen ter
verbetering zien die na de audit van dhr. Oudeboon ook als advies zijn beschreven.
Deze punten worden verwerkt in het schooljaarplan 2021-2022.

Een analyse van kaart OR1: Resultaten laat zien dat er een slag gemaakt moet worden
in de opbrengsten. Daarnaast zijn er in de periodes van thuisonderwijs op een aantal
gebieden leerachterstanden ontstaan. De acties die hieruit voortvloeien worden
opgenomen in het schooljaarplan 2021-2022 en het plan van aanpak vanuit de inzet van
NPO-gelden.

SK1: Veiligheid (bovenschools) Team n.n.b. Geen

OP2: Zicht op ontwikkeling (bovenschools) Team n.n.b. Geen

OR1: Resultaten MT Juni 2021 Geen

OP3: Didactisch handelen Team Oktober 2020 Geen
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Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Tussen januari en mei zijn de tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder leerlingen
(groep 6, 7 en 8), ouders/verzogers en personeel. Deze onderzoeken worden los van
elkaar geevalueerd en gebruikt in het nieuwe schooljaarplan. Onderwerpen die hieruit
naar voren komen zijn: - Uitdaging van de kinderen om zich maximaal te ontwikkelen; -
Afstemming van het onderwijs op de specifieke leerbehoeften van 'meer begaafde'
leerlingen; - Informatievoorziening over de leerlingen

Het algemene rapportcijfer vanuit de drie afzonderlijke onderzoeken: Ouders/verzorgers:
7.7 Leerlingen: 7,3 Personeel: 7,4

Tevredenheidsonderzoek Ouders Februari 2021 Geen

Tevredenheidsonderzoek Personeel Februari 2021 Geen

Tevredenheidsonderzoek Leerlingen groep 6, 7 en 8 Februari 2021 Geen
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Dit jaar zal vloeronderhoud plaatsvinden. Het vloeronderhoud heeft in mei 2021 naar tevredenheid plaatsgevonden. Het lokaal van
de huidige groep 1/2a is voorzien van een nieuwe linoleum vloer.

TSO-BSO We gaan samen activiteiten organiseren om de
samenwerking te intensiveren.

Door de maatregelen m.b.t. corona heeft dit nog niet plaats kunnen vinden.

Sponsoring - Voor het vernieuwen van ons schoolplein zijn door de schoolpleincommissie twee zeer
geslaagde sponsoracties georganiseerd; de borreltasactie en de plantjesactie. De
opbrengsten hiervan worden gereserveerd voor het opknappen van het schoolplein.

MR De MR komt geregeld bij elkaar volgens een
vergaderrooster. Verdere uitwerking is te lezen in de
activiteitenplanning.

De MR is grotendeels volgens planning bij elkaar geweest. Een inhoudlijke evaluatie is
elders in dit verslag omschreven.

Overig - De school is uitgenodigd door de Inspectie van het Onderwijs om mee te doen aan het
themaonderzoek 'Analyse en Afstemming'. Dit onderzoek heeft eind april
plaatsgevonden. Als resultaat is door de Onderwijsinspecteur besloten SWS Twaspan
binnen de vaste vierjaarlijkse bezoekcyclus te plaatsen. Als daar geen aanleiding toe is
zal SWS Twaspan daarom medio 2025 weer door de Inspectie van het Onderwijs
worden bezocht.
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