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School OBS Martenaskoalle School OBS Martenaskoalle

Datum 26-04-2021 Datum

Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

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

Inleiding In ons jaarverslag blikken we terug op de ondernomen
activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn te relateren aan

1. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de zelfevaluatie
2. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de vragenlijsten
3. de verbeterthema's uit ons schoolplan
4. de verbeterpunten uit de categorie 'divers'

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

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

6.5131 (totaal) 
directie: 0.5 
IB: 0.35

Formatie: Formatie van 4 groepen met extra ondersteuning was prima. Echter,
halverwege het jaar kwamen we bij de groepen 1/2 boven de 30 leerlingen. Normaal
gesproken is dit reden voor Elan om de groep te splitsen. Helaas kon dit niet (geheel)
gerealiseerd worden omdat er geen leerkrachten beschikbaar waren. Het is opgevangen
met 1 dag een leerkracht en verder met een vrijwilliger (ouder met papieren) / stagiair(e)
en een collega die aan het re-integreren was. Niet de ideale situatie, maar erg blij met de
extra handen in de klas. KL ging eind maart met zwangerschapsverlof. Vervanging was
er lastig, maar gelukkig hebben we JvO bereid gevonden om de rest van het schooljaar
2 dagen groep 7/8 onder zijn hoede te nemen.

bedreigingen: Ook het afgelopen schooljaar hebben we weer te maken gehad met
Corona. Al met al heeft dit zijn weerslag op de gehele school. Zowel leerlingen als
leerkrachten voelen de gevolgen. Bij de leerlingen zit het voornamelijk in het sociale
contact en natuurlijk ook de aangeboden lesstof. Bij de leerkrachten zit het voornamelijk
in de belastbaarheid. Alles heeft veel energie gekost waardoor er minder energie was
voor de gebruikelijke dingen als scholing etc. Dit blijft een bedreiging in veel opzichten.
Daarbij komt dat de personeelskrapte ook in onze regio voelbaar is! Dit maakt dat
leerkrachten, ondanks dat ze niet fit zijn, toch gaan werken. Of dat een groep thuis moet
blijven omdat er geen inval leerkracht is.

Opbrengsten: Dit jaar hebben we wederom besteed aan het versterken van het
(begrijpend) leesonderwijs. Onder leiding van Karin van der Mortel. Zicht op ontwikkeling
is een onderdeel wat uit de audit naar voren kwam als zijnde: in ontwikkeling. Hier zullen
we komend schooljaar een actiepunt van maken!

Groepen groepen: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8

Functies [namen / taken] Directeur: Wybren Dijkstra 
IB: Marike Utzon 
1/2: Annetta Tjepkema, Tineke Frankena 
3/4: Karin Limburg, Marjon Klugkist en Tineke Frankena 
5/6: JoAnn Dijkstra en Marjon Klugkist 
7/8: Martine de Vries en Karin Limburg 
OOP: Erika Praamstra, Ernst Hiemstra en Judith Hoekstra

Twee sterke kanten gericht op innovatie 
Optimaal inzet team

Twee zwakke kanten verantwoording en dialoog

Twee kansen Rijke culturele omgeving 
Veel jonge kinderen in de dorpen

Twee bedreigingen moeite met vervanging personeel 
Coronamaatregelen en de invloed daarvan op het leren

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Zicht op ontwikkeling aanscherpen 
versterken (begrijpend) leesonderwijs
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Het leerlingenaantal blijft al jaren redelijk stabiel. Dit is een gunstige ontwikkeling als je
weet dat ook onze school in een krimpregio staat. Dit betekent dat het marktaandeel van
Martenaskoalle steeds groter wordt.

7 10 18 12 15 4 11 15 92

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

Op teldatum hebben we 92 leerlingen

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 6 (0 mannen en 6 vrouwen) Het percentage vrouwelijke OPers blijft onverminderd hoog! Dit is een trend binnen Elan
onderwijsgroep, maar ook landelijk.Aantal medewerkers OOP 3 (1 man en 2 vrouwen)

Aantal nieuwkomers 0

Aantal BHV-ers 3

Aantal geplande FG's 10 Aantal uitgevoerde FG's 8

Aantal geplande POP's 10 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Taalleesonderwijs Versterken van het taalleesonderwijs binnen de school groot

GD2 Rekenen en wiskunde Invoeren nieuwe methode groot

KD1 Sociale en maatschappelijke
ontwikkeling

Sociaal emotionele ontwikkeling: We laten ons informeren door de ouders over sociaal-
emotionele ontwikkeling

klein

KD2 Sociale en maatschappelijke
ontwikkeling

We betrekken de ouders bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind klein

KD3 Wereldoriëntatie Doorontwikkelen lessen DaVinci klein

KD4 Didactisch handelen Feedback en kindgesprekken klein

KD5 Afstemming Zicht op ontwikkeling klein

KD6 Afstemming Meerbegaafde leerlingen klein

KD7 Contacten met ouders Informatie voorziening betreffende ontwikkeling van het kind klein

KD8 Kwaliteitszorg Borgen van gemaakte afspraken en 2x per jaar evaluaren klein
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Uitwerking GD1: Versterken van het taalleesonderwijs binnen de school

Hoofdstuk / paragraaf Taalleesonderwijs

Resultaatgebied versterken leesonderwijs

Huidige situatie + aanleiding De resultaten op het gebied van technisch lezen zijn niet altijd optimaal. Omdat lezen een specifiek vak is, hebben we
besloten om Karin van der Mortel te vragen om met ons het leesonderwijs onder de loep te nemen en te verbeteren

Gewenste situatie (doel) Implementatie van leerkrachtvaardigheden in het kader van de ontwikkeling van leesbegrip.
Implementeren en (een aanzet tot) borging van de visie van de teams ten aanzien van de doorgaande lijn in het
onderwijs m.b.t. de ontwikkeling van de leesvaardigheid.

Activiteiten (hoe) • Scholingsbijeenkomsten op teamniveau voor de schoolteams: theoretische onderbouwing, reflectie, bespreking, lessen
bekijken, lessen ontwerpen. Ontwerpen van de Kwaliteitskaart met behulp van een format dat wordt aangereikt. •
Opnamen van leeslessen (bij enkele teamleden, door de scholen/lkr zelf, liefst in aanwezigheid van ib); de opnamen
worden met WeTransfer naar Karin gemaild en het feedback gesprek vindt online plaats waarbij of Geeske of Marike
participeren. • Groepsbezoeken waarbij het feedbackgesprek onder schooltijd plaatsvindt, met aansluitend werkgroep
overleg na schooltijd. • Werkoverleg met directie en ib, met betrekking tot evaluatie en voortgang, aansluitend op een
scholingsmoment. • Feedback op het format Kwaliteitskaart. (Karin) • Flitsbezoeken tussen de scholingsbijeenkomsten
door. (ib)

Betrokkenen (wie) team van martenaskoalle, teams van 2 collega scholen en karin van der mortel

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Gehele team

Kosten €3000,-

Omschrijving kosten Kosten zitten in de voorbereiding, de bijeenkomsten, de groepsbezoeken en de nagesprekken

Meetbaar resultaat opbrengsten leesonderijs (Cito)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) na elke scholingsbijeenkomst door werkgroep

Borging (hoe) Ontwikkelen van een kwaliteitskaart
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Ondanks de coronamaatregelen hebben de scholingen van (begrijpend) lezen doorgang kunnen vinden. Voor de onderbouw hebben we ons gericht op het aanvankelijk en
voortgezet technisch lezen, in de loop van het jaar zijn we met de bovenbouw over gegaan naar begrijpend lezen. Naast de scholingen hebben de leerkrachten ook lessituaties
gefilmd welke bekeken zijn door Karin v.d. Mortel en Marike en na feedback op papier zijn deze opnames ook besproken tijdens feedbackgesprekken. Dit heeft veel opgeleverd.
Collega's hebben handvaten gekregen en zijn bewuster van eigen handelen.

We hebben de voortgang besproken en besloten om volgend jaar nog door te gaan met de video opnames in de onderbouw. Voor de bovenbouw zal de focus liggen op het
integreren van de begrijpend lezen strategieën in de lessen DaVinci.
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Uitwerking GD2: Invoeren nieuwe methode

Hoofdstuk / paragraaf Rekenen en wiskunde

Resultaatgebied Rekenen en wiskunde

Huidige situatie + aanleiding We zijn al een tijdje niet tevreden over de methode "Alles telt" die we in Snappet gebruiken. Daarnaast willen we zeker in
de groepen 3 en 4 een gedegen aanbod automatiseren.

Gewenste situatie (doel) Methode die aansluit bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Een werkwijze die uitgaat van het aanbieden van 1
doiel per les, zodat er gericht gewerkt wordt aan een doel. Waar leerkrachten zelf invloed hebben op het aanbod, maar
waar onderdelen als automatiseren een vaste plek hebben. Dit aanbod is uiteraard kerndoel dekkend.

Activiteiten (hoe) Online meeting met medewerker Snappet (ook ivm aanbod groep 3/4)
overleg team, kijken naar mogelijkheden
Team training o.l.v. medewerker Snappet
Implementatie nieuwe werkwijze

Consequenties organisatie Aan het begin van het jaar zullen er een 3-tal sessie plaatsvinden onder leiding van een medewerker van Snappet die de
leerkrachten zal professionaliseren in het werken met de nieuwe werkwijze binnen Snappet.

Consequenties scholing 3x scholing

Betrokkenen (wie) 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 en 52

Eigenaar (wie) Gehele team

Kosten €1500,00

Omschrijving kosten De kosten bestaan uit de aanschaf van de nieuwe methode in groep 3/4 en de scholing.

Meetbaar resultaat Door de inzet van de nieuwe methode, met daarin een duidelijk plek voor automatiseren, gaan de resultaten omhoog.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 1x in de 6 weken, korte evaluatie. Tijdens opbrengstvergadering (2x per jaar) hier uitgebreid bij stil staan.

Borging (hoe) Borgingsdocument Snappet

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

DE invoering van de methode WIG 5 is geslaagd. In mei is er nog een sessie geweest met Snappet en vooreerst is het voldoende om hier goed mee aan het werk te gaan.

OBS Martenaskoalle

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 8



Uitwerking KD1: Sociaal emotionele ontwikkeling: We laten ons informeren door de ouders over sociaal-emotionele ontwikkeling

Hoofdstuk / paragraaf Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied Sociaal emotione ontwikkeling

Gewenste situatie (doel) Tijdens oudergesprekken, maar indien nodig op andere momenten krijgen we informatie van ouders betreffende sociaal
emotionele ontwikkeling van hun kind

Activiteiten (hoe) Expliciete vraag tijdens oudergesprekken

Betrokkenen (wie) leerkracht en ouder

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Inmiddels is dit een vast onderwerp tijdens de oudergesprekken.

Uitwerking KD2: We betrekken de ouders bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind

Hoofdstuk / paragraaf Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Daar waar we de contactmomenten hebben verhoogd, is dit zeker het geval. We hebben afgesproken dit zo te houden.
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Uitwerking KD3: Doorontwikkelen lessen DaVinci

Hoofdstuk / paragraaf Wereldoriëntatie

Resultaatgebied Wereldorientatie

Gewenste situatie (doel) Koppelen omgeving school aan lessen DaVinci

Activiteiten (hoe) Tijdens lessen DaVinci zoeken naar koppeling

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Door de ontwikkelingen omtrent Corona is dit actiepunt minder aan de orde geweest dan we hadden gewild. Voor volgend jaar blijft dit een actiepunt!

Uitwerking KD4: Feedback en kindgesprekken

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Resultaatgebied Feedback- en Kindgesprekken

Huidige situatie + aanleiding Kinderen hebben weinig invloed en zicht op eigen ontwikkeling. Wel wordt er in de midden- en bovenbouw gewerkt met
een planning, maar dit is niet inhoudelijk.

Gewenste situatie (doel) De scholing is gericht op het versterken en/of verdiepen – op het niveau vakbekwame leraar - van de genoemde
aspecten (en indicatoren die horen bij OP3) op het gebied van het pedagogisch èn didactisch handelen:A. Differentiatie
en afstemming (6.1 t/m 6.4)• Differentiëren (organisatorisch);• Planmatig differentiëren (onderwijsbehoeften in beeld
HGW & vervolgens na analyse van de opbrengstgegevens OGW);• Afstemming (het geleidelijk aan vergroten van het
eigenaarschap en de autonomie van de leerlingen op het leerproces door het toepassen van het GRRIM-model);• Uitleg
GRRIM = Gradually Released Responsibility Instruction Model.B. Zelfverantwoordelijk leren (5.12)• Visie van de school,
uitwerking proces schoolorganisatie en doorgaande lijn autonomie van de leerling;• Zelfstandig verwerken - Zelfstandig
werken -Zelfstandig leren - Zelfverantwoordelijk leren.C. Feedback en kindgesprekken (5.7)Koppeling instructie met
feedback (EDI-model als uitgangspunt);• Feed up, feed back (theorie=> 4 vormen) en feed forward (oefenen in gericht en
bewust feedback geven)• Speciale aandacht voor het geven van feedback op de meta-cognitieve vaardigheden (i.v.m.
zelfverantwoordelijk leren).• Kindgesprekken (hier komen ‘feedback, afstemming en zelfverantwoordelijk leren’ weer
samen).

Activiteiten (hoe) Scholingsbijeenkomsten Doel van de scholing is het pedagogisch en didactisch repertoire van leraren uit te breiden
(niveau vakbekwaam). De uitvoerder sluit, zo mogelijk, in de voorbereiding en bij de uitvoering van de scholing zoveel
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mogelijk aan bij de visie op het kind èn de visie op leren van de verschillende schoolteams. Daarvoor wordt er eerst met
de directeur een intakegesprek gevoerd om zo de beginsituatie van de school en de streefdoelen van het schoolteam
goed in kaart te hebben. Per school worden drie (op de school afgestemde) scholingsbijeenkomsten – in een workshop
achtige setting van 3 x drie uren - met de volgende thema’s gepland en uitgevoerd: • Dagdeel 1: feed up – feedback –
feed forward; • Dagdeel 2: differentiatie of afstemming; • Dagdeel 3: op weg naar zelfverantwoordelijk leren. Tijdens elke
teambijeenkomst komen in het kader van het geven van feedback en kindgesprekken de verschillende doelen en
gesprekstechnieken aan de orde. De leraren krijgen in dit kader in de perioden tussen de studiedagen steeds een
praktische ‘schoolopdracht’ mee.

Consequenties organisatie 3 bijeenkomsten in het 2e half jaar van het schooljaar. ruimte maken voor kind gesprekken

Consequenties scholing 3 bijeenkomsten o.l.v. Jan Oudeboon

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30

Eigenaar (wie) team

Omschrijving kosten Kosten scholing

Meetbaar resultaat Na de bijeenkomsten zijn de leerkrachten getraind in het voeren van kind gesprekken en het geven van feedback, feed-
up en feed forward en wordt dat ook gedaan

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de verlengde bordsessies

Borging (hoe) De schoolleider is, evt. in samenwerking met de intern begeleider, verantwoordelijk voor het daadwerkelijk uitvoeren van
de schoolopdrachten, alsmede het implementeren van de feedback- en kindgesprekken binnen het onderwijsproces.
Voor nader advies of extra begeleiding kan de schoolleider, zo nodig, contact opnemen met de uitvoerder.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Samen met de collega's van obs de Opslach hebben we de scholing feedback en kind gesprekken van Jan Oudeboon gevolgd. Het komende jaar zal in het teken staan van het
uitproberen van kind gesprekken met als doel de kinderen meer inzicht te laten krijgen in hun eigen ontwikkeling en zo meer educatief partner te laten worden.

Uitwerking KD5: Zicht op ontwikkeling

Hoofdstuk / paragraaf Afstemming

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 41
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Naast dat we het zelf al wisten hebben we vanuit de audit ook te horen gekregen dat het onderdeel "zicht op ontwikkeling" nog aandacht nodig heeft. Met name het analyseren en
vervolgens het handelen staat niet voldoende weg geschreven. Hier zetten we actie op door in schooljaar 2022-2023 een scholingsdag te plannen met Jan Oudeboon, die ons
meeneem in het verhaal omtrent: Zicht op ontwikkeling!

Hierna zal dit een plek moeten krijgen in de praktijk.

Uitwerking KD6: Meerbegaafde leerlingen

Hoofdstuk / paragraaf Afstemming

Resultaatgebied Meerbegaafde leerlingen

Gewenste situatie (doel) Meerbegaafde leerlingen worden tijdens de lessen DaVinci uitgedaagd om optimaal te presteren

Activiteiten (hoe) Tijdens de lessen DaVInci en dan met name tijdens het maken van de verwonderingsvraag en het werkstuk, worden de
meer begaafde kinderen uitgedaagd en gestimuleerd om de verdieping te maken die zij kunnen!

Betrokkenen (wie) team en leerlingen

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Door de omstandigheden omtrent Corona, is hier wel aandacht voor geweest, maar is er zeker nog winst te halen. Dit onderwerp blijft staan voor volgend jaar!
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Uitwerking KD7: Informatie voorziening betreffende ontwikkeling van het kind

Hoofdstuk / paragraaf Contacten met ouders

Resultaatgebied Informatie voorziening betreffende ontwikkeling van het kind

Gewenste situatie (doel) Ouders zijn tevreden over de communicatie vanuit school betreffende de ontwikkeling van hun kind(eren)

Activiteiten (hoe) Naast de 3 momenten waarbij de leerkrachten met de ouders in gesprek gaan over de ontwikkeling van hun kind, willen
we nog 2 telefonische momenten toevoegen. Op deze manier willen we de ouders meer op de hoogte houden van de
ontwikkeling. Niet alleen wat betreft het leren maar ook sociaal emotioneel.

Betrokkenen (wie) team en ouders

Plan periode wk 44, 45, 46, 47, 48, 14, 15, 16 en 17

Eigenaar (wie) Team

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Dit is uitgevoerd en zal ook zo blijven.

Uitwerking KD8: Borgen van gemaakte afspraken en 2x per jaar evaluaren

Hoofdstuk / paragraaf Kwaliteitszorg

Gewenste situatie (doel) Tijdens de zorgvergadering in februari en juni worden de borgingsdocumenten geevalueerd en waar nodig bijgesteld

Activiteiten (hoe) Borgingsdocumenten op agenda zorgbespreking Inhoudelijk bespreken van document

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie / IB

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Dit staat vast op de agenda. Afgerond!
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten De scholingen Leesonderwijs en Kindgesprekken zijn door gegaan. Vanuit Snappet
hebben we op een andere manier ondersteuning gekregen. Dit was kosteloos.

Leesonderwijs Team Schooljaar 21-22 Karin v.d. Mortel €5000

Kindgesprekken Team januari t/m april 2022 Jan Oudeboon €2250,-

Snappet Team september-december 2021 Snappet €500,-

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Geen actiepunten uit deze WMK kaarten

WMK: Aanbod Team

WMK: Burgerschap Team
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Op het gebied van huisvesting zal er dit jaar weinig te doen
zijn.

Geen bijzonderheden

MR De vergaderingen MR staan gepland en staan in de school
info kalender

MR heeft 5x vergaderd. De gebruikelijke zaken als jaarplan / verslag etc. zijn besproken.
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