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JAARPLAN 2022 - 2023

School OBS Martenaskoalle

Datum 28-04-2022

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.
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School & omgeving

Formatieve inzet directie, Zorg en begeleiding
leraren

6.5131 (totaal) 
directie: 0.5 
IB: 0.35

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: Marjon Klugkist, Anke Triemstra en Tineke Frankena 
5/6: JoAnn Dijkstra en Karin Limburg 
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 
samenwerking scholen

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

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Door ontwikkelen visie in de praktijk 
Zicht op ontwikkeling aanscherpen 
versterken (begrijpend) leesonderwijs
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

11 12 15 12 11 12 5 12 90

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

Op (oude)teldatum hebben we 90 leerlingen

Kwantitatieve gegevens personeel

Aantal medewerkers OP 7 (0 mannen en 7 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 3 (1 man en 2 vrouwen)

Aantal nieuwkomers 0

Aantal BHV-ers 3

Aantal geplande FG's 10

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

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Taalleesonderwijs Versterken van het taalleesonderwijs binnen de school groot

KD1 Taalleesonderwijs Borgen taal/leesonderwijs binnen de school klein

KD2 Wereldoriëntatie Doorontwikkelen lessen DaVinci klein

KD3 Afstemming Zicht op ontwikkeling klein

KD4 Afstemming Meerbegaafde leerlingen 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) • 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. • werksessie 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

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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Uitwerking KD1: Borgen taal/leesonderwijs binnen de school

Hoofdstuk / paragraaf Taalleesonderwijs

Resultaatgebied Taal leesonderwijs

Gewenste situatie (doel) De kwaliteitskaart voor begrijpend lezen is gevuld en up to date. Hierin staat
beschreven hoe we de dingen omtrent (begrijpend) lezen doen en welke
afspraken we hebben gemaakt

Activiteiten (hoe) Werksessie onder leiding van Karin van der Mortel.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 4 en 5

Eigenaar (wie) Team

Uitwerking KD2: Doorontwikkelen lessen DaVinci

Hoofdstuk / paragraaf Wereldoriëntatie

Resultaatgebied Wereldorientatie

Gewenste situatie (doel) Koppelen omgeving school aan lessen DaVinci, zodat het onderwijs nog
betekenisvoller wordt

Activiteiten (hoe) Tijdens lessen DaVinci zoeken naar koppeling omgeving en school.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Uitwerking KD3: Zicht op ontwikkeling

Hoofdstuk / paragraaf Afstemming

Resultaatgebied Zicht op ontwikkeling

Gewenste situatie (doel) Scherpe analyses van (methode gebonden) toetsen.

Activiteiten (hoe) Vanuit de audit die in het schooljaar 2021-2022 is afgenomen kwam als
aandachtspunt: Zicht op ontwikkeling. Specifiek het analyseren van de toetsen
en daar een vervolg aan geven. Jan Oudeboon, van Oudeboon advies, zal ons
meenemen in de materie van het goed analyseren.

Deel 1 als college: Uitleg van de theorie van standaard OP2 met vertaling naar
de praktijksituatie. Verbreding op de uitvoering van de OBZ-taken
(ondersteuning, begeleiding en zorg) volgens de beoogde criteria van het
nieuwste onderzoekskader van de inspectie. Deel 2 als workshop: Aan de slag
met de evaluatie (en het bijstellen) van de ondersteuningsplannen en OPP’s
aan het begin van de zogenoemde ‘herfstsignalering’. Daarbij wordt er gewerkt
volgens de PP3A-methode en de P-D-C-S-A-cyclus. De theorie ervan wordt in
deel 1 besproken.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 41

Eigenaar (wie) Team

Kosten 780
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Uitwerking KD4: 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
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Overige zaken

Huisvesting Martenaskoalle zit sinds januari 2018 in een nieuw gebouw, samen met cbs
Mooitaki en de kinderopvang van Kids First.

TSO-BSO Tussen schoolse opvang wordt door de eigen school gerealiseerd middels een
continurooster. Met BSO onderhouden we goede contacten. Een zit bij ons in
hetzelfde gebouw, de andere 100 meter van de school

Sponsoring Geen

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt komend jaar 6 x bijeen.

Overig Het schooljaar 2022-2023 zal in het teken staan van het vormen van een
samenwerkingsschool. Dit is ook de reden dat er voor is gekozen om geen
nieuwe scholingen plaats te laten vinden. De tijd en energie zal gaan naar het
werken in werkgroepen etc.
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