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Inleiding en aanleiding 

In het kader van dit geformuleerde cyclische kwaliteitszorgbeleid wordt vanuit het vierjarige 

Schoolplan 2019–2023 ieder schooljaar onder andere een Schooljaarplan (PDC) geschreven. 

Een verantwoording van de uitgevoerde activiteiten en van de resultaten van de te behalen 

doelen van dit Schooljaarplan worden aan het einde van het betreffende schooljaar beschreven 

in het Schooljaarverslag (A). Hiermee geven beide documenten vorm aan de cyclische 

procedure van het totale kwaliteitszorgbeleid. 

 

PDCA-model, waarbij het Strategisch Beleidsplan als uitgangspunt dient: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Kengetallen ’19-’20 

1.1 Personeel 

 

Personeel WTF Leeftijd 

  <25 <35 <45 <55 <65 

OP:  0.7399   X   

OP:  0.6861  X    

OP:  0.8516  X    

OP:  0.7664  X    

OP:  0.7026 X     

OP:  0.7875 X     

IB:  0.3000  X    

OOP:  0.5490 X     

OOP:  0.7000    X  

OOP:        

Directie: 0.5000  X    

 

 

1.1.1 Conclusies en consequenties 

 

Conclusies 

Het is een relatief jong team. Veel van de collega’s zitten in dezelfde leeftijdscategorie. 

Geen van de collega’s heeft mobiliteit aangevraagd.  

1 van de OOPers is halverwege het jaar toegevoegd aan de formatie. 

Consequenties voor schooljaar 2020-2021 

1 OOPer gaat helaas onze school verlaten. Dit omdat we al 2 OOPers hebben voor 

komend schooljaar. Gezien de grote groep kleuters, is er voor gekozen om de groep vanaf 

begin van het schooljaar te splitsen. Dit houdt in dat er vacature ruimte ontstaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schoolpopulatie OBS Martenaskoalle 

Schooljaar: 2019-2020 Datum: 01-06-2020 Leerlinggewicht: 0 % 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 T 

1 Aantal leerlingen 25 11 15 4 10 14 6 16 101 

2 Verhouding jongens/meisjes 10/15 4/7 7/8 2/2 2/8 9/5 2/4 8/8 44/57 

3 Aantal ongewogen leerlingen 0,0 25 10 15 4 10 14 6 16 101 

4 Aantal gewogen leerlingen 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Aantal gewogen leerlingen 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Percentage ongewogen leerlingen (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7 Percentage gewogen leerlingen (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

8 Voertaal thuis Nederlands  2 3 1 2     

9 Voertaal thuis Frysk  2 8 3 2     

10 Voertaal thuis anders / 2 talig (incl fries)  7 4 0 6     

11 Instroom < 2 jaar      0 0 0 0 

12 Leerlingen < 4 jaar in Nederland 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

13 Aanmelding ZAT huidig schooljaar 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

14 Psychologisch Onderzoek (PO) via school 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Psychologisch Onderzoek (PO) via huisarts 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

16 Leerling gebonden financiering (LGF) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Leerlingen met een dyslexieverklaring 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

18 Leerlingen met diagnose NLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Leerlingen met Ambulante Begeleiding (AB) 0 1 1 0 0 3 2 0 7 

20 Verlenging huidig schooljaar 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

21 OPP op basis van IQ-onderzoek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 OPP op basis van LOVS  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 Uitstroom tijdens schooljaar / eind schooljaar 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

24 Uitstroom naar SBaO huidig schooljaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 Uitstroom naar SO huidig schooljaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Uitstroom LWOO huidig schooljaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Aantal aanmeldingen (zeker) tot 01-10-2020 3 0 0 0 0 0 0 0 3 



 

 

 

1 Aantal leerlingen Het is van groot belang om alert te zijn op 3 jarigen in en om de dorpen en hier actief 

te werven. 
101 

101 Verhouding jongens/meisjes Verhouding jongens en meisjes is redelijk gelijk. Deze verdeling levert geen 

problemen op in de afzonderlijke groepen.  
44/57 

44/

57 

Aantal ongewogen leerlingen 0,0 De school telt 0% gewogen leerlingen. De school valt bij de tussenopbrengsten 

(ondergrens) in de normering van <15% gewogen leerlingen.  
101 

101 Aantal gewogen leerlingen 0,3 0 

0 Aantal gewogen leerlingen 1,2 0 

0 Percentage ongewogen leerlingen (%)  100% 

100

% 

Percentage gewogen leerlingen (%)  0% 

0% Voertaal thuis Nederlands Gezien het feit er een relatief grote groep Fries spreekt thuis, is het van groot belang 

dat de voertaal in de groepen over het algemeen Nederlands blijft. In de allerlaagste 

groepen kan dit afwijken, de instructietaal is echter Nederlands. 

 

 
 Voertaal thuis Frysk  

 Voertaal thuis anders  

 Instroom < 2 jaar  0 

0 Leerlingen < 4 jaar in Nederland  1 

1 Aanmelding LZT huidig schooljaar  1 

1 Psychologisch Onderzoek (PO) via school  0 

0 Psychologisch Onderzoek (PO) via huisarts  0 

0 Leerling gebonden financiering (LGF)  0 

0 Leerlingen met een dyslexieverklaring Voor leerlingen met een dyslexieverklaring is een plan opgesteld.  3 

3 Leerlingen met diagnose NLD NVT 0 

0 Leerlingen met Ambulante Begeleiding (AB) 7 leerlingen hebben (eenmalige) AB. Het overleg met de AB is in eerste instantie met 

de groepsleerkracht. Zij communiceert dit met de IB-er. Indien nodig schuiven de 

directeur en de zorgcoach aan. 

Het is van belang dat er een goede overdracht plaatsvindt. Aan het einde van het 

schooljaar is er ook al een gesprek geweest tussen de nieuwe leerkracht en de AB-er 
 

7 

7 Verlenging huidig schooljaar Voor een verlenger wordt een plan van aanpak opgesteld 1 

1 Individuele leerlijn op basis van IQ-onderzoek  0 

0 Individuele leerlijn op basis van LOVS   0 



 

 

0 Uitstroom tijdens schooljaar / eind schooljaar Aan het einde van het schooljaar verlaten 16 groep 8 leerlingen de school. Dit is een 

relatief grote groep voor onze school. Het is van groot belang om alert te zijn op 3 

jarigen in en om de dorpen Engelum, Beetgumermolen en Beetgum en hier “actief” te 

werven. 

16 

16 Uitstroom naar SBaO huidig schooljaar  0 

0 Uitstroom naar SO huidig schooljaar  0 

0 Uitstroom LWOO huidig schooljaar  0 

0 Aantal aanmeldingen (zeker) tot 01-10-2018  3 

 

 

 



 

 

2. Scholing 

2.1 Scholing 2018-2019 

 

Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. Medewerkers kunnen voor 

(persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen en/of de 

competentieset en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en daarnaast organiseert en 

faciliteert de directie teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van 

de missie, de visie en de afspraken (doelen) van de school. In de regel volgt al het personeel de 

teamgerichte scholing. Individuele- en teamscholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder 

het kopje deskundigheidsbevordering. 

 

Individuele scholing 2018-2019 
Thema Organisatie Aantal  

medewerkers 
BHV herhaling + opleiding Elan OWG 4 
Bijeenkomst GGD (jaarlijks) GGD Fryslân 1 

Zorgbijeenkomsten 6x Zorggroep Elan 1 

Ipad Elan OWG 1 

Veiligheidscoördinator  Cedin 2 
Omgaan met kindern met 
gedragsproblematiek 

 2 

 

Teamscholing 
Jaar  Thema Organisatie  
2019-2020 
 

Kunst en cultuur KEK 

2019-2020 Moeilijke gesprekken met ouders JaWis training en advies 

2.1.1 Conclusies en consequenties 

 

Conclusies 

De 2e bijeenkomst van de scholing: moeilijke gesprekken met ouders hebben we begin van 

het schooljaar gehad. 

In het eerste deel van het schooljaar hebben we ook 2 bijeenkomsten van Kunst en Cultuur 

gehad. Een derde stond nog op het programma, maar helaas gooide de Corona crisis roet 

in het eten.  

 

Consequenties voor schooljaar 2020-2021 

De derde bijeenkomst van KEK zal plaatsvinden in november 2020. De exacte datum is 

nog niet bekend. Na die scholing zal gekeken worden naar het vervolg. 



 

 

 

3. Opbrengsten van het onderwijs 

3.1 Eindopbrengsten (indicator 1.1) 

De scholen van Elan OWG meten hun eindopbrengsten in groep 8 met behulp van een van de  

eindtoets aanbieders, welke landelijk genormeerd is. Op de Martenaskoalle hebben we dit 

schooljaar gekozen voor de DIA toets. Deze wordt afgenomen in de maand april. Hieruit volgen 

scores op leerling- en op groepsniveau. Voor alle scholen is er een schoolspecifieke 

ondergrens, landelijk gemiddelde en bovengrens vastgesteld. Deze is afhankelijk van het 

percentage gewogen leerlingen binnen de hele school, gemeten op 1 oktober van het lopende 

schooljaar. De onderwijsinspectie beoordeelt de gemiddelde groepsscore op basis van het 

leerlinggewicht met een onvoldoende (<ondergrens) een voldoende (>ondergrens) of een goed 

(>bovengrens). 

 

Op de volgende pagina is de groepsscore van de Cito-eindtoets 2019 uit de Cito Portal 

toegevoegd; schoolrapport zonder correctie van alle deelnemende leerlingen. 

 

Indicator 1.1*:  

De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het 

niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden 

verwacht.  

 
 

1.1 Eindopbrengsten 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019    

V   O   O   O O V V    
 

 

School % gewicht 

01-10-2018 

Score Ondergrens Landelijk 

gem. 

Bovengrens 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.1 Conclusies en consequenties 

Conclusies 

Door de coronacrisis is er dit schooljaar geen eindtoets afgenomen. Er zijn dus ook geen 

eindresultaten  

Consequenties voor schooljaar 2019-2020 

Voor schooljaar 2020-2021 geldt hetzelfde als dit jaar en is het zaak om de 

eindopbrengsten minimaal voldoende te krijgen! Voldoende is voor de komende groep 8 

een reëel streefdoel, maar geen zekerheid, gezien de resultaten op  toetsen die de groep tot 

nu toe heeft gemaakt (trend). Dit blijkt echter geen voorspelling te zijn op zeker succes is 

afgelopen jaren gebleken!  

We hebben te maken met een kleine groep waarin ook zwakke kinderen zitten. Het is zaak 

om deze kinderen niet door de ondergrens te laten zakken, door het aanbod af te stemmen 

op de behoeftes van de kinderen. Dit geldt overigens voor alle kinderen. 

We zullen het aanbod afstemmen op wat de groep en kinderen individueel nodig hebben. 

Hier komen we achter door de eindronde LOVS en de methode gebonden toetsen goed te 

analyseren, maar ook in het dagelijks handelen goed te kijken naar wat een kind nodig 

heeft! 
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3.2 Tussenopbrengsten (indicator 1.2) 

 

De scholen van Elan OWG meten hun tussenopbrengsten van groep 1 t/m 8 met behulp van het 

Cito-LOVS welke landelijk genormeerd is. De toetsen worden afgenomen volgens de 

toetskalender die bovenschools is opgesteld. Hieruit volgen scores op leerling- en op 

groepsniveau. Daarnaast zijn er voor de afnames M en E algemene schooldoelen en specifieke 

groepsdoelen opgesteld.  

 

Indicator 1.2: De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en  

wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de 

kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht  
 

 

o.b.s. Martenaskoalle 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/20108 2018/2019 

M E M E M E M E M E 

V V V V V V   V   V V V 

 

3.2.1 Conclusies en consequenties 

 

Conclusies  
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Zorgsignaal 1: DMT 3 t/m 7 

In vergelijking met eind vorig schooljaar blijft technisch lezen schoolbreed een 

zorgsignaal. De interventies die zijn ingezet hebben (nog) te weinig opgeleverd. De 

nieuwe aanvankelijk leesmethode wordt voor het tweede jaar gebruikt. Het borgen van 

afspraken voor technisch lezen zouden kunnen bijdragen aan de effectiviteit van de 

interventies.  

De groepen 3 t/m 7 scoren allen onder de schoolnorm en laten allen een te kleine groep I 

en II leerlingen zien en een te grote groep IV en V leerlingen (zie matrix). De trend is dat 

de groepen onder het gemiddelde blijven scoren, groep 5 scoorde vorig jaar als groep 4 

nog boven het gemiddelde, dit jaar scoren ze echter ook onder het gemiddelde. 
 

Zorgsignaal 2: RW 3 & 8 

In vergelijking met eind vorig schooljaar, is dit signaal nieuw en onverwacht. Bij dit vak 

zijn zelfs de schoolnormen hoger gesteld dan de normen op landelijk niveau. 

Rekenen groep 7: komt als zorgsignaal naar voren in de dwarsdoorsnede, maar scoort 

wel boven het LG en ook op de schoolnorm. Het aantal I en II scorende leerlingen blijft 

achter. We werken dit signaal voor deze groep niet verder uit gezien de groepsgrootte en 

groepssamenstelling. 
 
Conclusie zorgsignaal 1:  DMT groep 3 t/m 7 

Gezien de achterblijvende resultaten (schoolbreed) op Technisch lezen is het van belang 

om de uitval in groep 3 en 4 consequent aan te pakken, om uitval in de volgende groepen 

te voorkomen en te zorgen voor het ‘onderhouden’ van het leesniveau in de overige 

groepen. Het leesonderwijs blijft ook in het komende schooljaar een speerpunt. Naast de 

interventies op korte termijn, is teamscholing gewenst. 
Conclusie zorgsignaal 2:  Rekenen en wiskunde groep 3 en 8  

Zoals het overzicht van Snappet laat zien, zorgt een aanpassing in de manier van werken 

in groep 8 in een korte periode al voor betere resultaten. In de resterende tijd zal het 

onderwijs afgestemd worden op de instructiebehoefte van de leerlingen. Resultaten 

worden op gezette tijden met de leerlingen besproken.  

In groep 3 zit een aantal leerlingen dat nader onderzocht moet worden. De leerlingen die 

hebben gedoubleerd, profiteren hier onvoldoende van. In deze groep zitten relatief veel 

leerlingen met leer- en gedragsproblematiek. Aangezien het welbevinden en een goede 

taak-/werkhouding voorwaarde zijn voor een positieve leerontwikkeling, moet hier 

aandacht voor zijn (blijven). Deze laatste periode is er extra ondersteuning van de OA in 

deze groep. Zo kan de leerkracht meer tijd inplannen voor de begeleiding en het geven van 

feedback – ook juist aan de betere rekenaar! 

 

De eindronde hebben we wel afgenomen, maar het is niet reëel om hier direct acties aan 

te verbinden. Dit, omdat vanaf maart de kinderen thuis onderwijs hebben gehad. We 

gebruiken de gegevens om de lesstof af te stemmen aan het begin van het schooljaar 2020-

2021 

 

Consequenties (acties) 

Gezien het feit de resultaten op het gebied van lezen niet naar tevredenheid groeien, is er 

besloten om hier op in te zetten het komende schooljaar. We zullen, samen met de 
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collega’s van 2 andere scholen een scholing volgen van Karin van de Mortel, waarbij ook 

groepsbezoeken een prominente rol zullen spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Beoordeling tussenresultaten Midden 2019-2020 

 TL3 TL4 RW4 RW6 BL6 BL5 RW5  Totaal 

Beoordeling OV OV V V OV V V  V 

 
 

Groep Toetsnaam Aantal ll Deelname 
lln 

Percen-
tage I en 
II 

Percen-     
tage IV en 
V 

Vs M Norm  
School 

LG ’19 

2. Taal voor kleuters 11 11 100% 0% 80,1 83 62.8 

2. Rekenen voor kleuters  11 11 100% 0% 94,1 65 80.8 

 
 
 

Groep Toetsnaam Aantal lln. Deelname lln Percen-     
tage I en 
II 

Percen-     
tage IV 
en V 

Vs M Norm 
School 

LG ‘19 Marge 

3. DMT  2018 15 15 27% 53% 11,3 18 14 11-16 

4. DMT 2018   4 4 25% 75% 40,7 46 44 39-49 

5. DMT 2018 11 11 36% 63% 59,6 63 63 58-68 

6. DMT 3(2,1) 
2009 

15 14 
Marije 

21% 79% 64,4 83 82.4  

7. DMT 3(2,1) 
2009 

6 6 17% 67% 78,7  89 88.3  

8. DMT 3(2,1) 
2009 

16 16 69% 18% 100,1 96 95.9  

 
 
 

Groep Toetsnaam Aantal lln. Deelname lln Percen-     
tage I en 
II 

Percen-     
tage IV 
en V 

Vs M Norm 
School 

LG 
‘19 

Marge 

3. Begrijpend 
lezen 3.0 

- - - - - - -  

4. Begrijpend 
lezen 3.0 

4 4 50% 25% 146,9 133 133 131-136 

5. Begrijpend 
lezen 3.0 

11 11 63% 18% 168,1 155 154 152-157 

6. Begrijpend 
lezen 3.0 

15 14 
Marije 

36% 50% 169,5 175 174 171-176 

7. Begrijpend 
lezen 3.0 

6 6 50% 50% 204,2 190 189 187-192 

8. Begrijpend 
Lezen 3.0 

16 16 44% 44% 210,8 207 205 201-208 



 

Schooljaarplan 2019-2020 o.b.s. Martenaskoalle, Bitgummole   
 

 

 

Groep Toetsnaam Aantal lln. Deelname lln Percen-     
tage I en 
II 

Percen-     
tage IV 
en V 

Vs M Norm 
School 

LG ‘19 Marge 

3. Rek.& Wisk 3.0 15 15 26% 47% 108,8 118 115 111-118 

4. Rek.& Wisk.3.0 4 4 75% 25% 179,5 164 162 160-165 

5. Rek.&Wisk. 3.0 11 11 45% 36% 206,1 204 203 200-205 

6. Rek.& Wisk.3.0 15 14 
Marije 

57% 21% 243,4 229 227 226-229 

7. Rek.& Wisk.3.0 6 6 34% 33% 253,0 253 251 249-254 

8. Rek.& Wisk 3.0 16 16 37% 56% 262,5 275 274 272-276 

 
 

Groep Toetsnaam Aantal ll Deelname ll Percen-     
tage I en 
II 

Percen-     
tage IV 
en V 

Vs M Norm 
School 

LG ’19 Marge 

3. Spelling 3.0  15 15 33% 46% 150,00 146 145 140-151 

4. Spelling 3.0 4 4 75% 25% 247,9 238 237 233-241 

5. Spelling 3.0 11 11 36% 54% 283,1 296 295 291-300 

6. Spelling 3.0 15 14 
Marije 

36% 43% 309,5 318 317 314-320 

7. Spelling 3.0 6 6 17% 66% 331,6 350 349 344-354 

8. Spelling 3.0 16 16 44% 44% 368,4 367 366 363-369 

 

1.2 Beoordeling tussenresultaten Eind 2019-2020 

 

 
 

Groep Toetsnaam Aantal lln. Deelname lln Percen-
tage I en 
II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E School
norm 

LG ‘20 Marge 

3 DMT 2018 15 15 27% 60% 21,1 V 26 26 25-27 

4 DMT 2018  4 4 25% 25% 47,6 IV 50 44 44-45 

5 DMT 2018 10 10 30% 50% 65,5 IV 69 68 66-69 

6 DMT 3(2,1) 15 15 20% 80% 69,3 V- 86 86  

7 DMT 3(2,1) 6 6 17% 50% 84,3 V 94 93  

 
 

Groep Toetsnaam Aantal 
lln. 

Deelname lln Percen-
tage I 
en II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E School
norm 

LG ‘20 Marge 

3 Begr.lezen 3.0 
 

15 15 20% 73% 101,8 V 117 117 110-125 

4 Begr.lezen 3.0 
 

4 4 25% 75% 136,4 III 139 139 133-145 

5 Begr.lezen 3.0 
 

10 10 30% 30% 155,4 IV 160 160 154-166 

6 Begr.lezen 3.0 
 

15 15 33% 40% 178,1 III 179 179 173-186 

7 Begr.lezen 3.0 
 

6 6 17% 67% 177,1 V- 195 197 190-202 

 
 

Groep Toetsnaam Aantal 
lln. 

Deelname lln Percen-
tage I en 
II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E School 
norm 

LG ‘20 Marge 
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3 Rek.en Wisk 3.0 15 15 40% sn 
40% lg 

46% 133,4 IV 141 139 132-146 

4 Rek.en Wisk 3.0 4 4 75% 0% 200,8 I+ 184 183 176-190 

5 Rek.en Wisk 3.0 10 10 20% 60% 203,3 V 216 216 209-222 

6 Rek.en Wisk 3.0 15 15 60% 13% 253,0 I+ 241 241 234-247 

7 Rek.en Wisk 3.0 6 6 17% 50% 253,8 IV 262 261 256-266 

 
 

Groep Toetsnaam Aantal ll Deelname ll Percen-
tage I en 
II 

Percen-
tage IV 
en V 

Vs E School
norm 

LG ’20 Marge 

3 Spelling 3.0  15 15 40% 40% 204,1 II 200 201 191-211 

4 Spelling 3.0 4 4 50% 0% 277,5 I 265 263 253-272 

5 Spelling 3.0 10 10 20% 60% 287,6 V- 312 311 302-321 

6 Spelling 3.0 15 15 47% 34% 329,7 IV 334 334 326-342 

7 Spelling 3.0 6 6 17% 67% 321,1 V- 358 357 350-364 
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3.3 Opbrengsten Sociaal Emotionele Ontwikkeling  

 
Indicator 1.5: De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden 

verwacht. (instrument: Kanvas) 

 

Waardering opbrengsten Sociale competenties   

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Voldoende  Voldoende Voldoende   

 
2019-2020 

Bij groep 6 zien we 2 onderdelen die rood kleuren: ondervindt agressie en leerkracht treedt 

op. 

 
2018-2019 

Bij groep 6 van 2018-2019 zien we 1 onderdeel rood kleuren: welbevinden 
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2019-2020 

 
 

 

3.3.1 Conclusies en consequenties 

 

Conclusies en consequenties 

• 2018-2019 

Op schoolniveau vragen in 2019-2020 de onderdelen welbevinden, 

veiligheidsbeleving en ondervindt agressie de aandacht. 

In 2018-2019 was dit het onderdeel welbevinden. 

 

• Opbrengsten van de Kanvas leerlingen en leerkrachten lijst zijn meer dan 

voldoende. Door het gering aantal kinderen in bepaalde groepen kunnen bepaalde 

percentages wat hoger uitvallen. 

In de groepsmap hebben de leerkrachten op individueel niveau aantekeningen 

gemaakt.  

De resultaten van SEO worden weg geschreven in een format, waarin ook 

geëvalueerd kan worden, of de geboden hulp of acties tot het gewenste resultaat 

heeft geleid. 

• De leerkracht gaat in gesprek met leerlingen die opvallend scoren. Indien nodig 

worden interventies ingezet, zoals bijv. de steungroepaanpak.  
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3.4  
 

Uitstroom VO 2018 

 

Voor de schoolkeuze VO gebruiken we de eindtoets en de Plaatsingswijzer Friesland een 

criteria voor toelating vanuit de VO-scholen. 

 
Uitstroom 2019                                                     

Aantal leerlingen:  16 

 

Naam 

Eind 

toets 

 

Advies BO 

  VMBO KL 

  VWO 

  VWO 

  HAVO/ 

VWO 

  VMBO B 

  HAVO 

  VMBO KL 

  VWO 

  VWO 

  VMBO KL / 

TL 

  VMBO B/K 

  VMBO 

TL/HAVO 

  VMBO B 

  VMBO KL 

  VMBO B 

  HAVO 

Groepsgemiddelde   

Uitstroom in percentages: 

Totaal aantal leerlingen:  

VMBO BK 43,75 % 

VMBO TL / MAVO 6,25 % 

HAVO 18,75 % 

VWO 31,25 % 

Anders, nl:  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schooljaarplan 2019-2020 o.b.s. Martenaskoalle, Bitgummole   
 

3.5.1 Conclusies en consequenties 

 

Conclusies 

Uitstroom VMBO - HAVO/VWO is 50% om 50%.  

43,75% VMBO K en 6,25% VMBO TL  

18,75% HAVO en 31,25% VWO. 
 

Consequenties voor schooljaar 2019-2020 

Consequenties zijn niet direct n.a.v. de uitstroom. Wel is het van belang om goed te kijken 

naar de leerlingen en het niveau en daar op aan sluiten zodat ze niet te makkelijk maar ook 

niet te moeilijk werk krijgen. 

De eisen van de leerkracht richting de HAVO/VWO zullen hoger moeten zijn dan die van 

VMBO.  

Wel is het zaak om reëel te blijven en ook het kind zelf mee te nemen in het advies! Het 

gaat niet alleen maar om kale scores! 
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4. Evaluaties van interne en externe betrokkenen 

4.1 Ouders/verzorgers d.m.v. de 2-jaarlijkse ouderenquête 

 

 

4.2 Leerlingen d.m.v. de 2-jaarlijkse vragenlijst 

 

 

4.3 Personeel d.m.v. de 2-jaarlijkse vragenlijst 

 

 

4.4 Gesprekkencyclus volgens de afspraken Stichting Radius 

Vanuit de gesprekken die met collega’s zijn gevoerd kwamen geen opvallende zaken. 

 

4.5 Werken met kwaliteitskaarten (WMK)  

2 kaarten ingevuld dit jaar, te weten: Kwaliteitszorg en Didactisch handelen: 

 

Kwaliteitszorg: 

- Agendapunt tijdens leerling besprekingen zal zijn het betrekken van leerlingen bij 

evalueren resultaten. Hierbij ook aandacht voor ouders/verzorgers 

- Directie en IB zullen strikter controleren of een ieder werkt volgens gemaakte afspraken. 

Didactisch handelen: 

- Evalueren en geven van feedback zijn aandachtpunten die ook een plek hebben gekregen 

in het schooljaarplan. Hier wordt expliciet aandacht voor gevraagd! 

 

4.6 Inspectie van Onderwijs naar aanleiding van een schoolbezoek 

De inspectie heeft aanbevelingen gedaan, maar geen tekortkomingen geconstateerd. 

 

Aanbeveling: 
- Eigenaarschap van de kinderen bij het leerproces vergroten 

- afstemming 

 

4.7 Rapportage van RI&E 

Ingevuld en geen opvallende zaken. 
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5.1 

 

Deel 3: Doorontwikkeling; uitwerking actiepunten en doelen 2019-2020 

 

Algemeen: 

2019-2020 was een bijzonder jaar. In maart kregen we van de regering te horen dat alles 

scholen moesten sluiten. Dit besluit heeft veel invloed gehad op het uitvoeren van de plannen 

en het behalen van de doelen. 

Hieronder kunt u lezen welke deel wel en welk deel niet behaald is. 

 

P 

L 

A 

N 

Beleidsvoornemens 

21-eeuwse vaardigheden / techniek 

Doelen 

Het maakonderwijs een plek geven binnen de lessen van DaVinci 

D 

O 

Activiteiten 

- Inventariseren wat voor verwerkingen er kunnen zijn 
- Materialen aanschaffen voor maakonderwijs 
- Mogelijkheden bekijken tot aanschaffen lasersnijder 
- Kinderen stimuleren tot werken met de handen en hiervoor de mogelijkheden geven 

 

Uitvoering 

Leerkrachten en directie  

C 

H 

E 

C 

K 

Gereed 

Eind schooljaar 2019-2020 

Verantwoordelijke 

Leerkrachten en  directie 

 

P 

L 

A 

N 

Beleidsvoornemens 

Kunst en cultuur i.c.m. ICT 

 

Doelen 

Culturele omgeving van school in beeld krijgen en deze koppelen aan de thema’s van 

DaVinci.  

Bij de verwerking van DaVinci de Ipad ook op kunstzinnige manier inzetten 

D 

O 

Activiteiten 

Onder leiding in “meimakker” van KEK2 gaan we de culturele omgeving van de 

school in beeld brengen en deze koppelen aan de thema’s van DaVinci. 

Onder leiding van een meimakker van KEK2 gaan we de inzet van de Ipad vergroten 

door de Ipad op een kunstzinnige manier in te zetten bij de verwerking van DaVinci. 

Uitvoering 

Team 

 

C 

H 

E 

C 

K 

Gereed 

Gedurende het schooljaar 2019-2020 

 

Verantwoordelijke 

Team 
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Beide doelen zaten verwerkt in het traject wat we samen met KEK hadden gepland. Hiervan 

zijn 2 bijeenkomsten door gegaan. In deze bijeenkomsten hebben we veel geleerd over het 

denkproces wat kan helpen om tot een onderzoeksvraag te komen. Ook hebben kunstenaars in 

de klas een les gedaan om dit in de praktijk te laten zien. De derde bijeenkomst, waarin de 

leerkrachten zelf kennis zouden gaan maken met verschillende technieken betreffende het 

“maakonderwijs” kon helaas niet doorgaan. 

Deze bijeenkomst hebben we verplaatst naar schooljaar 2020-2021. Na deze bijeenkomst 

zullen we kijken hoe het traject een vervolg krijgt. 

 

 

P 

L 

A 

N 

Beleidsvoornemens 

Taal lees onderwijs 

Doelen 

Vergroten van de leesvaardigheid van de kinderen vanaf groep 3 

D 

O 

Activiteiten 

- Groepsbezoeken Karin vd Mortel  
- Feedbackgesprek 
- Tips in praktijk brengen 

Uitvoering 

Leerkrachten 

C 

H 

E 

C 

K 

Gereed 

Gedurende schooljaar 2019-2020 

Verantwoordelijke 

Leerkrachten, directie 

 

Dit doel hebben we doorgeschoven naar schooljaar 2020-2021.  

 

P 

L 

A 

N 

Beleidsvoornemens 

Collegiale consultatie  

Doelen 

Leerkrachten leren van elkaar door bij elkaar in de klas te kijken a.d.h.v. een gerichte 

leervraag 

 

D 

O 

Activiteiten 

- Leervraag opstellen 
- groepsbezoek 
- nagesprek 

 

Uitvoering 

Leerkrachten 

 

 

C 

H 

E 

C 

K 

Gereed 

gaande schooljaar 2019-2020 

 

Verantwoordelijke 

Leerkrachten, Directie 
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Dit doel stond gepland voor het tweede half jaar. Ook deze kon geen doorgang vinden. Dit is 

wel een onderdeel wat we ieder jaar willen realiseren, zonder er een doel op zich van te 

maken. 

 

P 

L 

A 

N 

Beleidsvoornemens 

Didactisch handelen 

Doelen 

Afstemming op gebied van instructie, leerinhoud, verwerkingsopdrachten en 

onderwijstijd optimaliseren 

 

D 

O 

Activiteiten 

- onderwijsbehoeftes in beeld hebben 
- niveau in beeld hebben 
- consequenties betreffende afstemming bepalen 
- afstemming toepassen in lessen 

Uitvoering 

Leerkrachten, IB 

C 

H 

E 

C 

K 

Gereed 

Schooljaar 2019-2020 

Verantwoordelijke 

Leerkrachten / Directie  / IB 

 

Waar je je bewust van bent, zul je ook aan denken tijdens de lessen. Zo ook afstemming. 

Afstemming blijft de komende periode terugkomen tijdens de onderwijskundige 

vergaderingen. Naast afstemming, zullen ook meer onderdelen van  het didactisch handelen 

aandacht krijgen.



 

 

6. Bijzonderheden schooljaar ’19 -‘20 

 

Eerder dit verslag had ik het al over het sluiten van de scholen. Vanaf 15 maart waren de 

scholen gesloten. Vanaf dat moment is er hard gewerkt aan het realiseren van 

thuisonderwijs. Hierin zijn we goed geslaagd, maar natuurlijk is het niet hetzelfde als 

onderwijs op school. 

Doelen die we hadden gesteld konden hierdoor helaas niet gerealiseerd worden.  

Collegiale consultatie bijvoorbeeld. Echter als je breder kijkt, hebben de leerkrachten hier 

juist heel veel aan gedaan, alleen dan op het gebied van inrichten thuiswerken. 

We hopen volgend jaar op weer een regulier jaar. 

 

We blijven echter wel met het virus en de daaraan klevende maatregelen zitten. Zo moet 

een ieder bij verkoudheidsklachten thuis blijven. Dit kan grote consequenties hebben voor 

het ziekteverzuim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Consequenties voor het beleid van schooljaar ’19-‘20 

1.1 Personeel 

1 OOPer gaat helaas onze school verlaten. Dit omdat we al 2 OOPers hebben voor 

komend schooljaar. Gezien de grote groep kleuters, is er voor gekozen om de 

groep vanaf begin van het schooljaar te splitsen. Dit houdt in dat er vacature 

ruimte ontstaat. 

1.2 Leerling populatie 

Het is van belang om een document leerling populatie op to date te houden, waarin 

wordt weg geschreven welke consequenties de leerling populatie voor het 

onderwijs op de Martenaskoalle betekent! 

2.1 Scholingsplan 

In het nieuwe schooljaar willen we wederom een scholingsdag plannen met Karin 

v.d. Mortel waarbij Karin in de klassen komt kijken en n.a.v. wat ze in de praktijk 

heeft gezien haar scholingsmiddag verzorgt.  

De derde bijeenkomst van KEK zal plaatsvinden in november 2020. De exacte 

datum is nog niet bekend. Na die scholing zal gekeken worden naar het vervolg. 

3.1 Eindopbrengsten 

Voor schooljaar 2020-2021 geldt hetzelfde als dit jaar en is het zaak om de 

eindopbrengsten minimaal voldoende te krijgen! Voldoende is voor de komende 

groep 8 een reëel streefdoel, maar geen zekerheid, gezien de resultaten op  toetsen 

die de groep tot nu toe heeft gemaakt (trend). Dit blijkt echter geen voorspelling te 

zijn op zeker succes is afgelopen jaren gebleken!  

We hebben te maken met een kleine groep waarin ook zwakke kinderen zitten. 

Het is zaak om deze kinderen niet door de ondergrens te laten zakken, door het 

aanbod af te stemmen op de behoeftes van de kinderen. Dit geldt overigens voor 

alle kinderen. 

We zullen het aanbod afstemmen op wat de groep en kinderen individueel nodig 

hebben. Hier komen we achter door de eindronde LOVS en de methode gebonden 

toetsen goed te analyseren, maar ook in het dagelijks handelen goed te kijken naar 

wat een kind nodig heeft! 

 

3.2 Tussenopbrengsten 

Gezien het feit de resultaten op het gebied van lezen niet naar tevredenheid 

groeien, is er besloten om hier op in te zetten het komende schooljaar. We zullen, 

samen met de collega’s van 2 andere scholen een scholing volgen van Karin van 

de Mortel, waarbij ook groepsbezoeken een prominente rol zullen spelen. 

De eindronde hebben we wel afgenomen, maar het is niet reëel om hier direct 

acties aan te verbinden. Dit, omdat vanaf maart de kinderen thuis onderwijs 

hebben gehad. We gebruiken de gegevens om de lesstof af te stemmen aan het 

begin van het schooljaar 2020-2021 

 

 

3.3 Opbrengsten SEO 

• 2019-2020 

Op schoolniveau vragen in 2020-2021 de onderdelen welbevinden, 

veiligheidsbeleving en ondervindt agressie de aandacht. 

In 2018-2019 was dit het onderdeel welbevinden. 

 



 

 

• Opbrengsten van de Kanvas leerlingen en leerkrachten lijst zijn meer dan 

voldoende. Door het gering aantal kinderen in bepaalde groepen kunnen bepaalde 

percentages wat hoger uitvallen. 

In de groepsmap hebben de leerkrachten op individueel niveau aantekeningen 

gemaakt.  

De resultaten van SEO worden weg geschreven in een format, waarin ook 

geëvalueerd kan worden, of de geboden hulp of acties tot het gewenste resultaat 

heeft geleid. 

• De leerkracht gaat in gesprek met leerlingen die opvallend scoren. Indien nodig 

worden interventies ingezet, zoals bijv. de steungroepaanpak.  

3.4 Uitstroom VO 

Consequenties zijn niet direct n.a.v. de uitstroom. Wel is het van belang om goed 

te kijken naar de leerlingen en het niveau en daar op aan sluiten zodat ze niet te 

makkelijk maar ook niet te moeilijk werk krijgen. 

De eisen van de leerkracht richting de HAVO/VWO zullen hoger moeten zijn dan 

die van VMBO.  

Wel is het zaak om reëel te blijven en ook het kind zelf mee te nemen in het 

advies! Het gaat niet alleen maar om kale scores! 

4.1 Evaluaties ouders/verzorgers 

 

4.2 Evaluaties leerlingen 

 

4.3 Evaluaties personeel 

 

4.4 Gesprekkencyclus 

• Vanuit de gesprekken die met collega’s zijn gevoerd kwamen geen opvallende 

zaken. 

4.5 Werken met kwaliteitskaarten (WMK) 

2 kaarten ingevuld dit jaar, te weten: Kwaliteitszorg en Didactisch handelen: 

 

Kwaliteitszorg: 

- Agendapunt tijdens leerling besprekingen zal zijn het betrekken van leerlingen 

bij evalueren resultaten. Hierbij ook aandacht voor ouders/verzorgers 

- Directie en IB zullen strikter controleren of een ieder werkt volgens gemaakte 

afspraken. 

Didactisch handelen: 

- Evalueren en geven van feedback zijn aandachtpunten die ook een plek hebben 

gekregen in het schooljaarplan. Hier wordt expliciet aandacht voor gevraagd! 

4.6 Inspectie van Onderwijs 

De inspectie heeft aanbevelingen gedaan, maar geen tekortkomingen geconstateerd. 

 

Aanbeveling: 
- Eigenaarschap van de kinderen bij het leerproces vergroten 

- afstemming 

4.7 Rapportage RI&E 

Ingevuld en geen opvallende zaken. 

 



 

 

 

 

 

 

5.1 21-eeuwse vaardigheden / techniek 

Beide doelen zaten verwerkt in het traject wat we samen met KEK hadden gepland. 

Hiervan zijn 2 bijeenkomsten door gegaan. In deze bijeenkomsten hebben we veel geleerd 

over het denkproces wat kan helpen om tot een onderzoeksvraag te komen. Ook hebben 

kunstenaars in de klas een les gedaan om dit in de praktijk te laten zien. De derde 

bijeenkomst, waarin de leerkrachten zelf kennis zouden gaan maken met verschillende 

technieken betreffende het “maakonderwijs” kon helaas niet doorgaan. 

Deze bijeenkomst hebben we verplaatst naar schooljaar 2020-2021. Na deze bijeenkomst 

zullen we kijken hoe het traject een vervolg krijgt. 

5.2 Kunst en cultuur i.c.m. ICT 

Zie 5.1 

5.3 Taal lees onderwijs 

Dit doel hebben we doorgeschoven naar schooljaar 2020-2021.  

5.4 Collegiale consultatie  

Dit doel stond gepland voor het tweede half jaar. Ook deze kon geen doorgang vinden. Dit 

is wel een onderdeel wat we ieder jaar willen realiseren, zonder er een doel op zich van te 

maken. 

 

5.5 Didactisch handelen 

Waar je je bewust van bent, zul je ook aan denken tijdens de lessen. Zo ook afstemming. 

Afstemming blijft de komende periode terugkomen tijdens de onderwijskundige 

vergaderingen. Naast afstemming, zullen ook meer onderdelen van  het didactisch 

handelen aandacht krijgen. 

6 Bijzonderheden schooljaar 2019-2020 

Eerder dit verslag had ik het al over het sluiten van de scholen. Vanaf 15 maart waren de 

scholen gesloten. Vanaf dat moment is er hard gewerkt aan het realiseren van 

thuisonderwijs. Hierin zijn we goed geslaagd, maar natuurlijk is het niet hetzelfde als 

onderwijs op school. 

Doelen die we hadden gesteld konden hierdoor helaas niet gerealiseerd worden.  

Collegiale consultatie bijvoorbeeld. Echter als je breder kijkt, hebben de leerkrachten hier 

juist heel veel aan gedaan, alleen dan op het gebied van inrichten thuiswerken. 

We hopen volgend jaar op weer een regulier jaar. 

 

We blijven echter wel met het virus en de daaraan klevende maatregelen zitten. Zo moet 

een ieder bij verkoudheidsklachten thuis blijven. Dit kan grote consequenties hebben voor 

het ziekteverzuim! 

 

 

 

 

 

 


