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                                        …de basis om te groeien… 
 

 

Missie: ’t Fonnemint is een school die openstaat voor iedereen.  

Wij bieden een gestructureerde, veilige en inspirerende leerkomgeving, waarin het kind cognitief, sociaal-emotioneel en creatief groeit. 
(Schoolplan 2015-2019) 

 
 

Schooljaarplan 2018-2019 

 
 
1. Elan onderwijsgroep: Passie voor Talent 
 
Formeel zijn Stichting Radius en Onderwijsgroep Fier sinds 1 augustus gefuseerd. De nieuwe naam van deze samensmelting is: Elan Onderwijsgroep. Slogan die de 

scholen bindt is: Passie voor Talent. 
Het komende schooljaar zal het Strategisch Beleidsplan uitgerold worden. Dan wordt ook concreet welke opdrachten de diverse scholen krijgen. Duidelijk is al wel dat de 

kaders niet strak zullen zijn. Scholen krijgen veel ruimte om hun eigen koers te varen. 
Totdat het Stategisch Beleidsplan gepubliceerd wordt, houden we vast als school vast aan de missie en onderwijsdoelen die we al hadden. U vindt ze hieronder 
verwoord. 
 
2. o.b.s. ’t Fonnemint 

De missie van o.b.s. ‘t Fonnemint de daarbij behorende onderwijsdoelen hieronder zijn richtinggevend voor ons Schooljaarplan. 
 
“Ons onderwijs richt zich op: 
- het geven van onderwijs op maat, zodat alle leerlingen van onze school zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op het voor hun passend vervolgonderwijs. 
- het beste uit ieder kind halen. We vinden kennis en vaardigheden zeer belangrijk en daarnaast hebben we ook oog voor de creativiteit van het kind en de 

omgang met anderen. We willen dat elk kind op ’t Fonnemint lekker in zijn vel zit en met plezier naar school gaat. 

- een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze kinderen, zodat ze later actieve, betrokken en zelfstandig denkende mensen worden. 
- een veelzijdige ontwikkeling van ieders talenten. 
- de geborgenheid en veiligheid van onze leerlingen.” 
 
(Schoolplan 2015-2019) 
 
O.b.s. ’t Fonnemint levert maatwerk, geeft persoonlijke aandacht en biedt veiligheid binnen de geborgenheid van het leerstofjaarklassensysteem. Met 

dat systeem onderscheiden we ons in een onderwijswereld die zoekt naar nieuwe manieren om de individuele leerling maximale aandacht te geven. 
Wij vinden dat wij dat kunnen door in het traditionele systeem binnen de veiligheid van de vaste groep te differentiëren in niveau en talent. 
“Kerndoelen” op ’t Fonnemint zijn:  
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- Veilig leren en leven 
- samen werken, leren en leven,  

- Zelfstandig werken en leren.  
 

 
 
Binnen de kaders die het schoolplan 2015-2019 schetst, formuleren hebben we onderstaande ambities geformuleerd. Die staan dit jaar in het teken van Borging. 
Vorig jaar is een aantal doelen niet behaald, ook is er een aantal aan toegevoegd. We willen proberen ons tot de kern te beperken en zo weinig mogelijk nieuwe 
ambities formulieren om de garantie dat we de ambities halen, veilig te stellen. 
 
 

1. Onderwijs 
 
 

Plan  Do Check 

Onderwerp Schoolplan Deelonderwerp Jaarplan Wie & wat wanneer  

“Groepsdynamisch” 
onderwijs: 
-sterk team 
-sociaal sterke groep 
-grote taakgerichtheid 

-goede opbrengsten 

Schoolbrede afspraken en 
lijnen 

We (= het team) nemen doorgaande lijnen en 
gezamenlijke afspraken door. 
 

1e/2e 
teambijeenkomst 
 
 

Margriet 
 

Sociaal-emotioneel 
welbevinden 

Werken aan een sociaal sterke 
groep 

De fysieke lessen Rots & Water worden beter 
afgestemd (1x per maand). 
Het team stemt af wat we met de R&W-groet 
doen de verschillende groepen. 
 
 

Twee collega’s volgen de vierdaagse cursus tot 
sociale veiligheidscoördinator. 
 
Drie personeelsleden worden bijgeschoold in 

Rots & Water 
 
Ieder jaar is er voor het gehele team een 

inspiratiesessie Rots & Water. 
 
Er vindt een oudercafé plaats over Rots & 
Water. 

1e teambijeenkomst 
 
 
 
 
 

Sept tm maart 
 
April  
 

 
Sept. 
 

 
maart 
 

Margriet/Rya 
 
Rya/Coos 
 
 
 

Meinalda/Margriet 
 
Coos/ Gerard 
 

 
Iedereen 
 

 
Stien/Margriet 
 

Verkeer Verkeersveilige School De verkeerscommissie organiseert tenminste 

een fietscontrole en een verkeersweek. 

 

 

Verkeerscommissie/Rya/Margriet 

Zicht op ontwikkeling Planningdocument We verfijnen het werken met het 

Planningsdocument in Exel. We gaan ervan uit 

nov 

 

Margriet/IB/Team 
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dat de leerkrachten werken met de kleine 
lesafsluiting volgens het EDI-model. De 

zorgzuilen worden per toetsperiode en per 

trimester aangepast. B- leerlingen krijgen een 
zorgkaart. We schaffen handelingsplannen en 
groepsplannen af. Het Planningsdocument 
integreert de informatie die nodig is voor het 
zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. 
In december ligt er een goed werkbaar 

planningsdocument. 
De cruciale doelen voor rekenen en spelling 
vormen de basis bij de ondersteuning in die 

vakken.  
 

dec  

21e eeuwse vaardigheden Digitale geletterdheid De ICT-commissie verdiept zich in de eisen die 

horen bij digitale geletterdheid. 
Er komt een ICT-studiemiddag met als thema: 
het educatieve gebruik van de (nieuwe) iPads, 
de app Klaslokaal en Office365 
 
De ICT-commissie borgt de 
iNNOVATORIUMbezoeken. 

De groepen 7 en 8 doen mee aan het 

programma Mediawijsheid in het 
iNNOVATORIUM 

maart 

 
 
oktober 
 
 
oktober 
oktober 

 

 

Coos/ Gerard/Jacqueline/ 

Margriet 
 
Coos/ Gerard/Jacqueline/ 
Margriet 
 
Coos/ Gerard/Jacqueline/ 
Margriet 

Coos/Gerard 

 

Leerlijn Wetenschap en 
Techniek 

Wetenschap en Techniek In alle groepen wordt gewerkt met de 
Techniektorens. Elke maand wordt er een les 

gegeven. 
Voor de onder- midden- en bovenbouw sturen 
techniekcoördinatoren de invulling aan. 

Iedere maand. Alle leerkrachten 

Creatieve middagen/ 
Talentonderwijs 

Atelieruren Onder het mom van Passie voor talent wordt het 
creaprogramma op de donderdagmiddagen 
verbreed: techniek krijgt hierin een plek, maar 

ook muziek, inter-/intrapersoonlijke 
programma’s als Lessen in geluk, drama etc. 
(SLO: Ontdek jouw talenten en leervoorkeuren). 

Sept. Rya, Klasina 

Leerlijn Programmeren Programmeren De ICT-collega’s borgen de leerlijn 
Programmeren. 

maart  Coos/ Gerard/Jacqueline 

Talentonderwijs Talentonderwijs Het borgingsdocument Hoogbegaafheid wordt 
definitief vastgesteld.  
 

oktober 
 
 
 
 

 

 

Hilda/ Meinalda/ alle 
leerkrachten. 
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Meertaligheid Fryske en Bildtse weken De Fryske en Biltse weken worden opnieuw 
georganiseerd. 
De activiteiten in de reguliere lessen rondom 
Frysk en Bildts worden in kaart gebracht t.b.v. 
een doorlopende leerlijn. 

November/ maart Coos/Klasina/ Afke 
Limkje/Limke/Afke 
 

Didactisch model EDI Alle leerkrachten krijgen een scholing in het 
EDI. Daaraan gekoppeld wordt Teach like a 
champion om de actieve betrokkenheid te 
vergroten. 

 
De kijkwijzer wordt toegespitst op het EDI 

 

november Vanuit Rolf-groep, actie Margriet 

Lezen Technisch Lezen/ Begrijpend 
Lezen 

Groep 4 start met de vroegstart van Karakter, 
een methode voor voortgezet technisch lezen. 
 
Zijn we tevreden, dan rollen we deze leerlijn uit 

naar boven. Dit betekent dan het einde van het 
toturlezen in 2019-2020 groep 5.  
 

Leerlingen in groep 3 die nog geen AVI/DMT E3 
niveau beheersen, maken in juni de CITO 
Begrijpend Luisteren i.p.v. Begrijpend Lezen. 
Medio groep 4 moeten alle leerlingen de toets 

Begrijpend Luisteren maken.  
Leerlingen die lager dan op E3-
beheersingsniveau instromen, krijgen een extra 
aanbod van de onderwijsassistent. 
Leerlingen die medio groep 3 nog niet op niveau 
zijn, krijgen een herhalingsprogramma kern 1 
tm 8 (deels) onder begeleiding van de 

onderwijsassistent. 
Bovenstaande is een voortzetting van de 
werkwijze in 2017-2018. Deze werkwijze moet 
worden vastgelegd in het borgingsdocument 
Lezen. 
 

Er vindt een oudercafé plaats over 
lezen/leesmotivatie 

Sept. 
 
 
 

 
 
 

E3 
 
 
M4 

 
Begin groep 4 
 
 
 
 
 

 
Medio groep 3 
 
 
 
 

november 

Klasina/Afke 
 
 
 

 
 
 

Groepsleerkrachten 
 
 
Groepsleerkrachten 

 
Meinalda/Sjoukje 
 
 
 
 
 

 
Meinalda/Sjoukje 
 
 
 
 

Afke/Stien/Margriet 

Muziek Muziekonderwijs Vanuit de muziekimpulssubsidie krijgen alle 
groepen ieder week les van een vakleerkracht 

muziek.  

Iedere week T.b.v. alle leerkrachten 

Bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs Vanuit het werkdrukakkoord worden alle Iedere week T.b.v. alle leerkrachten 
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bewegingslessen verzorgd door een 
vakleerkracht gymnastiek of een 

buurtsportcoach. 

Cultuureducatie Cultuureducatie We maken een cultuureducatieplan en 
gebruiken daarvoor de paraplu die vanuit de 
Sterrenkijker, gemeente Waadhoeke wordt 
uitgezet. 
We wonen de brainstormsessies van de 

gemeente bij. 

juni 
 
 
 
Nov, maart 

Margriet/Rya 
 
 
 
Margriet/Rya 

 

HVO HVO HVO wordt niet alleen in groep 7 en 8 
aangeboden, maar ook in de groepen 5, 6 als 
pilot. 

Sept. Marian/ Margriet 

Ouderbetrokkenheid  3 x per jaar organiseren we op de 

vrijdagochtend een oudercafé over een 
onderwijsgerelateerd thema in de bibliotheek. 
 
Iedere drie weken schrijven leerkrachten een 
bericht in het Ouderportaal. 
 

Nov/feb/april Stien (OR)/ Margriet 

 
 
 
Alle leerkrachten 

Passend onderwijs  Er komt een nieuw OPP vanuit het 
Samenwerkingsverband. Hiermee gaan we 
werken. 

Er komt een nieuwe werkwijze van het 
Samenwerkingsverband. De verwijzing kan dan 
sneller. 

Sept. Baukje/Meinalda/ Margriet 

 

 
     

     3. Management en Organisatie 
  

 

Plan  Do Check 
Onderwerp Schoolplan Onderwerp Jaarplan Wie & wat wanneer  

Tevredenheidsonderzoek  Tevredenheidsonderzoek  We nemen tevredenheidsonderzoeken af bij: 
personeel/ ouders/ leerlingen 

maart Margriet 
 

Nieuw: Veiligheidsmonitor Veiligheidsmonitor Jaarlijks nemen we een veiligheidsmonitor af. 
We gaan kindgesprekken voeren in het kader van de 

monitor.  
De acties worden met de leerkrachten besproken. 

Okt./nov/jan 
(kleuters) 

Margriet/Meinalda 
 

 
Meinalda 

Nieuw: Kwaliteitsszorg Schoolplan Naar aanleiding van de fusie en het nieuwe 
Strategitisch Beleidsplan maken we een nieuw 

schoolplan. 

Mei/juni Margriet 
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Nieuw: Kwaliteitszorg Lesbezoeken Margriet legt elke week één lesbezoek in het kader 
van kwaliteitszorg (én voor de eigen ontwikkeling als 

coachend leidinggevende) 

Centraal staat: EDI 

 Margriet 
 

Nieuw: Kwaliteitszorg Gesprekscyclus We gaan met een nieuw gesprekscyclussysteem 
werken: Coo7. 

mei Margriet 

 
   4. Financiën, Huisvesting en Beheer 

  
 

Plan  Do Check 
Onderwerp Schoolplan Onderwerp Jaarplan Wie & wat wanneer  

Nieuw: Inrichting Plein Inrichting Plein De werkgroep Inrichting plein organiseert 
activiteiten om geld te genereren voor een nieuw 

middenbouwplein (fancy fair/sponsorloop?). 

April: koningsspelen? Margriet 
 

 

     

Nieuw: ICT ICT De Snappet-tablets worden vervangen door een 
iPad. 

 
We gaan over op het volledig werken in de Cloud 
(SkoolNext). 

Sept. 
 

 
Dec. 

Teun/Margriet 
 

 
Teun/Margriet 

 
 

Vastgesteld in het team/MR in juni 2018, m.b.v. format schoolkalender. 


