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1 Inleiding

1.1 Voorwoord

Ons schoolplan 2019-2023 heeft als titel gekregen: Terug naar de basis om te groeien . 

In dit plan geeft de school de plannen en doelstellingen voor de komende vier jaar weer. 
Qua vormgeving zijn de plannen gekoppeld aan de plannen rondom het nieuwe landelijke curriculum. 
Uiteraard zijn ook keuzes vanuit het Strategisch Beleidsplan van Elan onderwijsgroep vertaald naar ambities op
schoolniveau.

Ieder jaar beschrijven we in het schooljaarplan welke punten uit het schoolplan we op gaan pakken. Deze punten
komen ook in dit document terug.

In het schooljaarverslag leggen we verantwoording af op de onderdelen onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en
financieel beleid.

De werkwijze die we hanteren binnen de school is cyclisch: we formuleren voornemens, we voeren ze uit, we bekijken
de uitkomsten en maken met behulp van de evaluaties nieuwe plannen.

Uiteindelijke doel van ons handelen is om een organisatie te zijn waarbij de focus ligt op het leveren van kwaliteit.

We hopen dat u niet alleen onze ambities, maar ook de kwaliteitszorg in dit document herkenbaar voor u is of wordt.

Voor gedetailleerde informatie over onze plannen en protocollen kunt u onze schoolgids en website raadplegen.
Hier en daar verrwijzen we naar bijlages bij dit document.

Margriet Leeuw-Pijnakker 
Directeur o.b.s. 't Fonnemint
Sint Annaparochie
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2 Schoolbeschrijving

2.1 Schoolgegevens

Gegevens van de stichting  

Naam stichting:  Elan Onderwijsgroep

Directeur-bestuurder:  de heer M.O. Vrolijk

Straat en nummer:  Pyter Jurjensstrjitte 8

Postcode en plaats:  9051 BS Stiens

Telefoonnummer:  058-2539580

E-mailadres:  info@elanowg.nl

Adres website:  www.elanonderwijsgroep.nl

Gegevens van de school  

Naam school:  o.b.s. 't Fonnemint

Directeur:  mw. M. Leeuw-Pijnakker

Straat en nummer.:  Dordtse straat 40

Postcode en plaats:  9076 CP Sint Annaparochie

Telefoonnummer:  0518-401129

E-mailadres:  fonnemint@elanowg.nl

Adres website:  www.fonnemint.nl

Stichting Elan onderwijsgroep heeft als motto en slogan: Passie voor elk Talent .
We willen onze leerlingen toekomstgericht onderwijs geven en hen vormen tot personen die zich staande kunnen
houden in de samenleving van morgen.

Het eigenaarschap ligt binnen Elan onderwijsgroep zo laag mogelijk in de organisatie. Scholen en haar medewerkers
krijgen maximale ruimte voor ontwikkeling. Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar net zo belangrijk vinden we het dat
de kinderen gezond zijn, goed in hun vel zitten en in hun kracht staan. Een veilige omgeving vormt de basis voor ons
onderwijs. We kijken dus niet alleen naar de ‘harde’ kwaliteitsopbrengsten om tot gewenste kwalificaties te komen.

Met ons motto Passie voor elk talent willen we uitdragen dat ieder kind uniek is en elk talent telt.  Het is onze passie
alle kinderen, op elk niveau, voortdurend te stimuleren het beste uit zichzelf te halen, zodat ze zich optimaal kunnen
ontwikkelen en hun plekje kunnen vinden in de maatschappij.  

Merkwaarden van Elan onderwijsgroep 
Onze merkwaarden formuleren we daarom als volgt: kwalitatief zeer goed onderwijs enerzijds en een benadering met
bezieling, enthousiasme en aandacht voor elk kind anderzijds. In alles wat we doen en met oog voor iedere context
willen we die merkwaarden terug laten komen.

De merkwaarden (hard versus zacht) manifesteren zich als een lemniscaatbeweging: ze bewegen zich voortdurend
tussen uitersten. De merkwaarden vertalen zich in de volgende complementaire paren:

hoofd <> hart    
Het bieden van steengoed onderwijs staat bij ons voorop, maar ook de manier waarop we dat doen: vanuit ons hart.
Met passie, enthousiasme en met aandacht en zorg voor elk individueel kind.
  
prestatie <> plezier  
Goede leerresultaten zijn belangrijk. We dagen onze leerlingen uit om hun mogelijkheden en talenten maximaal te
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ontwikkelen. Minstens zo belangrijk vinden wij het dat de kinderen goed in hun vel zitten, plezier hebben en zich veilig
voelen op school.   

ik <> wij
Wij leren de kinderen oog te hebben voor elkaar, naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Samen
leren en leven, dat staat bij ons centraal.  

binnen <> buiten   
De rol van onze scholen gaat verder dan het geven van onderwijs alleen. We doen er alles aan om voor de omgeving
van zoveel mogelijk betekenis te zijn. Bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan maatschappelijke en sociale
vraagstukken.   

2.2 Kenmerken van het personeel

O.b.s. 't Fonnemint is een groeiende school met 10-11 groepen.
De meeste groepen worden geleid door twee leerkrachten. 

In totaal zijn er ongeveer 16 groepsleerkrachten werkzaam op onze school.
Naast de groepsleerkrachten zijn er een vakleerkracht Muziek werkzaam en een vakleerkracht Bewegingsonderwijs.
Verder is er een speciale leerkracht Humanistisch Vormingsonderwijs die een aanbod verzorgt in de groepen 5, 6, 7
en 8.

Vanuit de gemeente Waadhoeke verzorgt een buurtsportcoach een deel van de gymnastieklessen in de groepen 6, 7
en 8.

Voor de aansturing van de zorg heeft de school een intern begeleider die drie dagen in de week aanwezig is.
De directeur is vier dagen per week aanwezig.

Onze school beschikt over een conciërge die ook de leerkrachten ondersteunt met praktische werkzaamheden. Hij is
de hele week aanspreekpunt.
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3 Grote ontwikkeldoelen

3.1 Grote ontwikkeldoelen

In deze paragraaf formuleren we een aantal ontwikkeldoelen die gericht zijn op het aanbod in het primaire proces.
Ze zijn een uitvloeisel van de de Elan-slogan: Passie voor Talent. Daarnaast zijn de ontwikkeldoelen gekoppeld aan
de domeinen van het nieuwe landelijke curriculum. Ook nemen we ten aanzien van de sociale veiligheid een aantal
doelen op.
In de bijlage kunt u lezen hoe de ontwikkeldoelen doorvertaald worden naar de doelen voor het schooljaar 2019-2020.

Passie voor talent
1.     De atelieruren worden gevuld met een breed aanbod aan modules 
2.     Het hoogbegaafdheidsprotocol is een levend document: het wordt in de praktijk gebracht en op gezette tijden
        geactualiseerd.
3.     Ieder halfjaar vindt er een (tussen)evaluatie plaats v.w.b. de plusklas in Stiens.
4.     We verfijnen het aanbod Beginnende Geletterdheid en Beginnende Gecijferdheid voor een goede aansluiting
van         groep 2 naar groep 3.
5.    We oriënteren ons op de nieuwe Schatkistmethode.

Nederlands 
1.    Leesmotivatie en leescompetentie hebben een vaste plek in het curriculum gekregen ( bijvoorbeeld leesportfolio).
2.    Leerlingen krijgen een gevarieerd aanbod aan teksten.
3.    Transfer en scaffolding zijn ingeburgerde begrippen. We hebben handzame tools bij het bespreken en schrijven
        van teksten (taxonomie van Bloom).
4.     De schoolschrijver is een tweejaarlijks terugkerend project in onze school.
5.    We hebben ons onderwijs in spreekvaardigheid geborgd.
6.    We hebben ons georiënteerd op een nieuwe taal- en spellingmethode.

Rekenen & Wiskunde
1.    Leerlingen in alle groepen maken kennis met statistiek. In de groepen 7 en 8 kunnen leerlingen statische
        gegevens verwerken in Excel.
2.    In de kleutergroepen kunnen leerlingen een staafdiagram maken en lezen.

Engels & moderne vreemde talen
1.     Het Engels heeft een vaste plek gekregen in de Meertalige dagen.

Mens en Maatschappij
1.    Leerlingen ervaren dat de domeinen Mens & Maatschappij en Mens & Natuur samenhangen.
2.    We gebruiken het thema Duurzaamheid om deze samenhang zichtbaar te maken.

Mens en Natuur
1.    Onze doorlopende leerlijn Techniek & Wetenschap (Techniektorens) is geborgd.

Kunst en Cultuur
1.    Leerlingen krijgen een gevarieerd cultureel aanbod via het programma van de gemeente Waadhoeke.
2.    Onze school zet structureel een vakleerkracht muziek in vanuit de middelen uit het werkdrukakkoord.
3.    Onze culturele activiteiten zijn geborgd in ons Cultureel Beleidsplan.

Bewegen en Sport
1.     Onze school zet structureel een vakleerkracht bewegingsonderwijs en een buursportcoach in vanuit de middelen
        uit het werkdrukakkoord.
Digitale geletterdheid
1.     We hebben een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid. Het domein wordt zowel geïntegreerd in de
bestaande         domeinen aangeboden, als buiten de reguliere vakken in de atelieruren.
Burgerschap
1.    We hebben in kaart gebracht welke activiteiten in welke groepen het burgerschap van onze leerlingen vergroten.
2.    Het vak Humanistisch Vormingsonderwijs is een herkenbaar onderdeel van Burgerschapsvorming en is
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verbonden         met de activiteiten in de school.
3.    Het programma Over de brug in groep 8 is geborgd.

Sociale Veiligheid
1.    Het borgingsdocument Sociaal Emotioneel Leren is een levend document: er is een natuurlijke koppeling tussen
        de thema's uit Goed gedaan en de oefeningen/energizers/gesprekken n.a.v. Rots & Wateroefeningen.
2.    Iedere medewerker is gecertificeerd in Rots & Water.
3.    Het Anti-pestprotocol is in lijn met het Veiligheidsprotocol van Elan.
4.    Ouders en leerlingen weten wie de veiligheidscoördinatoren zijn en wat deze in de school doen bij pestgedrag.

Bijlagen

1. Schoolplan 2019-2023 en Schooljaarplan 2019-2020

3.2 Grote ontwikkeldoelen op organisatieniveau: de school heeft betekenis voor de omgeving
waarin zij staat

Voor de komende vier jaar heeft het bestuur van Elan Onderwijsgroep eveneens een aantal grote ontwikkeldoelen
(streefbeelden) vastgesteld. Ook deze ontwikkeldoelen  vormen de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023.

De school heeft betekenis voor de omgeving waarin zij staat
Elke school binnen Elan Onderwijsgroep heeft zijn eigen profiel en heeft zijn eigen uitdagingen. Dit komt door een
diversiteit aan ouders/verzorgers in onze achterban en doordat de scholen in verschillende kernen of dorpen staan.
Elan onderwijsgroep vindt het belangrijk dat elke school zich bewust is van de omgeving waarin zij staat en dat zij
verbinding aangaat met die omgeving. De manier waarop dit gebeurt is verschillend en is op geen enkele school
gelijk. De school maakt onderdeel uit van een groter geheel en we vinden het belangrijk dit ook aan onze kinderen
mee te geven.
Hierbij denkt de onderwijs in het bijzonder aan:
1.     De scholen werken gericht samen met ketenpartners als de gebiedsteams of dorpenteams, dorpsbelang,
        buurtsportcoaches en kinderopvang om een zo breed en goed mogelijk onderwijsaanbod te realiseren waarin
        naast gerichte zorg die geboden wordt aan kinderen en ouders/verzorgers veel aandacht is voor culturele en
        naschoolse activiteiten. Daar waar mogelijk worden activiteiten centraal gecoördineerd en aangeboden via de
        scholen als naschoolse activiteit.
2.     Ouders/verzorgers zijn voor ons een onmisbare schakel tussen school en thuis. Ouderbetrokkenheid wordt om
        die reden gestimuleerd, zodat zij één geheel vormen met de school in de gemeenschap waarin de scholen
staan.
3.     Ondernemerschap door de school wordt gestimuleerd doordat expertise uit de omgeving van de school ook
wordt         ingezet om invulling te geven aan de maatschappelijke opdracht die de school heeft.

De verbinding van o.b.s. 't Fonnemint
Op onze school geven we de ontwikkeldoelen van Elan onderwijsgroep als volgt aandacht:
1.    Het beweegteam Waadhoeke maakt in de persoon van onze buurtsportcoach verbinding met de omgeving door
       clinics aan te bieden in de lessen bewegingsonderwijs. Deze clinics worden verzorgd door lokale verenigingen,
       zoals de tennis-, handbal- en kaatsvereniging.
       Het beweegteam verzorgt in schoolvakanties een naschools aanbod, zoals het regionale kampioenschap
Tikkertje. 
       O.bs. 't Fonnemint neemt op cultureel gebied deel aan het programma Waadzinnig van de gemeente
Waadhoeke.         Dit programma is nog in ontwikkeling. Op dit moment is er een beperkt aanbod voor alle
deelnemende scholen. In         de toekomst wordt dit aanbod uitgebreid. Ook ligt het in de bedoeling dat er naast het
buitenschoolse aanbod een         vertaling naar een aanbod binnen de (scho(o)l(en) komt. 
2.    O.b.s. 't Fonnemint is partner van de bibliotheek, de GGD en het gebiedsteam Waadhoeke in het opzetten van
        Heit -en Memcafés in Sint Annaparochie en Franeker. Eens in de maand worden er educatieve onderwerpen als
        Mediawijsheid of Kinder-EHBO aangeboden voor alle ouders/ verzorgers in de gemeente. De uitvoering is in
        handen van tweedejaars studenten pedagogiek.
        Een goede buur is beter dan een verre vriend. Met verzorgingscentrum De Beuckelaer als buur maken we
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        geregeld verbinding. Zo maken we gebruik van hun ruimtes in onze verkeersweek. Verder betrekken we onze
        buren bij projecten als De Fryske Stim. 
3.     Bij de inrichting van ons nieuwe plein worden lokale partners betrokken. Bij de planvorming spelen leerlingen en
        ouders een grote rol.

3.3 Grote ontwikkeldoelen op organisatieniveau: Onderwijskwaliteit

De scholen van Elan onderwijsgroep zijn gericht op het geven van kwalitatief en hoogwaardig onderwijs. Voor ons
betekent dit dat er niet alleen aandacht is voor de toetsen die worden afgenomen, maar ook dat een kind zich veilig
en op zijn of haar gemak voelt op de school waar het kind les ontvangt.
De normen die door de inspectie worden gesteld zijn voor ons niet voldoende. We willen graag dat de scholen streven
naar hogere opbrengsten om daarmee het maximale uit de kinderen te halen. Niet om streberig te zijn, maar wel om
kinderen maximaal tot ontwikkeling te brengen. De scholen geven elk met hun eigen onderwijskundig concept,
invulling aan deze opdracht.
Kinderen komen tot ontwikkeling wanneer zij zich veilig voelen. Dit thema staat dan ook hoog op de agenda van Elan
Onderwijsgroep en haar scholen. Jaarlijks wordt de veiligheid van de kinderen gemeten in een vragenlijst die wordt
afgenomen. Ook zijn de kinderen bekend met de veiligheidspersoon binnen de school en worden alle medewerkers
geschoold om de functie van veiligheidscoördinator te kunnen vervullen.
Dit doen we door de volgende punten op te pakken:
Alle scholen binnen Elan Onderwijsgroep bieden aan de basis minimaal die kwaliteit die door de Inspectie als
voldoende wordt beoordeeld. De volgende indicatoren krijgen hierbij de eerste prioriteit: Didactisch Handelen, Zicht
op Ontwikkeling, Verantwoording & Dialoog.
We maken een keuze voor een digitaal platform om zowel de onderwijskwaliteit als de financiën inzichtelijk te maken
in één systeem. Hierbij vinden we het belangrijk dat de gegevens actueel en inzichtelijk zijn voor medewerkers van
het bestuursbureau en leidinggevenden in de organisatie.
Met elkaar voeren we een gerichte dialoog over wat wij onder onderwijskwaliteit verstaan. Deze gesprekken vinden
binnen alle geledingen en lagen van de organisatie plaats: binnen de Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad, het directieberaad en in de scholen.
We vinden het vanzelfsprekend dat we leren van en met elkaar. Hiervoor maken we gebruik van verschillende
instrumenten. Tweejaarlijks worden er tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder leerlingen, personeel en
ouders/verzorgers. Ook neemt elke school om de twee jaar een audit af die gebruikt wordt om de school verder te
ontwikkelen op die punten die nodig zijn.
Resultaten die scholen halen worden besproken in het directieberaad. We willen leren van en met elkaar en daar
waar noodzakelijk elkaar ondersteunen om tot betere resultaten te komen.
De thema’s een veilige school en burgerschap worden in deze planperiode centraal opgepakt voor alle scholen. Elke
school heeft een geschoolde (sociale) veiligheidscoördinator die participeert in een lerend netwerk. De scholen geven
betekenis aan het thema burgerschap in de omgeving waarin zij staan.
Elke school meet de kwaliteit van het onderwijs door de inzet van het instrument Werken met Kwaliteitskaarten in het
Primair Onderwijs (WMKPO). In de cyclus van vier jaar worden alle kaarten op elke school afgenomen.
ICT neemt in onze organisatie een onmisbare plek in. Door de inzet van een digitale lesmethode (bijvoorbeeld
SNAPPET) op de scholen, tablets voor de leerlingen, up-to-date hard- en software wordt de onderwijskwaliteit
verhoogd. Op organisatieniveau worden investeringen gedaan om op deze manier scholen te faciliteren om de
kwaliteit van het onderwijs in elke groep te verhogen.

Onderwijskwaliteit op o.b.s. 't Fonnemint 
De onderwijskwaliteit op onze school meten we drie keer per jaar tijdens de groepsbesprekingen. De directeur, intern
begeleider en groepsleerkracht(en) bespreken dan de resultaten van de kinderen, alsmede het sociaal-emotioneel
welbevinden. Bij de groepsbespreking in oktober/ november nemen we de signaleringslijst Kindermishandeling door.

Drie maal per jaar vindt er een terugkoppelingsmoment plaats met ouders/verzorgers. In oktober/november gebeurt
dat tijdens de facultatieve oudergesprekken. In februar/maart en juni/juli zijn er rapportgesprekken waarbij de
aanwezigheid van tenminste één ouder verplicht is.

Twee maal per jaar vinden er opbrengstenbesprekingen plaats. Hierbij worden de groepsresultaten gekoppeld aan de
schoolontwikkeling. Eventuele acties en interventies worden vastgelegd in opbrengstenrapportages.
Met ingang van 2019-2020 gaan we werken met een nieuw systeem van functioneren en beoordelen: COO7. Dit
digitale systeem stuurt de gesprekken rondom de ontwikkeling van het personeel.
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Buiten de scholing die vakinhoudelijk gericht is, steekt 't Fonnemint in op een verfijning van het didactisch handelen
m.b.v. het Expliciete Directe Instructie Model. Ook ten aanzien van groepswerk willen een verbeteringsslag slaan.
Concreet:

We geven de lessen in de kernvakken volgens het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Dit model is herkenbaar
voor de leerlingen. Het is echter geen keurslijf: iedere les vraagt een eigen aanpak binnen de bandbreedte van het
EDI.
Onze leerlingen worden actief betrokken bij de les door elementen uit het programma Teach en coöperatieve
werkvormen te gebruiken.
Leerlingen hebben inzicht in de mate waarin ze kunnen samenwerken en weten hoe ze in het samenwerken kunnen
groeien.

In 2019 hebben de intern begeleider en de directeur gecertificeerd veiligheidscoördinator geworden.
Door de opleiding hiertoe verandert de aanpak op onze school t.a.v. pesten.
We starten met de No-blamemethode. De pester wordt bij deze methode op een positieve manier ingezet om het
pestgedrag te veranderen. Dit gebeurt m.b.t. zogenaamde steungroepen.
In onze schoolgids, maar ook in het nieuwe Anti-pestprotocol wordt deze aanpak gedetailleerder beschreven.
Om het jaar nemen we tevredenheidsonderzoeken af bij de leerkrachten, de ouders en leerlingen van groep 6, 7, 8.
De uitkomsten worden geanalyseerd, besproken in het team en met de MR. 
Acties die voortvloeien uit de analyse krijgen een plek in het nieuwe schooljaarplan.
Ieder jaar vult het team tenminste twee kwaliteitskaarten in die zicht geven op de ontwikkeling die er bijvoorbeeld is
ten aanzien pedagogisch handelen of de sociale veiligheid.

3.4 Grote ontwikkeldoelen op organisatieniveau: Personeel

Wij vinden de kwaliteit van onze medewerkers van doorslaggevend belang in relatie tot de kwaliteit van een school.
We beschouwen de schoolleiders (directeuren) als de leraren van hun team: ze geven leiding aan de
schoolontwikkeling, maar ook aan het leren van de leraren. Vanzelfsprekend zorgen de directeuren (geregistreerde
schoolleiders) in de eerste plaats voor hun eigen professionele ontwikkeling. Daarnaast ontwikkelen zij op hun school
een professionele cultuur die borgt dat de leraren met en van elkaar leren.
Een kernwoord daarbij is eigenaarschap: ze maken de leraren zo veel mogelijk medeverantwoordelijk voor de
schoolontwikkeling en de eigen professionele ontwikkeling. Voor wat betreft het laatste aspect: de schoolleiders
zorgen ervoor, dat ze de leraren uitdagen en stimuleren om zich passend te ontwikkelen. Passend betekent: passend
bij de fase van ontwikkeling van de leraar. Daarbij maken ze onderscheid tussen startbekwame, basisbekwame en
vakbekwame leraren. Voor (de resultaten van) de leerlingen is het van belang, dat de leraren up to date zijn, dat ze
beschikken over actuele kennis en vaardigheden om het leren van de leerlingen te optimaliseren. We verwachten van
de (geregistreerde) leraren, dat ze werk maken van hun eigen professionele ontwikkeling (POP) en dat ze deze
ontwikkeling bespreken in de diverse gesprekken met de schoolleiding. We willen een cultuur creëren waarin
talentontwikkeling van excellente medewerkers gewaardeerd, gestimuleerd en benut wordt.
Naast de schoolleiding en de leraren onderscheiden we “overig personeel”. Voor vrijwel iedere functie (of taak)
beschikt onze stichting over een taak- of functiebeschrijving. Ook aan deze categorie personeel worden hoge
kwaliteitseisen gesteld. Immers: gezamenlijk werken we aan het ontwikkelen van leerlingen.

Onze doelen voor de komende jaren:
1.    Op organisatieniveau is gekozen om de gesprekkencyclus in te richten aan de hand van het instrument Coo7. Dit
        instrument biedt de mogelijkheid aan elke medewerker om zijn of haar bekwaamheid in bij te houden. Ook wordt
        de gesprekkencyclus opgezet aan de hand van een klok waarbij zowel de leidinggevende als de medewerker
        acties uitvoert, zoals lesobservaties, het voeren van waarderingsgesprekken en het bijhouden van een
Persoonlijk         Ontwikkelingsplan (POP) door de medewerker.
2.    Van elke medewerker wordt verwacht dat hij of zij zich ontwikkelt. Hiervoor worden scholingsmogelijkheden
        geboden op zowel team als individueel niveau. Ook wordt het leren van en met elkaar gestimuleerd door
        participatie in netwerken of door de inzet van collegiale consultaties. Ook wordt de mogelijkheid van studiereizen
        geboden om daarmee te werken aan de eigen ontwikkelingen ten behoeve van de organisatie.
        Scholing vinden wij belangrijk. In het bijzonder wordt scholing en ondersteuning aangeboden op de onderdelen
        Vensters PO, vergroten van vaardigheden op het analyseren van gegevens, (samen)werken in een digitale
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        omgeving (bijvoorbeeld SharePoint, SNAPPET, Prowise) en hoe invulling gegeven kan worden aan de leerlijn
        Wetenschap en Techniek.
3.    Voor alle medewerkers is gerichte ondersteuning mogelijk als dit noodzakelijk is. In het bijzonder krijgen nieuwe
        medewerkers begeleiding vanuit de school of vanuit de organisatie om zo goed mogelijk te starten. Startende
        leerkrachten krijgen gedurende 3 jaar, of zoveel als noodzakelijk is, begeleiding van een (interne) coach om zich
        te ontwikkelen van een start naar basis bekwame leerkracht.
4.    Op zowel organisatie- als schoolniveau wordt gesproken over de professionele ruimte van de leerkracht
        (Professioneel Statuut), werkdruk die wordt ervaren en (preventie) ziekteverzuim.
5.    Het onderwijs ontwikkelt zich in een snel tempo. Dit betekent dat de behoefte kan ontstaan aan nieuwe functies
        zoals een kindercoach, onderwijs ondersteunend personeel (OOP) die niet altijd op alle scholen standaard in de
        formatie zijn opgenomen. Deze planperiode zal het functiebouwwerk opnieuw worden ingericht en zal worden
        gekeken welke aanvullende functies noodzakelijk zijn om het onderwijs te verbeteren.

Personeel en Organisatie op o.b.s. 't Fonnemint
Als aanvulling op de bovenstaande Elan-ontwikkeldoelen hebben we deze doelen geformuleerd:
1.    De ouderraad is een brede raad die een scala aan activiteiten aanstuurt een uitvoert in samenwerking met de
       leerkrachten.
2.    De school heeft een keuze gemaakt om bij het traditionele rooster te blijven of over te gaan op een andere
rooster.
3.     Iedere medewerker heeft zijn ontwikkeling beeld. Hij reflecteert daar regelmatig op. Deze reflectie wordt
        aangestuurd via het programma Coo7. 
4.    Het Professionaliseringsstatuut wordt ieder jaar geëvalueerd en geactualiseerd.
5.    Besluitvorming in de organisatie vindt plaats conform de uitgangspunten van dit statuut.
6.    Het werkverdelingsakkoord wordt ieder jaar geëvalueerd en geactualiseerd.
7.    Onze school spiegelt het aanbod, de regels en afspraken aan de leerlingenraad. 
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4 Onderwijskundig beleid
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5 Personeelsbeleid

5.1 Integraal Personeelsbeleid

Wij vinden de kwaliteit van onze medewerkers van doorslaggevend belang in relatie tot de kwaliteit van een school.
We beschouwen de schoolleiders (directeuren) als de leraren van hun team: ze geven leiding aan de
schoolontwikkeling, maar ook aan het leren van de leraren. Vanzelfsprekend zorgen de directeuren (geregistreerde
schoolleiders) in de eerste plaats voor hun eigen professionele ontwikkeling. Daarnaast ontwikkelen zij op hun school
een professionele cultuur die borgt dat de leraren met en van elkaar leren.
Een kernwoord daarbij is eigenaarschap: ze maken de leraren zo veel mogelijk medeverantwoordelijk voor de
schoolontwikkeling en de eigen professionele ontwikkeling. Voor wat betreft het laatste aspect: de schoolleiders
zorgen ervoor, dat ze de leraren uitdagen en stimuleren om zich passend te ontwikkelen. Passend betekent: passend
bij de fase van ontwikkeling van de leraar. Daarbij maken ze onderscheid tussen startbekwame, basisbekwame en
vakbekwame leraren. Voor (de resultaten van) de leerlingen is het van belang, dat de leraren up to date zijn, dat ze
beschikken over actuele kennis en vaardigheden om het leren van de leerlingen te optimaliseren. We verwachten van
de (geregistreerde) leraren, dat ze werk maken van hun eigen professionele ontwikkeling (POP) en dat ze deze
ontwikkeling bespreken in de diverse gesprekken met de schoolleiding. We willen een cultuur creëren waarin
talentontwikkeling van excellente medewerkers gewaardeerd, gestimuleerd en benut wordt.
Naast de schoolleiding en de leraren onderscheiden we “overig personeel”. Voor vrijwel iedere functie (of taak)
beschikt onze stichting over een taak- of functiebeschrijving. Ook aan deze categorie personeel worden hoge
kwaliteitseisen gesteld. Immers: gezamenlijk werken we aan het ontwikkelen van leerlingen.

Een medewerker van Elan Onderwijsgroep:
hanteert de beroepsstandaarden met betrekking tot de competenties en vakkennis en ontwikkelt zich continu;
weet pedagogisch een goed klimaat te creëren;
stemt pedagogisch en didactisch handelen af op het onderwijsconcept van de school en de onderwijsbehoeften van
de kinderen;
heeft realistische verwachtingen van de kinderen;
stelt talentontwikkeling van kinderen als doel;
bevordert de zelfstandigheid van de kinderen;
werkt vanuit een analyserende en onderzoekende houding.  

5.2 Bevoegde en bekwame leraren

Op onze school werken bevoegde een bekwame leraren. Het is uitgesloten dat een leraar op onze school
werkzaamheden kan verrichten, zonder bevoegd te zijn. Alle leraren beschikken daarom over een pabo-diploma. De
schoolleider beschikt over een diploma van een opleiding voor schoolleiders.
Daarin staat de gevolgde scholing over de afgelopen periode vermeld (zie hoofdstuk Personeelsbeleid). De school
legt jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag over de gevolgde scholing en bespreekt de scholing van het nieuwe
jaar binnen het team en met de MR van de school.
Het ontwikkelen van de bekwaamheid van de leraren verloopt daarnaast via de lijn startbekwaam, basisbekwaam en
vakbekwaam. Het instrument COO7 geeft ons inzicht in de mate van bekwaamheid van de leraar. In de
gesprekkencyclus bespreken we hoe leraren zich kunnen ontwikkelen van de ene fase naar de volgende fase van
bekwaamheid. De directeur staat ingeschreven in het schoolleidersregister. Tenslotte werken alle betrokkenen met
een bekwaamheidsdossier. 

5.3 De schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door de directeur van de school. Kenmerkend voor de schoolleiding is, dat ze zich
richt op het zorgen voor goede communicatie en op het adequaat organiseren van de gang van zaken op school. In
de derde plaats vindt de schoolleiding met name het onderwijskundig leiderschap van belang. De directie wil adaptief
leiding geven, dat betekent dat ze daar waar nodig en noodzakelijk rekening houdt met verschillen tussen leraren.

Kwaliteitsindicatoren:
1.    De schoolleiding ontwikkelt innovatief beleid op grond van strategische keuzes ;
2.    De schoolleiding communiceert adequaat met het team over de koers van de school;
3.    De schoolleiding operationaliseert en implementeert beleid op een zorgvuldige wijze ;
4.    De schoolleiding ondersteunt de teamleden in voldoende mate ;
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5.    De schoolleiding stimuleert initiatieven van de teamleden ;
6.    De schoolleiding heeft voldoende delegerend vermogen ;
7.    De schoolleiding organiseert de dagelijkse gang van zaken op een effectieve wijze;
8.    De schoolleiding zorgt voor een plezierig werk- en leerklimaat.

5.4 Professionele cultuur

De schoolleiding streeft ernaar de school te ontwikkelen tot een lerende organisatie, tot een school die gekenmerkt
wordt door een professionele schoolcultuur. Daarom worden er jaarlijks studiedagen voor het gehele team
ingeroosterd. Speerpunt is de ontwikkeling van de leraren tot nog betere leraren. Daartoe leggen de directie, de IB-ers
en de taalcoördinator klassenbezoeken af en worden er nagesprekken gevoerd. 

Typerend voor onze school is tevens, dat we leren met en van elkaar in professionele leergemeenschappen. En dat
de leraren hun eigen ontwikkeling bijhouden in een portfolio (onderdeel van het bekwaamheidsdossier). De
schoolleider is geregistreerd schoolleider.

Daarnaast participeren de leerkrachten in werkgroepen die gestalte geven aan de realisatie van de actiepunten zoals
deze zijn opgenomen in het schoolplan en het jaarplan.

5.5 Beleid met betrekking tot stagiaires

Voor de aanwas van nieuwe leerkrachten vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
aankomend onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Wij zijn een lerende organisatie waarin ook mensen
die het vak nog moeten leren, ruimte krijgen om zich bij ons te ontwikkelen. Hierbij streven we naar een rijke
leeromgeving waarin we oog hebben voor de ontwikkelvraagstukken van het individu in relatie tot de doelen die op
organisatie- of schoolniveau worden gesteld.

5.6 Werving en selectie

De werving en selectie van nieuw personeel voor onze organisatie wordt aangestuurd vanuit het bestuur.  Nieuwe
medewerkers kunnen zich melden bij de organisatie, kunnen aangeven waar hun voorkeur ligt om eventueel te
werken waarna, na een intake, gekeken wordt of de medewerker passend is bij de mogelijke vacatureruimte binnen
onze organisatie.

5.7 Introductie en begeleiding

Wij hechten waarde aan de begeleiding van nieuwe medewerkers.

Nieuwe leraren krijgen een mentor en naast de uren duurzame inzetbaarheid een ‘bijzonder budget’ van 40 uren op
jaarbasis voor het inwerken in de organisatie. De begeleider vanuit de organisatie voert gesprekken met de nieuwe
medewerker waarbij zij zich ontwikkelen aan de hand van een POP dat zich richt op het beheersen van de opgestelde
criteria. 

Tegelijkertijd worden ook eisen gesteld aan de nieuwe medewerker. Zij dienen bereid te zijn om zich verder te
scholen op onderdelen die voor de organisatie van belang zijn. Hierbij valt te denken aan scholing op het gebied van
ICT of het halen van een bevoegdheid gymnastiek.

In overleg met de begeleider wordt bekeken wat een passend en werkend scholingsaanbod is voor de betreffende
medewerker om zo goed als mogelijk te kunnen starten in de nieuwe functie. 

5.8 Het bekwaamheidsdossier

Alle werknemers beschikken over een zogenaamd bekwaamheidsdossier. Deze dossiers worden beheerd door de
leraren zelf; het dossier is altijd op school aanwezig. De directie zorgt ervoor, dat het bekwaamheidsdossier een
levend document is door er veelvuldig mee te laten werken, door het te gebruiken bij het personeelsbeleid. In dit
dossier bevinden zich:

Afschriften van diploma’s en certificaten
De missie en visie(s) van de school
De competentieset
De gescoorde competentielijstjes
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De persoonlijke ontwikkelplannen
De persoonlijke actieplannen
De gespreksverslagen (FG)
De gespreksverslagen (BG)
Verslagen van feedbackgesprekken n.a.v. het klassenbezoek
Overzicht van de gemaakte prestatie-afspraken
Overzicht van reflectieve vragen en antwoorden (flitsbezoeken)

In het portfolio verzamelt de werknemer ‘bewijzen’ voor zijn persoonlijke ontwikkeling.

5.9 Professionalisering

Scholing komt aan de orde bij de functioneringsgesprekken. 
Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van
de school, de schoolverbeterdoelen, 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 ambities (doelen) van de school. In de
regel volgt het team vier keer per jaar teamgerichte scholing. 
Iedereen is daarbij aanwezig. De scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder het kopje professionalisering.

5.10 Verzuimbeleid

Een zieke werknemer meldt zich ziek bij de directeur en via de mail bij het stafbureau. Mocht vervanging noodzakelijk
zijn, dan neemt de directeur van de school contact op met het centrale meldpunt voor de vervanging. Bij langdurig
verzuim treedt de directeur op als case-manager voor de zieke medewerker, waarbij deze ondersteund wordt vanuit
het stafbureau om de re-integratie van de zieke medewerker te bevorderen. Indien noodzakelijk zal de Arbo-arts
worden ingeschakeld. Het advies van de Arbo-arts zal met de zieke medewerker worden besproken waarbij gekeken
wordt op welke manier dit advies bijdraagt aan de re-integratie van de zieke medewerker. De werkgever wordt hierbij
ondersteund door een externe Arbo organisatie die vooral aandacht heeft voor de wettelijke verplichtingen die de
werkgever heeft in het kader van ziekte bij een individuele medewerker.

Centraal in deze begeleiding tijdens ziekte staan de gesprekken die worden gevoerd tussen de zieke medewerker en
de directeur als zijnde case-manager.

5.11 Mobiliteitsbeleid

Het mobiliteitsbeleid is opgesteld door het bovenschools management (zie bijlage). eventuele mobiliteitswensen van
een medewerker worden in februari geïnventariseerd en besproken nadat op organisatieniveau het
bestuursformatieplan is vastgesteld en op schoolniveau de eerste gesprekken rondom de formatie van het nieuwe
schooljaar plaatsvinden.
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6 Organisatiebeleid
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7 Financieel beleid

7.1 Lumpsum financiering, ondersteuning en gesprekken

De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgesteld in het Financieel Beleidsplan van Elan
Onderwijsgroep. De algemeen directeur (c.q. het bestuur) is eindverantwoordelijk voor de effectieve besteding van de
middelen. Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit van de totale organisatie te waarborgen en de
optimale randvoorwaarden te creëren om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van de Stichting en het
schoolplan van de school te realiseren.

Alle lumpsumgelden worden bovenschools beheerd, evenals de gelden die voortkomen uit de bestemmingsboxen. De
Directeur Bestuurder zorgt –in samenspraak met de directeuren- voor een deugdelijke verdeling van de gelden over
de scholen. Daartoe heeft het bestuur een begrotingsmodel ontwikkeld met daarin de uitgangspunten van haar beleid.
De financiële ondersteuning wordt verzorgd door het stafbureau. Jaarlijks bespreken de Directeur Bestuurder en de
directeur van de school de financiële positie van de school via de managementrapportage. 

7.2 Externe geldstromen

Van het rijk ontvangt de school lumpsumgelden en impulsbudget. De budgetten komen op bovenschools niveau
binnen en worden daar beheerd. Op het bestuurskantoor wordt een uitputtingsoverzicht bijgehouden van de
beschikbare middelen. Vanuit de gemeente ontvangt de school projectsubsidies voor kunst, cultuur, huisvesting en
ondersteuning van het gebiedsteam in het kader van Passend Onderwijs. De school verantwoordt zich over de
deugdelijke besteding van de middelen via een jaarlijkse rapportage. 

7.3 Sponsoring

Ten aanzien van sponsoring gelden de volgende uitgangspunten voor onze organisatie:

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de school. Er
mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van
het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd
zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primair
onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

7.4 Begrotingen

De begroting wordt jaarlijks voorafgaande aan het kalenderjaar op voorstel van de algemeen directeur vastgesteld.
De vastgestelde begroting is taakstellend voor de algemeen directeur en de directeuren van de scholen. Dat betekent
dat in principe geen uitgaven kunnen worden gedaan, zonder dat deze zijn begroot. Schuiven binnen de begroting is
toegestaan, mits geen geweld wordt gedaan aan de vooraf geformuleerde beleidsdoelen. De begroting is hiermee
een belangrijk sturingselement geworden.

De directeur stelt jaarlijks in overleg met de Directeur Bestuurder een voorstel op voor een begroting voor het
komende kalenderjaar met een toelichting (begroting). Daarin zijn alle inkomsten en uitgaven van de school
opgenomen waarvoor de directeur verantwoordelijk is. De begroting is gebaseerd op het beleidsplan van de school.
Hierbij staat het verhaal van de school centraal.

Daarnaast stelt de directeur jaarlijks een personeels formatieplaatje op na overleg met de Directeur Bestuurder. Hierin
worden de middelen met betrekking tot basis-formatie, wegingsgelden en impulsgelden verantwoord. Het personeels-
formatieplan wordt besproken met de MR (in samenspraak met het 
stafbureau). In het bijzonder wordt dan gekeken naar de ontwikkeling van het leerlingenaantal en de GGL van het
onderwijzend- en onderwijsondersteunend personeel.

De meerjaren investeringsbegrotingen (OLP, ICT, meubilair, hardware) worden bovenschools beheerd. De
investeringen worden in de meerjarenbegrotingen geactiveerd en op basis van de afschrijvingstermijnen
afgeschreven.  
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8 Zorg voor kwaliteit
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9 Strategisch beleid
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10 Aandachtspunten 2019-2023

Thema Mogelijk aandachtspunt Prioriteit

Leerstofaanbod Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale
integratie

gemiddeld

Het onderwijs is gericht op kennis hebben van verschillende achtergronden
en culturen van leeftijdgenoten

gemiddeld

Het onderwijs is gericht op kennismaken met verschillende achtergronden
en culturen van leeftijdgenoten

gemiddeld

Didactisch
handelen

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en
betrokken zijn

hoog

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk
van de behoeften van de leerlingen

hoog

Zorg en
begeleiding

De toetsen m.b.t. rekenen en taal geven een indicatie van de bereikte
referentieniveaus

hoog

Vervolgsucces De school beschikt over toereikende gegevens over het vervolg van de
loopbaan van leerlingen die de school verlaten hebben

gemiddeld

De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven
schooladviezen in overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

gemiddeld

De eerder afgegeven schooladviezen passen bij het vervolgsucces van de
leerlingen

gemiddeld

Samenwerking De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen gemiddeld
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11 Meerjarenplanning 2019-2020

Thema Verbeterdoel

Didactisch
handelen

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van
de leerlingen

Zorg en
begeleiding

De toetsen m.b.t. rekenen en taal geven een indicatie van de bereikte referentieniveaus

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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12 Meerjarenplanning 2020-2021

Thema Verbeterdoel

Leerstofaanbod Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

Het onderwijs is gericht op kennis hebben van verschillende achtergronden en culturen van
leeftijdgenoten

Het onderwijs is gericht op kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van
leeftijdgenoten

Didactisch
handelen

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de
leerlingen

Vervolgsucces De school beschikt over toereikende gegevens over het vervolg van de loopbaan van leerlingen die
de school verlaten hebben

De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in
overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

De eerder afgegeven schooladviezen passen bij het vervolgsucces van de leerlingen

Samenwerking De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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13 Meerjarenplanning 2021-2022

Thema Verbeterdoel

Leerstofaanbod Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

Didactisch
handelen

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van
de leerlingen

Samenwerking De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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14 Meerjarenplanning 2022-2023

Thema Verbeterdoel

Didactisch
handelen

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van
de leerlingen

Samenwerking De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen

Het schoolplan geeft globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider beschrijven
(SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de verbeterdoelen in
voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens bespreken we
tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het jaarverslag.
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15 Formulier "Instemming met schoolplan"

Brin: 18PT

Naam: OBS 't Fonnemint

Adres: Dordtse Straat 40

Postcode: 9076CP

Plaats: SINT ANNAPAROCHIE

VERKLARING

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te stemmen met het van 2019 tot 2023
geldende schoolplan van deze school.

Namens de MR,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening

OBS 't Fonnemint
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16 Formulier "Vaststelling van schoolplan"

Brin: 18PT

Naam: OBS 't Fonnemint

Adres: Dordtse Straat 40

Postcode: 9076CP

Plaats: SINT ANNAPAROCHIE

VERKLARING

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 2019 tot 2023 geldende schoolplan van deze school
vastgesteld.

Namens het bevoegd gezag,

naam

functie

plaats

datum

handtekening

 

naam

functie

plaats

datum

handtekening

OBS 't Fonnemint
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