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Actiepunten [GROOT]

Gekozen actiepunten

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Didactisch
handelen

We proberen bij groepswerk de coöperatieve taakrollen uit. groot

GD2 Didactisch
handelen

We updaten het dyslexieprotocol. groot

GD3 Didactisch
handelen

We formuleren actiepunten vanuit het Protocol ERWD. groot

GD4 Didactisch
handelen

We bezoeken elkaar in het kader van collegiale consulatie om te
reflecteren op ons pedagogisch en didactisch handelen teneinde
om van elkaar te leren en onze manier van werken te versterken.

groot

GD5 Zorg en
begeleiding

De NPO-middelen worden besteed conform de uitgangspunten
voor een effectieve inzet van NRO (Nationaal Regieorgaan
Onderwijsonderzoek) m.b.t. corona-achterstanden

groot

GD6 Opbrengstgericht
werken

We kiezen een nieuw leerlingvolgsysteem en een eindtoets die
daarbij past.

groot

GD7 Opbrengstgericht
werken

We versterken de PDCA-cyclus op school op meso- en micro-
niveau.

groot

GD8 Nederlands We maken een nieuw taalbeleidsplan met aandacht voor
meertaligheid.

groot

GD9 Sociale
veiligheid

Het borgingsdocument Sociaal-Emotioneel leren wordt afgemaakt. groot

GD10 Integraal
Personeelsbeleid

Iedere medewerker (1/3) van het team per jaar) maakt een pop. Als
basis hiervoor dienen het competentieonderzoek en het
waarderingsformulier.

groot

GD11 Contacten met
ouders

Er is bij de MR een rooster van aftreden gemaakt. groot

GD12 Leerstofaanbod Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap
en sociale integratie

groot

GD13 Didactisch
handelen

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

groot

GD14 Samenwerking De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen groot

Actiepunten [KLEIN]

Gekozen actiepunten

Thema Actiepunt Omvang

KD1 Vervolgsucces De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven
schooladviezen in overeenstemming zijn met de loopbaan van de
leerlingen

klein
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Actiepunten [GROOT]

Uitwerking GD1: We proberen bij groepswerk de coöperatieve taakrollen uit.

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Resultaatgebied Didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding Onze school werkt met het EDI-model, waarbinnen er aandacht is voor het
verhogen van de betrokkenheid middels het gebruik van o.a. wisbordjes en
beurtenstokjes. Het structureel inzetten van coöperatieve taakrollen kan
versterkt worden om de leerlingen te leren verantwoordelijkheid te dragen
binnen een kleinere groep.

Gewenste situatie (doel) 1. De kinderen kunnen de taken verdelen bij groepswerk.
2. De kinderen durven elkaar aan te spreken op de taken en

verantwoordelijkheden.

Activiteiten (hoe) 1. Bij de technieklessen uit de techniektoren maken de kinderen gebruik van
de coöperatieve taakrollen.

Consequenties organisatie 1. Bespreken tijdens de teamvergadering (najaar).
2. Regelmatig bespreken tijdens de bouwvergaderingen.

Consequenties scholing Geen.

Betrokkenen (wie) het hele team.

Plan periode wk 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22

Eigenaar (wie) Leergebied Techniek, MvdW, ML

Kosten Geen

Omschrijving kosten Niet van toepassing

Meetbaar resultaat 1. De kinderen weten welke taken er zijn bij groepswerk.
2. De kinderen spreken elkaar aan op de taken die ze binnen de groep

hebben gekregen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 1. Twee keer per jaar in de teamvergadering.
2. Twee keer per jaar in de bouwvergadering.

Borging (hoe) Zie Evaluatie.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: We updaten het dyslexieprotocol.

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Resultaatgebied Zorg en Begeleiding

Huidige situatie + aanleiding Het dyslexieprotocol is verouderd en moet vernieuwd worden.

Gewenste situatie (doel) Het dyslexieprotocol is aangepast aan de nieuwe manier van werken, o.a. met
BOUW! We hanteren een andere screeningsmethode voor de kleuters.

Activiteiten (hoe) Het protocol is al in concept klaar en moet nog aan het team voorgelegd
worden.

Consequenties organisatie Zie Activiteiten.

Consequenties scholing Geen.

Betrokkenen (wie) het hele team.

Plan periode wk 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 23, 24, 25, 26, 27 en 28

Eigenaar (wie) MvdW

Kosten Geen

Omschrijving kosten Niet van toepassing

Meetbaar resultaat De handelingsplannen van de leerlingen met dyslexie zijn in overeenstemming
met het nieuwe dyslexieprotocol.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Teamvergadering juli 2022

Borging (hoe) In de teamvergadering van het najaar 2022 is het protocol vastgesteld en wordt
ermee gewerkt.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: We formuleren actiepunten vanuit het Protocol ERWD.

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Resultaatgebied Zorg en begeleiding

Huidige situatie + aanleiding De school heeft geen schooleigen Protocol ERWD.

Gewenste situatie (doel) De school heeft een Protocol ERWD. De OPP's rekenen zijn hierop afgestemd.

Activiteiten (hoe) 1. Landelijk protocol bespreken in de staf.
2. Landelijk protocol bespreken in het leergebied.
3. Aanpassingen formulieren in het leergebied.
4. Aanpassen landelijk protocol naar de schoolsituatie.
5. Vaststellen van het nieuwe protocol in het team.

Consequenties organisatie 1. 2-3 vergaderingen inplannen met het leergebied Rekenen/wiskunde.

Consequenties scholing Geen.

Betrokkenen (wie) leergebied rekenen/wiskunde en mvdw

Plan periode wk 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 en 52

Eigenaar (wie) MvdW

Kosten Geen.

Omschrijving kosten Niet van toepassing.

Meetbaar resultaat De school heeft een schoolspecifiek Protocol ERWD.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) teamvergadering juli 2023

Borging (hoe) De leerlingen hebben een OPP-rekenen dat afgestemd is op het protol ERWD.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD4: We bezoeken elkaar in het kader van collegiale consulatie om te reflecteren op ons
pedagogisch en didactisch handelen teneinde om van elkaar te leren en onze manier van werken te
versterken.

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Resultaatgebied Integraal Personeelsbeleid

Huidige situatie + aanleiding Collega's kijken nauwelijks bij elkaar in de les. In het kader van de lerende
organisatie kunnen gerichte lesbezoeken echter wel het pedagogisch en
didactisch handelen van leerkrachten versterken. Dit is ook een ontwikkelpunt
dat de audit in april 2022 naar voren heeft gebracht.

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten formuleren hun eigen leerpunt(en), kijken de kunst van een ander
af en vragen reflectie op hun eigen handelen.

Activiteiten (hoe) Leerkrachten geven aan bij wie ze graag zouden willen kijken en van wie ze
feedback durven krijgen (psychologische veiligheid). Zie ook apart document
Collegiale Consultatie.

Consequenties organisatie Wanneer een leerkracht niet voor de groep staat, zal deze vervangen moeten
worden door een invaller, de onderwijsassistent, intern begeleider of de
directeur. zo mogelijk worden er meerdere lesbezoeken op één dag ingepland.

Consequenties scholing Uit de feedback kunnen scholingsvragen komen die nu nog niet te voorspellen
zijn.

Betrokkenen (wie) het hele team.

Plan periode wk 40, 45, 49, 1, 6, 10, 14, 18, 23 en 27

Eigenaar (wie) ML

Kosten Eventuele vervangingskosten.

Omschrijving kosten Vervangingskosten.

Meetbaar resultaat De leerkrachten krijgen zicht op hun ontwikkelpunten en leren van elkaar.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatie van de consultatie: 2x per jaar.

Borging (hoe) Leerkrachten schrijven hun leerpunten en feedback op. De collegiale consulatie
is onderwerp van het functioneringsgesprek. In juni bespreken tijdens de
teamvergadering of en in welke vorm we de collegiale consultatie volgend
schooljaar houden.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD5: De NPO-middelen worden besteed conform de uitgangspunten voor een effectieve inzet van
NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) m.b.t. corona-achterstanden

Hoofdstuk / paragraaf Zorg en begeleiding

Resultaatgebied NPO-middelen.

Huidige situatie + aanleiding Zie addendum.

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD6: We kiezen een nieuw leerlingvolgsysteem en een eindtoets die daarbij past.

Hoofdstuk / paragraaf Opbrengstgericht werken

Resultaatgebied Kwaliteitszorg

Huidige situatie + aanleiding We gebruiken nu het Cito-leerlingvolgsysteem en de Cito-Eindtoets. Omdat de
adaptieve Cito-toets niet op de iPads kan, gebruiken we de uitgebreide Cito-
toets op papier. Inmiddels zijn er meer volgsystemen en andere
eindtoetsaanbieders. We vragen ons af of er andere systemen/ toetsen zijn die
minder talig zijn en wellicht betere resultaten genereren.

Gewenste situatie (doel) We hebben een leerlingvolgysteem en een Eindtoets die past bij onze populatie
(wegingsfactor). Ook voor de kleuterbouw is er een volgsysteem.

Activiteiten (hoe) Er wordt een werkgroep geïnstalleerd die dit gaat onderzoeken (collectieve
leercyclus van Castelijns et al., 2009).

Consequenties organisatie Er worden vijf bijeenkomsten ingepland. De werkgroepsleden worden
gefaciliteerd.

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) mvdw en nader te bepalen leerkrachten.

Plan periode wk 40, 49, 1, 10 en 14

Eigenaar (wie) MvdW

Kosten Het volgsysteem en de eindtoets zal kosten met zich meebrengen. De
verwachting is dat dat niet meer kosten zullen zijn dan we nu kwijt zijn.

Omschrijving kosten Zie hierboven.

Meetbaar resultaat De resultaten van het leerlingvolgsysteem en de Eindtoets passen bij het beeld
dat we hebben van de kinderen uit onze eigen observaties en methodetoetsen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) De werkgroep heeft haar onderzoek afgerond voor de meivakantie.

Borging (hoe) De nieuwe methodieken worden eens per halfjaar ingezet vanaf groep 3. Bij de
kleutergroepen kan dit afwijken, afhankelijk van het instrument.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD7: We versterken de PDCA-cyclus op school op meso- en micro-niveau.

Hoofdstuk / paragraaf Opbrengstgericht werken

Resultaatgebied Opbrengstgericht werken

Huidige situatie + aanleiding Het auditrapport uit april 2022 geeft aan dat er winst is te behalen in het
planmatiger doorlopen van de kleine grote zorgcyclus. Analyses op kind-,
groeps-, en schoolniveau kunnen diepgaander en inhoudelijker, zodat er (nog)
meer zicht is op ontwikkeling.

Gewenste situatie (doel) Zowel op kind-, groeps-, als schoolniveau worden er gerichte interventies
geformuleerd die tot meer zicht op ontwikkeling leiden.

Activiteiten (hoe) -We agenderen een leerlingbespreking (of twee) per bouw om interventies op
leerlingniveau met elkaar te bespreken en zo van elkaar te leren. -De
zorgzuilen, cruciale doelen en interventies komen nadrukkelijker aan bod
tijdens de groepsbesprekingen; (groepsniveau) -De besprekingen van de
opbrengsten krijgen een interactiever karakter om de denkkracht te vergroten.
(schoolniveau)

Consequenties organisatie -leerlingbesprekingen inplannen. -Meer tijd inplannen voor de
groepsbesprekingen en een handig format daartoe aanleveren. -Meer tijd
inplannen voor de bespreking van de opbrengsten.

Consequenties scholing Geen.

Betrokkenen (wie) ml en mvdw en de leerkrachten

Plan periode wk 36, 40, 49, 1, 6, 10, 14, 18, 23 en 27

Eigenaar (wie) MvdW

Kosten Geen

Omschrijving kosten Niet van toepassing

Meetbaar resultaat De interventies op schoolniveau werken door in de interventies op groeps- en
leerlingniveau.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni/juli 2023

Borging (hoe) In de weekplanning, verslagen van de leerlingbesprekingen en de verslagen
van de opbrengsten komt de kleine en grote zorgcyclus terug.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD8: We maken een nieuw taalbeleidsplan met aandacht voor meertaligheid.

Hoofdstuk / paragraaf Nederlands

Resultaatgebied Leerstofaanbod

Huidige situatie + aanleiding Het taalbeleidsplan is verouderd. Er is een update noodzakelijk ten aanzien van
meertaligheid/ Frysk. De methode Lezen in beeld (begrijpend lezen) is
uitgefaseerd. De methode TaalActief 4 (taal/spelling) is verouderd is en voldoet
niet meer aan de wensen en eisen. Met name op het gebied van schrijven,
spreken en luisteren is er een goed aanbod nodig.

Gewenste situatie (doel) 1. In 2030 is er een aanbod Frysk dat aansluit bij de aanbodsdoelen vanuit de
Provincie Fryslân.

2. In oktober 2022 ligt er een nieuw taalbeleidsplan (concept).
3. We hebben een methode Begrijpend Lezen waarbij taalrijke teksten

gebruikt worden.
4. We hebben een methode Taal/Spelling die de doorgaande lijn schrijven,

spreken en luisteren borgt.

Activiteiten (hoe) 1. Er wordt geëxperimenteerd met een aanbod Frysk/ Meertaligheid vanuit
het lectoraat Meertaligheid o.l.v. Jolanda Verhoef (kleuters en groep 6a)

2. Een werkgroep Begrijpend lezen onderzoekt het aanbod Begrijpend lezen
en doet een voorstel richting het team (collectieve leercyclus).

3. Een werkgroep Taal/Spelling onderzoekt het aanbod Taal/Spelling en doet
een voorstel richting het team (collectieve leercyclus).

Consequenties organisatie Diverse collega's zijn aan de slag met experimenteren en onderzoeken.
Facilitering in tijd (taakbeleid), en een duidelijke fasering is van belang.

Consequenties scholing 1. Vanuit het lectoraat Meertaligheid van Hogeschool NHL/Stenden begeleidt
taalstiper Jolanda Verhoef ons.

Betrokkenen (wie) frysk/ meertaligheid: bp, hb. taal/spelling: ah, bvr, evz, ldv, mq. begrijpend
lezen: cs, sm en wh

Plan periode wk 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9

Eigenaar (wie) BP, LdeV, EvZ en de diverse werkgroepen (gedeeld leiderschap).

Kosten Geen.

Omschrijving kosten De begeleiding vanuit NHL/Stenden is kosteloos vanwege onze deelname aan
onderzoek vanuit de hogeschool.

Meetbaar resultaat 1. We weten of we verder willen met de filosofische dialoog (kleuters) en
theaterlezen (groep 6).

2. Er is een nieuwe methode gekozen voor Begrijpend lezen.
3. Er is een nieuwe methode gekozen voor Taal/Spelling.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Februari/ maart 2023 in de teamvergadering.

Borging (hoe) De besluiten krijgen een plek in het nieuwe taalbeleidsplan. De nieuwe
methodes krijgen een plek in het curriculumoverzicht in de Studiegids.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD9: Het borgingsdocument Sociaal-Emotioneel leren wordt afgemaakt.

Hoofdstuk / paragraaf Sociale veiligheid

Resultaatgebied Sociale Veiligheid en Leerstofaanbod

Huidige situatie + aanleiding De Steungroep of No-Blame aanpak is nog niet geborgd. De methode voor
Sociaal-Emotioneel Leren Goed Gedaan is verouderd en niet beoordeeld door
het Nederlands Jeugdinstituut. De overheid scherpt daarnaast de
burgerschapsopdracht aan.

Gewenste situatie (doel) 1. De No-Blame aanpak is geborgd.
2. Er is een duidelijke gedragslijn omtrent ongewenst gedrag. Afgerond in

2021-2022.
3. Een werkgroep onderzoekt een nieuwe methode voor sociaal-emotioneel

leren, waarbij de burgerschapsopdracht wordt meegenomen.
4. Het sociaal-emotioneel functioneren wordt gemonitord door een instrument

dat door kinderen beter begrepen wordt.

Activiteiten (hoe) 1. Margriet Leeuw verwerkt de No-Blame aanpak in het Anti-Pestprotocol.
Afgerond in 2021-2022.

2. Er komt een studiedag omtrent gewenst/ ongewenst gedrag. Afgerond in
2021-2022.

3. Een werkgroep volgt de collectieve leercyclus en doet een voorstel voor
een nieuwe SEL-methode voor mei 2022. Doorgeschoven naar oktober
2022.

4. Het Gedragsprotocol van Elan en het protocol van de school moeten
samengevoegd worden tot één document.

Consequenties organisatie Er is een helder lijn sociaal-emotioneel functioneren en burgerschap door de
hele school. De ontwikkeling van de kinderen wordt goed in kaart gebracht en
biedt handvatten om effectieve interventies te doen. Er is tevens een duidelijke
lijn in de school hoe om te gaan met ongewenst gedrag. Vanuit het
bestuursbureau komt een gedragsprotocol, waar ons gedragsprotocol een
onderdeel van uit gaat maken. Het centrale deel met betrekking tot schorsing
en verwijdering moet tot een schooldocument gemaakt worden.

Consequenties scholing 1. De studiedag Gedrag in november wordt ingevuld door de
gedragsdeskundige van Elan. (afgerond in 2021)

2. Leden van de werkgroep Burgerschapsvorming doen literatuuronderzoek,
bevragen collega-scholen naar hun bevindingen en informeren bij
uitgeverijen naar beschikbare methodes.

Betrokkenen (wie) mvdw, cvk en rb.

Plan periode wk 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 en 46

Eigenaar (wie) MvdW

Kosten Aan de nieuwe monitor zullen kosten verbonden zijn. De verwachting is dat dat
maximaal 2 euro per leerling zal kosten.

Omschrijving kosten De verwachting is dat dat maximaal 2 euro per leerling zal kosten.

Meetbaar resultaat 1. De school heeft een actueel Anti-Pestprotocol. Gerealiseerd in september
2022.

2. De school heeft een duidelijke lijn geformuleerd hoe om te gaan met
gewenst/ ongewenst gedrag van leerlingen. Gerealiseerd in september
2022.

3. De school heeft een nieuwe methode voor SEL en Burgerschapsvorming.
Te realiseren voor oktober 2022.
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4. De school heeft een nieuwe monitor voor SEL. Te realiseren voor
december 2022.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Teamvergadering oktober/ november 2022.

Borging (hoe) 1. Jaarlijks in september het protocol bespreken.
2. In de team- en bouwvergaderingen tenminste vier keer per jaar de

gedragslijn evalueren.
3. Opname in het curriculumoverzicht van de Studiegids van de SEL-

methode.
4. Jaarlijkse afname van de monitor.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD10: Iedere medewerker (1/3) van het team per jaar) maakt een pop. Als basis hiervoor dienen
het competentieonderzoek en het waarderingsformulier.

Hoofdstuk / paragraaf Integraal Personeelsbeleid

Resultaatgebied Integraal Personeelsbeleid

Huidige situatie + aanleiding De meeste collega's hebben de zelfwaarderingslijst en het startgesprek gehad
waarin de ontwikkelpunten zijn geformuleerd. Het is belangrijk te volgen hoe
het met de ontwikkelingen staat en het wederzijds functioneren vast te leggen
in Mooi Inzichtelijk, zodat er bovenschools zicht is op de gesprekkencyclus.

Gewenste situatie (doel) 1. Het personeel weet welke ontwikkelpunten aandacht verdienen.
2. Het personeel dat een hogere functie ambieert kan dat kenbaar maken in

het functioneringsgesprek.
3. De directie weet hoe de schoolontwikkeling verder gestimuleerd kan

worden.
4. De bestuurder van Elan Onderwijsgroep kan verantwoording afleggen aan

de inspectie m.b.t. het Integraal Personeelsbeleid (IPB).

Activiteiten (hoe) 1. De directeur inventariseert de behoefte aan een hogere inschaling (reeds
gedaan in 2021-2022)

2. De directeur plant lesbezoeken in (oktober/november).
3. De directeur plant functioneringsgesprekken in. (3 per maand)
4. De medewerker vult in Mooi Inzichtelijk! het zelfbeeld ten aanzien van de

competenties in.
5. De directeur vult in Mooi Inzichtelijk de competentielijst in.
6. Medewerker en directeur bespreken de overeenkomsten, verschillen en

ontwikkelpunten (wederkerig).

Consequenties organisatie 1. De directeur plant de gesprekken in en zet de formulieren klaar in Mooi
Inzichtelijk!

2. De directeur onderzoekt de ruimte is er is om van het systeem van Mooi
Inzichtelijk! af te wijken en een systeem te hanteren dat beter past bij het
Strategisch Beleidsplan.

Consequenties scholing Geen.

Betrokkenen (wie) het hele team.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) ML.

Kosten Geen.

Omschrijving kosten Niet van toepassing.

Meetbaar resultaat Iedere medewerker heeft in juli 2023 een formeel gesprek gehad met de
directeur.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Zie meetbaar resultaat. Aan het eind van ieder gesprek wordt het gesprek
geëvalueerd.

Borging (hoe) Zie Activiteiten en meetbaar resultaat.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD11: Er is bij de MR een rooster van aftreden gemaakt.

Hoofdstuk / paragraaf Contacten met ouders

Resultaatgebied Contact met ouders: MR

Huidige situatie + aanleiding Het MR-reglement moet inhoudelijk aangepast worden: de zittingstermijn
volstaat niet (meer). Vanuit Elan Onderwijsgroep is het verder noodzakelijk dat
de MR een scholingsplan voorlegt. Acute noodzaak voor de aanpassingen is
het vertrek van de voorzitter van de MR: zijn zittingstermijn zit erop.

Gewenste situatie (doel) De MR heeft een reglement dat actueel is. Tevens heeft ze een scholingsplan
waarin de middelen waar de MR volgens de CAO recht op heeft, verantwoord
worden.

Activiteiten (hoe) 1. Aanpassen MR-reglement met rooster van aftreden. Gerealiseerd in 2021-
2022.

2. Maken van MR-scholingsplan. Te realiseren in oktober 2022.
3. Uitschrijven van nieuwe MR-verkiezingen. Afgerond in 2021-2022.
4. Er komen nieuwe verkiezingen: 2022-2023 (maart).

Consequenties organisatie 1. De MR werkt volgens het reglement.
2. De MR is goed onderlegd en heeft input in de manier waarop

ouderavonden op school wordt vormgegeven.

Consequenties scholing Geen.

Betrokkenen (wie) de mr en ml

Plan periode wk 40, 41, 42, 43 en 44

Eigenaar (wie) Titia Okkinga, voorzitter MR.

Kosten Geen.

Omschrijving kosten Niet van toepassing.

Meetbaar resultaat 1. Er ligt een nieuw MR-reglement.
2. Er is een rooster van aftreden gemaakt.
3. Er is een nieuw lid van de oudergeleding gekozen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) MR-vergadering, juni 2023

Borging (hoe) Zie meetbare resultaten.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

OBS 't Fonnemint
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Uitwerking GD12: Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

Hoofdstuk / paragraaf Leerstofaanbod

Resultaatgebied Sociale Veiligheid

Huidige situatie + aanleiding Zie Actieplan Sociale Veiligheid: Borging Sociaal-Emotioneel Leren.

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

OBS 't Fonnemint
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Uitwerking GD13: De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de
behoeften van de leerlingen

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Resultaatgebied Didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding Kinderen die kenmerken van hoogbegaafdheid vertonen, krijgen een uitdagend
programma bij de bovenschoolse plusgroep. Deze kinderen, maar ook de
meerbegaafde kinderen, hebben ook een aanbod nodig op de eigen
basisschool.

Gewenste situatie (doel) De kinderen die goed presteren worden uitgedaagd tijdens de lessen in
kernvakken op hun eigen basisschool middels Levelwerk.

Activiteiten (hoe) Een nieuwe leerkracht die affiniteit met Levelwerk heeft, geeft de betreffende
kinderen wekelijks buiten de groep instructie, zodat ze binnen de groep hiermee
aan het werk kunnen.

Consequenties organisatie De leerkracht wordt deels vanuit NPO bekostigd. Er wordt een
ondersteuningsrooster gemaakt waarbij kinderen van verschillende groepen
tegelijkertijd instructie kunnen krijgen. De aanpak is erop gericht om uiteindelijk
het aanbod volledig binnen de groep te kunnen verzorgen.

Consequenties scholing Geen.

Betrokkenen (wie) cs en mvdw en team.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Meinalda

Omschrijving kosten De kosten hebben betrekking op de (jaarlijkse) aanschaf van de methode
Levelwerk.

Meetbaar resultaat De kinderen die meer aankunnen krijgen buiten de groep op een vast moment
in de week instructie en maken hun taken binnen de groep, bij voorkeur samen
met peers.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) juni 2022 in de teamvergadering.

Borging (hoe) De aanpak wordt beschreven in het Borgingsdocument Hoogbegaafdheid.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

OBS 't Fonnemint
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Uitwerking GD14: De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen

Hoofdstuk / paragraaf Samenwerking

Resultaatgebied Samenwerking

Huidige situatie + aanleiding 1. De aansluiting tussen voorschoolse opvang en de basisschool is een
voortdurend punt van aandacht.

2. De invoering van het continu-rooster vraagt een goede afstemming met
medewerkers van Stichting Kinderopvang Friesland (SKF).

Gewenste situatie (doel) 1. Er is periodiek overleg tussen directie en IB van de Krobbekeet en de
Arebaar over de aansluiting op 't Fonnemint.

2. De kleuterjuffen weten welke extra ondersteuningsbehoeften de kinderen
hebben die van de Krobbekeet of Arebaar komen.

3. De leerkrachten van o.b.s. 't Fonnemint hebben dagelijks een half uur
pauze dankzij de inzet van medewerkers van SKF en OOP van 't
Fonnemint bij de tussenschoolse opvang (TSO).

Activiteiten (hoe) 1. Twee keer per jaar overleg directie-IB 't Fonnemint en Krobbekeet/ Arebaar
2. Twee keer per jaar overleg kleuterjuffen 't Fonnemint en pedagogisch

medewerkers Krobbetkeet/ Arebaar.
3. Vier keer per jaar overleg tussen directie SKF en 't Fonnemint m.b.t. de

invulling van de TSO.

Consequenties organisatie 1. De basisschool kan snel anticiperen bij leer- of gedragsproblemen.
2. De leerkrachten hebben dagelijks een tussentijds rustmoment.

Consequenties scholing Geen.

Betrokkenen (wie) meinalda, hilda, margriet l., kleuterjuffen, medewerkers krobbekeet en
medewerkers arebaar.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Margriet Leeuw-Pijnakker

Omschrijving kosten Geen.

Meetbaar resultaat Er zijn periodieke overleggen tussen 't Fonnemint, De Krobbekeet, de Arebaar
en de Campus.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Ieder bijeenkomst.

Borging (hoe) Verslagen van de overleggen. De input heeft effect op de groepindelingen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

OBS 't Fonnemint
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Actiepunten [KLEIN]

Uitwerking KD1: De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in
overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

Hoofdstuk / paragraaf Vervolgsucces

Resultaatgebied Vervolgsucces

Gewenste situatie (doel) De school geeft adviezen die een voorspellende waarde hebben richting het
vervolgonderwijs

Activiteiten (hoe) Directie en IB vergelijken de resultaten van het vervolgonderwijs (plaatsing klas
3) met de gegeven adviezen. Ze bespreken de verschillen en overeenkomsten
met de destijds betrokken groepsleerkrachten en formuleren desgewenst
ontwikkelpunten. Wanneer er minder dan 80% overeenkomt, vindt er overleg
plaats tussen PO en VO over de aansluiting PO-VO.

Betrokkenen (wie) ml, mvdw en betrokken leerkrachten.

Plan periode wk 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 en 52

Eigenaar (wie) ML

Omschrijving kosten Niet van toepassing

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

OBS 't Fonnemint
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…de basis om te groeien… 

 

 

 

 

    

 
 

 
NPO 2022-2023 
 
Er wordt gerekend met een gemiddelde personeelslast van 81.600,- voor een leerkracht en 
50.000 euro voor een onderwijsassistent in schaal 4.  
In het directieberaad is besproken dat 60% van de NPO-gelden voor de formatie gebruikt 
worden, gezien de budgetoverschrijdingen. Dit gaat ook op voor ’t Fonnemint. 
 
Een groot deel van de NPO-gelden wordt besteed aan programma’s die vorig jaar gepland 
zijn, ingezet of uitgevoerd. 
Ten aanzien van de extra ondersteuning gaat de meeste ondersteuning in de praktijk uit naar 
groep 5, straks groep 6. Dit is een grote groep met relatief veel tempo- en niveauverschillen. 
De overige ondersteuning wordt ingezet al naar gelang de resultaten op de midden- en 
eindopbrengsten in combinatie met de resultaten op de methodetoetsen.  
 
Cito-resultaten Midden- (M) en Eindopbrengsten (E) 
M/21-22 E 21-22/ score I  II  III  IV  V  
BL    Groep 4b Groep 4b  

3a 
7a 

Groep 4a  
Groep 5a  
Groep 7a  
4a 
5a 

Groep 6b  
Groep 8b  

Groep 6a  
Groep 8a 
6a 
6b (nw. Ll.) 

DMT  Groep 4a  
Groep 4b  
Groep 6a  
Groep 6b  
Groep 8a  
Groep 8b  
Groep 4A 
Groep 4B 
Groep 5a 
Groep 6a 
Groep 6b 
Groep 7a 

Groep 3a  
Groep 5a  
Groep 7a  

Groep 3a  
(alle lln) 

      

RW  Groep 4b  
Groep 4b  

Groep 3a  
   

Groep 4a  
Groep 6b  
Groep 3a 
Groep 4a 
Groep 6b 
Groep 7a 

Groep 5a  
Groep 7a 
Groep 5a  
   

Groep 6a  
Groep 8a  
Groep 8b  
Groep 6a  

SP  Groep 3a  
Groep 4a  
Groep 4b  
Groep 8a  
Groep 8b  
Groep 3a 
Groep 4a 
Groep 4b 
Groep 7a 

Groep 6a  
Groep 6b  
Groep 7a  
Groep 6a 

 Groep 6b (nw ll) Groep 5  
Groep 5 

   



 

SP ww  Groep 7a  
   

Groep  8a  
Groep 8b  

 Groep 7a        

WS, geen E.       Groep 4b  
Groep 7a  
   

Groep 4a  
Groep 5a  
Groep 6b  
Groep 8a  
Groep 8b  

Groep 3a  
Groep 6a  
   

 
 
Voor 2022-2023 ziet het plaatje er qua formatieve bestedingen er als volgt uit. 
 
Inkomsten: 243 x 500,-                    121.500,- 
60% is volgens Elan-afspraak toegevoegd aan de formatie                      72.900,- 
Extra ondersteuning leerkracht 2x 02125=   34.000,- 
Extra ondersteuning onderwijsassistent 0.5 x 50.000.= 25.000,- 
Rest: zit in kleine groepen     13.900,-      
6 kleine groepen van 18 leerlingen 

 
Beschikbaar voor zelfbeheer:         48.600,- 
 

1. Doorgeschoven projecten 2021-2022 
 

• Muziekprojecten groep 5 t/m 8 
Groep 5: 39 lessen van 30 minuten, kosten 920 euro + 5x29=    1065,- 
Groep 6 t/m 7: 3 groepen, kosten 1x 460 + 30x5=     610,- 
Groep 6 is bediend, wordt groep 7 nieuw 22-23: groep 6 
Groep 8: 2 groepen, kosten 2x 464 euro=      928,- 
Dit wordt groep 7 in 22-23 

• DBOS 250x 12,50 =                                                                        6.250,- 
 

2. Overige uitgaven 

 
Muzieklessen groep 1 t/m 4          5.350,- 
DBOS, 260 x 12,50 =            3.250,- 
Abonnement Documentatiecentrum               765,- 
Inrichting plein: sociaal-emotionele ontwikkeling                    25.000,- 

           34.365,- 
 
Rest           14.235,- 
 
Er ligt een verzoek van Elan Onderwijsgroep om het restant te gebruiken voor het 
formatietekort van 0.6 fte. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Margriet Leeuw-Pijnakker 
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