
  

 

 

Schoolplan 2019-2023 en Schooljaarplan 2021-2022 

1. O.b.s. ’t Fonnemint, visie en missie 
De basis van ons doen en laten is respect. We willen de kinderen leren te respecteren dat iemand anders is, denkt of doet. Iedereen mag er zijn. Als we 
elkaar de ruimte geven, maar ook respectvol onze grenzen aangeven, ontstaat er een veilig leer- en leefklimaat. 
 
Ons onderwijs richt zich op: 

-de geborgenheid en veiligheid van onze leerlingen. 
-maatwerk op het gebied van kennis en vaardigheden: ieder kind kan groeien. 
-betrokkenheid bij elkaar en de omgeving. 
-het ontwikkelen van een (pro-) actieve houding. 
-een veelzijdige ontwikkeling van ieders talenten. 
 

Om deze missie te realiseren werken we aan de volgende kernwaarden:  
 
- Veilig leren en leven 
- Samen werken, leren en leven,  
- Zelfstandig werken en leren. 
 
Deze kernwaarden vormen onze visie: daar staan we voor. 

2.  Schoolplan en schooljaarplan 
Waar willen we over vier jaar staan en welke ambities levert die gedachte op voor het komende schooljaarplan?  

Hieronder kunt u onze voornemens op de korte en middellange termijn lezen.  



Het kader van onze plannen wordt gevormd door het Strategisch beleidsplan van Elan onderwijsgroep en de basis die gelegd is voor de herziening van de 

kerndoelen in een nieuw curriculum. Vanaf 2021-2022 zijn de schooldoelen ondergebracht bij de vier pijlers van Elan Onderwijsgroep: 

 
1. De school heeft betekenis voor haar omgeving 
2.  Onderwijskwaliteit 
3. Personeel 
4. Passend Onderwijs 
 

De slogan van Elan Passie voor talent en de slogan van ’t Fonnemint De basis om te groeien… zijn herkenbaar in de ambities. 

 

Pijler 1: De school heeft betekenis voor haar omgeving 
Onderwerp Ambitie 2023 Ambitie 2021-2022 Betrokkenen Toelichting 
Sterk met Taal Zie jaarplan Elan Onderwijsgroep. -Het team volgt in november een tweede 

training over laaggeletterdheid met een 
trainingsacteur. Doelen: bewustwording 
van laaggeletterdheid, het herkennen van 
taalarme thuissituaties, het stimuleren van 
een taalrijkere omgeving in samenwerking 
met ketenpartners als het Gebiedsteam en 
de Bibliotheek. 
-Het projectplan Sterk met Taal wordt in 
2021-2022 uitgevoerd. 

Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taalcoördinator,Kleuterbouw, 
vakleerkracht Muziek. 
 

 

De Bibliotheek op 
School 

Zie ook  jaarplan Elan 
Onderwijsgroep. 

-Het team start in oktober met het 
driejarig traject De Bibliotheek op School, 
in eerste instantie vanuit de NPO-gelden.  

Team, 
Bibliotheek 

 



Doelen: Het stimuleren van de 
leesvaardigheid door meer aan te sluiten 
bij de interesses en het leesniveau van de 
leerlingen. 

Heit- en Memcafé  De directie onderzoekt in september of 
het Heit- en Memcafé weer opgestart kan 
worden. Voor de coronacrisis was onze 
school partner in een 
samenwerkingsproject met het 
Gebiedsteam, de GGD en de Bibliotheek 
waarbij maandelijks koffieochtenden 
werden georganiseerd rondom een 
opvoedkundig thema. Bij de uitvoering 
werden studenten Pedagogiek betrokken. 

Directie, ouderraad? 
GGD, Gebiedsteam, 
Bibliotheek, 
Ouders 
 

Zie ook pijler 3.  

Muziekonderwijs  De school onderzoekt de samenwerking 
met muziekverenigingen in de regio, 
Keunstwurk en Seewyn voor praktische 
muziekworkshops op school. 

Directie, Seewyn, 
Keunstwurk 
 
Groep 6 t/m 8 

Zie ook pijler 2 en 3.  

 

Pijler 2: Onderwijskwaliteit 

2.1. Passie voor talent 

Onderwerp Ambitie 2023 Ambitie 2021-2022 Betrokkenen Toelichting 

Brede 
talentvorming: 
Atelieruren 

-De atelieruren worden gevuld met een breed aanbod aan 
modules. 

De atelieruren worden aangevuld 
met “groene” activiteiten die 
aansluiten op ons groene plein. 
 

4 t/m 8 Blijven staan vanuit 20-21 

Talent-
onderwijs 
hoogbegaafden 

-Het hoogbegaafdheids- 

protocol is een levend document: het wordt in de praktijk 

gebracht en op gezette tijden geactualiseerd. 
-Ieder halfjaar is er een (tussen)evaluatie v.w.b. de plusklas 

in Stiens. Gerealiseerd. 

Pluskinderen krijgen een aanbod van 
Levelwerk. 
 

3 t/m 8 
 
 
 

Blijven staan vanuit 20-21 
 
Valt tevens onder pijler  4: 
Passend onderwijs 

Overstap 2-3 Vanaf 2020: 
Er is een meer vloeiende overstap van peuters naar 
kleuteronderwijs. 

-We verfijnen het aanbod 
Beginnende geletterdheid en 

2, 3 Blijven staan vanuit 20-21 
 
 



 
 
 
 
De aansluiting met het VO verloopt bij 80% van de 
leerlingen goed. 

Beginnende gecijferdheid voor een 
goede aansluiting groep 2-3.  
We hebben scholing van Karin van de 
Mortel gehad. Wat nemen we 
daarvan mee, bijvoorbeeld in de 
hoeken?  
De aansluiting voorschool-
basisonderwijs en basisonderwijs-
voortgezet onderwijs worden door 
de directeur en intern begeleider 
onderzocht: waar kunnen we ons 
aanbod verfijnen? 

 
 
 
 
 
 
Blijven staan vanuit 20-21 

 

 

  



 

2.2 Domeinen Curriculum.nu 
De domeinen hieronder zijn afgeleid van het nieuwe curriculum dat in ontwikkeling is via curriculum.nu. 

Via de link achter het domein worden de nieuwe voorstellen zichtbaar.  

Domein Ambitie 2023 Ambitie 2021-2022 Betrokkenen Toelichting 

Nederlands -Leesmotivatie en leescompetentie hebben een vaste plek 
in het curriculum gekregen (bijvoorbeeld leesportfolio). 
-Leerlingen krijgen een gevarieerd aanbod aan teksten. 
-Transfer en scaffolding zijn ingeburgerde begrippen. We 
hebben handzame tools bij het bespreken en schrijven van 
teksten (taxonomie van Bloom). 
- De schoolschrijver is een tweejaarlijks terugkerend project 
in onze school.  
-We hebben ons onderwijs in spreekvaardigheid geborgd.  
-We hebben ons georiënteerd op een nieuwe taal- en 
spellingmethode. 
 
Toevoeging 2021-2022: 
-We hebben een nieuwe methode/ werkwijze Begrijpend 
lezen. 

-Eind september ligt er een nieuw 
taalbeleidsplan. 
Dan zijn in ieder geval geborgd: 
-het vak Frysk 
-Leesmotivatie en leescompetentie 
-de leerlijn mondelinge 
taalvaardigheid. 
-de leerlijn schrijfvaardigheid. 
Er ligt een voorstel t.a.v het Bildts. 
 
 
 
 
 
 
-We werken met Taal Actief en 
Spelling Actief. 
Aan het einde van dit jaar hebben we 
een nieuwe methode Taal/ Spelling. 
 
-Aan het einde van het jaar hebben 
we een nieuwe methode/ werkwijze 
Begrijpend lezen. 
 
-We volgend een traject rondom de 
filosofische dialoog om de 
taalactiviteiten in de kring en de 
hoeken te versterken.  

Directie, 
taalcoördinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
werkgroep 
 
 
 
 
werkgroep 
 
 
 
Leerkrachten 1, 
2, IB, Directie en 
Jolanda 
Verhoef. 

Blijven staan vanuit 20-21 
 
Nieuw: We maken voorlopig 
geen keuze tussen het Fries 
en het Bildts, maar steken in 
op Meertaligheid. 
De groepen 6, 7 en 8 doen 
mee aan het project FF 
Frysk van het Lectoraat 
Meertaligheid. Bij het 
theaterlezen wordt één rol 
vertaald in het Bildts door 
Stichting Bildts Aigene. 
 
 
Blijven staan vanuit 20-21 
 
 
 
Nieuw 
 
 
Blijven staan vanuit 20-21 
 
Blijven staan vanuit 20-21 
 

https://curriculum.nu/hoofdlijn-nederlands/


 
 
 
 
 
 
 
 

Rekenen & 
wiskunde 

-Leerlingen in alle groepen maken kennis met statistiek. In 
de groepen 7 en 8 kunnen leerlingen statische gegevens 
verwerken in Excel. 
In de kleutergroepen kunnen leerlingen een staafdiagram 
maken en lezen. 
https://www.youtube.com/watch?v=fS1bEtZhMZE 

  
 
 
  

 

Engels & 
moderne 
vreemde talen 

-Het Engels heeft een vaste plek gekregen in de Meertalige 
dagen. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ENOB8EYoHrE 

-Leerkrachten groep 7 en 8 volgen 
een scholing m.b.t. Groove Me. 

Leerkrachten 
groep 7 en 8. 

Blijven staan vanuit 20-21. 
Vraag: Voldoen we aan de 
doelen van het Europees 
Referentiekader met Groove 
Me? 
Vakdossier SLO 

Mens & 
Maatschappij 

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

-Aan het einde van het schooljaar 
hebben we een nieuwe methode, 
omdat de huidige uitfaseert. 

Werkgroep Nieuw 

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

-We integreren het aanbod 
Programmeren van Techniektorens 
in ons programma. 
-Groep 8 (en 7?) doen weer mee aan 
een Techniekproject op de campus. 
-Aan het einde van het schooljaar 
hebben we een nieuwe methode, 
omdat de huidige uitfaseert.  

 
 
 
Leerkrachten 
groep 8 (en7?) 
Werkgroep 
 
 

Blijven staan vanuit 20-21 
 
 
Blijven staan vanuit 20-21 
 
Nieuw 

Kunst & 
Cultuur 

-Leerlingen krijgen een gevarieerd cultureel aanbod via het 
programma van de gemeente Waadhoeke.  
-Onze school zet structureel een vakleerkracht muziek in 
vanuit de middelen uit het werkdrukakkoord. Deze werd 

-Het programma vanuit Waadzinnig 
wordt volledig uitgerold. 

Team, 
Waadzinnig 
 
 

Blijven staan vanuit 20-21 
 
Nieuw 

https://curriculum.nu/hoofdlijn-rekenen-en-wiskunde/
https://curriculum.nu/hoofdlijn-rekenen-en-wiskunde/
https://curriculum.nu/hoofdlijn-mvt-2/
https://curriculum.nu/hoofdlijn-mvt-2/
https://curriculum.nu/hoofdlijn-mvt-2/
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjL2bfxnLDxAhVi9OAKHTT3BuAQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fslo.nl%2Fpublish%2Fpages%2F2774%2Fengels-in-het-basisonderwijs-vakdossier.pdf&usg=AOvVaw1Ok90XEMJToSfdsNq00orO
https://curriculum.nu/hoofdlijn-mens-en-maatschappij/
https://curriculum.nu/hoofdlijn-mens-en-maatschappij/
https://curriculum.nu/hoofdlijn-mens-en-natuur/
https://curriculum.nu/hoofdlijn-kunst-en-cultuur/
https://curriculum.nu/hoofdlijn-kunst-en-cultuur/


gefinancierd vanuit de muziekimpulssubsidie. Nieuwe 
subsidies worden onderzocht in 21-22.  
-Onze culturele activiteiten zijn geborgd in ons Cultureel 
Beleidsplan. 
 

-Aan het einde van het jaar besluiten 
we of we door willen gaan met 
Waadzinnig. 
-Groep 7 of 8 gaat naar het 
Rijksmuseum. 

 
 
 
Rya, Klasina, 
Margriet 
 
Rya 

Bewegen & 
Sport 

-Onze school zet structureel een vakleerkracht 
bewegingsonderwijs en een buursportcoach in vanuit de 
middelen uit het werkdrukakkoord. 
 

  Gerealiseerd 1x per week in 
de groepen 3 t/m 8 op alle 
scholen van Elan 
Onderwijsgroep.V Reeds 
volledig gerealiseerd.  

Meertaligheid Toegevoegd in 2021-2022 -In oktober/ november organiseren 
we weer Meertalige dagen. 

Taalcoö (in spe). Zie ook: Nederlands en 
padlet van studiedag:  
 

Digitale 
geletterdheid 

-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. 
 
 

-We onderzoeken verder hoe we 
digitale geletterdheid kunnen 
integreren in ons taal- en 
rekenaanbod en in de ateliers. 
-Iedereen maakt gebruik van de app 
Klaslokaal. 
-We zetten programma's uit Office 
365 in om bestaande producten als 
spreekbeurten, werkstukken en 
presentaties te maken. 
-We zetten digitale programma’s 
alleen in wanneer er concrete, 
controleerbare opdrachten aan 
verbonden zijn. In principe wordt er 
i.v.m. de schermtijd, thuis niet aan 
gewerkt. 

Jacqueline, 
Gerard, Coos 
 
 

Alle blijven staan  
vanuit 20-21 

Burgerschap -We hebben in kaart gebracht welke activiteiten in welke 
groepen het burgerschap van onze leerlingen vergroten. 
-Het vak Humanistisch Vormingsonderwijs is een 
herkenbaar onderdeel van Burgerschapsvorming en is 
verbonden met de activiteiten in de school. 

-We formuleren onze collectieve 
ambitie ten aanzien van Burgerschap 
op basis van onze eigen en 
organisatiewaarden (klaar eind 
december). 

Werkgroep en 
team 
 
 
 

Deze opdracht vloeit voor 
uit de nieuwe wet. 

https://curriculum.nu/hoofdlijn-bewegen-en-sport/
https://curriculum.nu/hoofdlijn-bewegen-en-sport/
https://www.curriculum.nu/bouwstenen/entry/482
https://padlet.com/m_leeuw_pijnakk/s0f6s0b2t61voie1
https://curriculum.nu/hoofdlijn-digitale-geletterdheid/
https://curriculum.nu/hoofdlijn-digitale-geletterdheid/
https://curriculum.nu/hoofdlijn-burgerschap/


-Het programma Over de brug in groep 8 is geborgd. -We kiezen activiteiten die hierbij 
passen (klaar einde schooljaar).  
 

Werkgroep en 
team 

 

 

2.3 Sociale veiligheid 

Onderwerp Ambitie 2023 Ambitie 2021-2022 Betrokkenen  Toelichting 

Sociale 

veiligheid 

-Het borgingsdocument Sociaal Emotioneel Leren is een 
levend document 
 

-We kiezen een nieuwe leerlijn 
Sociaal-emotioneel leren. 
-We kiezen een nieuwe registratie-
volgsysteem voor sociaal-emotioneel 
welbevinden. 
 

werkgroep 
 
 
 
 
 
 

Voorstel juli 2021: afscheid 
nemen van Rots & Water. 
 

Protocol -Het Anti-pestprotocol is in lijn met het Veiligheidsprotocol 
van Elan. 

  Gerealiseerd in 20-21. 

GGD -Ouders en leerlingen weten wie de 

veiligheidscoördinatoren zijn en wat deze in de school doen 

bij pestgedrag. 
-Uit Viseon, de kindgesprekken en de 

leerlingtevredenheidsonderzoeken blijkt dat onze school 

een sociaal-veilige school is: pesten wordt adequaat 

aangepakt. 

  
 
 
 
 

Gerealiseerd in 20-21. 

 

2.4 Didactiek 

Onderwerp Ambitie 2023 Ambitie 2021-2022 Betrokkenen Toelichting 

EDI 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. 

-HET EDI blijft aandacht krijgen bij de 
lesbezoeken. 
-Iedereen heeft de EDI-training in E-
WISE (voor kleuters) gevolgd. 

team Blijven staan vanuit 20-21 
 
Iedereen heeft de EDI-
training van Jolanda Verhoef 
gevolgd.  



Actieve 
betrokkenheid 

Onze leerlingen worden actief betrokken bij de les door 
elementen uit het programma Teach en coöperatieve 
werkvormen. 

-We werken verder aan methodes 
om de actieve betrokkenheid te 
vergroten: beurtenstokjes, weet-
niet-geldt-niet, ik-kom-bij-je-terug- 
en denken-delen-uitwisselen. 
-We zetten coöperatieve 
werkvormen als denken-delen-
uitwisselen regelmatig in (tenminste 
één keer per ochtend).  

team Blijven staan vanuit 20-21 
 
 
 
 
Blijven staan vanuit 20-21 

Groepswerk -Leerlingen hebben inzicht in de mate waarin ze kunnen 
samenwerken en weten hoe ze in het samenwerken kunnen 
groeien. 

-We proberen bij groepswerk de 
taakrollen van het coöperatief leren  
met toevoeging van de voorzitter 
(juf/meester van het groepje) te 
gebruiken.  
 

team 
 
 
 
 

Blijven staan vanuit 20-21 

 

Pijler 3: Personeel 

3.1 Personeel & Organisatie 

Onderwerp Ambitie 2023 Ambitie 2021-222 Betrokkenen Toelichting 

Ouderraad De ouderraad is een brede raad die een scala aan 
activiteiten aanstuurt een uitvoert in 
samenwerking met de leerkrachten. 

-Het oudercafé wordt weer opgestart als 
corona dat toelaat. 

 Zie ook pijler 1. 
Blijven staan vanuit 20-21. 

Rooster De school heeft een keuze gemaakt om bij het 
traditionele rooster te blijven of over te gaan op 
een andere rooster. 

   Gerealiseerd in 20-21 
Valt ook onder pijler 1: 
Betekenis voor de omgeving 

MR  -Er is een rooster van aftreden gemaakt.  
-Er is een “activiteitenplan” gemaakt. 

MR Gerealiseerd in 20-21 
Blijven staan vanuit 20-21 

Gesprekscyclus Iedere medewerker heeft zijn ontwikkeling in 
beeld. Hij reflecteert daar regelmatig op. Deze 
reflectie wordt aangestuurd via het programma 
Mooi Inzichtelijk (voorheen Coo7). 

-Iedere medewerker werkt aan zijn/haar POP 
en krijgt reflectie op zijn/haar lessen. 

Iedereen. Blijven staan vanuit 20-21 

Professioneel 
statuut 

-Het Professionaliseringsstatuut wordt ieder jaar 
geëvalueerd en geactualiseerd.  

   

https://www.leraar24.nl/app/uploads/Cooperatief_leren_Bijlage2_Taakrollen.pdf


-Besluitvorming in de organisatie vindt plaats 
conform de uitgangspunten van dit statuut. 

Werkverdelings
akkoord 

-Het werkverdelingsakkoord wordt ieder jaar 
geëvalueerd en geactualiseerd. 
 

-We onderzoeken de mogelijkheid om de 
opslagfactor te verhogen. Welke invloed heeft 
een verhoging op de overige niet-lesgebonden 
taken? 

 Gerealiseerd in 20-21, wordt 
verwerkt in de 
jaartaakformulieren, moet 
nog bovenschools 
afgestemd worden en langs 
de MR (basismodel vs 
overlegmodel).. 

Leerlingenraad -Onze school spiegelt het aanbod, de regels en 
afspraken aan de leerlingenraad in het kader van 
burgerschapsvorming. 

  Geborgd in 19-20. 
 

Dyslexie- 
Protocol 

-We signaleren vroegtijdig kinderen met ernstige 
taal- en spelproblemen. 

-We updaten het Dyslexieprotocol. 
 

IB en directie Gerealiseerd in juli ’21. 

Protocol ERWD -We signaleren vroegtijdig kinderen met ernstige 
reken- en wiskundeproblemen. 

-We formuleren actiepunten vanuit het 
Protocol Ernstige Reken- en 
Wiskundeproblemen en Dyscalculie. 
 

IB en directie Blijven staan vanuit 20-21. 

 

3.2 Huisvesting & Beheer 

Onderwerp Ambitie 2023 Ambitie 2021-2022 Betrokkenen Toelichting 

Veiligheid -Het RI&E wordt jaarlijks bekeken. De 
aandachtpunten worden besproken en zo nodig 
aangepakt. 

   

Gebouw -’t Fonnemint heeft een upgrade gekregen in 
uiterlijk (SBP). Qua ruimtes is er meer bergruimte 
gecreëerd. 

 -De klimaatbeheersing wordt in een aantal 
lokalen aangepakt en er komt led-verlichting in 
de school. 
 

Bovenschools Ambitie 2-23 deels 
Gerealiseerd in 19-20 door 
aanbouw. 

ICT  -We schaffen 30 toetsenborden aan voor bij de 
iPADS. 
-We schaffen 20  iPads aan voor groep 3, zodat 
alle kinderen in groep 3 extra verdieping/ 
verrijking middels ict kunnen krijgen.  
 

 Gerealiseerd in 20-21. 
 
Gerealiseerd in 20-21. 

https://erwd.nl/protocol


Plein -Ons plein is groen(er) en nodigt uit tot spel. In het najaar van 2021 start de nieuwe 
aannemer Gebr. Drijfhout VOF met de 
herinrichting van het middenbouwplein. 
 

Werkgroep, 
Drijfhout 

Blijven staan vanuit 20-20-
21. 

Kwaliteits- 
onderzoeken 
WMK 

-Ieder schooljaar worden er twee bovenschoolse 
kwaliteitskaarten uitgezet. 

Bovenschools worden de kwaliteitskaarten 
Aanbod en Extra Ondersteuning uitgezet. 
 
Schooleigen kaarten die worden gebruikt 
hebben betrekking op het pedagogisch klimaat 
in het kader van Burgersschapsvoming. 

Directie  

 

Pijler 4: Passend Onderwijs 
Onderwerp Ambitie 2023 Ambitie 2021-2022 Betrokkenen Toelichting 
NT-onderwijs  -NT2-leerlingen krijgen indien nodig extra pré-

teaching en woordenschatonderwijs. 
-De extra ondersteuningsbehoefte voor NT2-
leerlingen wordt  in kaart gebracht in een OPP 
en de algemene handelswijze wordt geborgd in 
het taalbeleidsplan. 

Team en 
ondersteuners. 
NT2-specialisten, 
taalcoö en IB. 

Dit onderwerp vindt 
aansluiting bij taal en 
meertaligheid. 

 

 

Besproken in de bouwen: Sint Annaparochie, 30 juni 2021 

Vastgesteld in de teamvergadering: Sint Annaparochie 1 september 2021 


