
Datum: 27 september 2022

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022

OBS 't FonnemintOBS 't Fonnemint
SINT ANNAPAROCHIE



JAARPLAN 2021 - 2022 JAARVERSLAG 2021 - 2022

School OBS 't Fonnemint School OBS 't Fonnemint

Datum 20-09-2022 Datum 19-09-2022

Inleiding 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.

In ons jaarplan formuleren we ambities die aansluiten bij
onze visie en missie en voorvloeien uit het Schoolplan
2019-2023. Ze worden gekaderd door het Strategisch
Beleidsplan van Elan Onderwijsgroep.

Extra gelden vanuit de overheid in de vorm van NPO-
gelden om corona-achterstanden weg te werken, zijn
opgenomen in het addendum.

Inleiding 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.

In dit jaarplan blikken we terug op de actiepunten van 2021-
2022. Vanuit de overheid zijn er extra gelden
binnengekomen om de corona-achterstanden weg te
werken. De manier waarop we daar invullen aan hebben
gegeven, is te lezen in het addendum.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

24 33 20 36 28 35 30 37 243

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 18 (3 mannen en 15 vrouwen) Ons team is dit jaar uitgebreid met één nieuwe collega die grotendeels vanuit de NPO-
middelen gefinancierd wordt en drie dagen in de week de extra ondersteuning werd
geacht te verzorgen in 2021-2022. Ook dit schooljaar hadden we echter weer te maken
met de corona-pandemie. In tegenstelling tot vorige jaar hadden we, met name in
januari, veel te maken met ziekte onder het personeel als gevolg hiervan. Vanaf februari
deden zich omstandigheden voor die uiteindelijk ertoe leidden dat tot en met de
zomervakantie drie personeelsleden langdurig hun geplande werkzaamheden door
ziekte niet uit konden voeren. De leerkrachten die vanuit de NPO-middelen de extra
ondersteuning als gevolg van corona-achterstanden zouden verzorgen, waren nodig
voor de groep. Vanwege het personeelstekort is de extra ondersteuning hierdoor niet
uitgevoerd, zoals gepland (zie ook addendum).

Aantal medewerkers OOP 4 (1 man en 3 vrouwen)

Aantal BHV-ers 6
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Leerstofaanbod We gaan werken met een nieuwe methode voor de zaakvakken (wereldoriëntatie, aardrijkskunde,
geschiedenis en techniek).

groot

GD2 Nederlands We maken een nieuw taalbeleidsplan met aandacht voor meertaligheid. groot

GD3 Sociale veiligheid Het borgingsdocument Sociaal-Emotioneel leren wordt afgemaakt. groot

GD4 Sociale veiligheid We passen het anti-pestprotocol aan aan de No-blamemethode/ de steungroepaanpak. groot

GD5 Integraal
Personeelsbeleid

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

groot

GD6 Contacten met ouders Er is bij de MR een rooster van aftreden gemaakt. groot

GD7 Leerstofaanbod Het onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie groot

GD8 Didactisch handelen De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de leerlingen groot

GD9 Samenwerking De school werkt samen met voorschoolse voorzieningen groot
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Uitwerking GD1: We gaan werken met een nieuwe methode voor de zaakvakken (wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis en techniek).

Hoofdstuk / paragraaf Leerstofaanbod

Resultaatgebied Leerstofaanbod

Huidige situatie + aanleiding De methode Wijzer door….is aan het uitfaseren. In de groepen 3 en 4 wordt gewerkt met de opvolger Wijzer! Vraag is of
we deze methode door willen trekken of een nieuwe methode willen gebruiken die ook beter aansluit op de
burgerschapsdoelen.

Gewenste situatie (doel) We hebben een actuele methode voor de zaakvakken.

Activiteiten (hoe) Een werkgroep Zaakvakken onderzoekt welke methode past bij de visie van de school (collectieve leercyclus).

Consequenties organisatie De leden van de werkgroep zullen gefaciliteerd moeten worden (taakbeleid) en het proces moet gefaseerd plaatsvinden.

Consequenties scholing Geen.

Betrokkenen (wie) werkgroepleden: bp, cvk, ga, mq en wh

Plan periode wk 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 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 en 18

Eigenaar (wie) De werkgroep Zaakvakken

Kosten Geen

Omschrijving kosten Geen.

Meetbaar resultaat We hebben een nieuwe methode voor de zaakvakken in de groepen 5 t/m 8 en wellicht in de groepen 3 en 4.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Mei 2022, teamvergadering.

Borging (hoe) Curriculumoverzicht Schoolgids.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: 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 2022 ligt er een nieuw taalbeleidsplan.
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) Bettie, Hilda en de diverse werkgroepen (gedeeld leiderschap).

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

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) Mei 2022 in de teamvergadering.

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

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Door ziekte van de taalcoördinatoren (in spe), het (hierdoor) afbreken van de opleiding tot taalcoördinator en de oriëntatie op nieuwe taalmethodes, evenals de pandemische
beperkingen, ligt er begin 2021 nog geen nieuw taalbeleidsplan. Het voornemen is dit in het najaar van 2022 klaar te hebben. Vanwege de beperkingen door coronapandemie kon
de begeleiding Frysk/Meertaligheid in de eerste helft van het schooljaar geen doorgang vinden. Ziekte van betrokken collega's in de tweede helft van het schooljaar heeft ervoor
gezorgd dat dit punt doorschuift naar 2022-2023. De werkgroep Begrijpend lezen heeft het team voorgesteld te gaan werken met Leeslink van Malmberg. Deze digitale methode
werkt met rijke teksten die interactief en coöperatief ingevuld worden. Het lukte niet een pilot met deze methode te doen voor de start van 2022-2023. Daarom starten we het
nieuwe schooljaar met de pilot. De werkgroep Taal/Spelling heeft zich breed geörienteerd op nieuwe methodes. De meeste methodes blijken echter pas in 2022-2023 beschikbaar.
Om de keuze niet op onvolledige informatie te baseren én om er toch voor te zorgen dat er voldoende oefenmateriaal weer beschikbaar is voor taal/spelling in 2022-2023 gaan we
werken met Taal/Spelling vanuit Snappet. Het werken met Snappet is bekend. De oriëntatie op een andere methode wordt vervolgd in 2022-2023. De keuze voor Snappet is een
dure keuze: we betalen nu voor een totaalaanbod. Omdat de coronapandemie nog niet ten einde lijkt en we voor rekenen volledig overstappen op basis-papier, kunnen we bij een
nieuwe coronagolf met Snappet gemakkelijk overschakelen naar digitaal onderwijs.
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Uitwerking GD3: 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.
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.
2. Er komt een studiedag omtrent gewenst/ ongewenst gedrag.
3. Een werkgroep volgt de collectieve leercyclus en doet een voorstel voor een nieuwe SEL-methode voor mei 2022.

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.

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

Kosten 1. Borging: geen
2. Nieuwe methode, schatting: 2000,-

Meetbaar resultaat 1. De school heeft een actueel Anti-Pestprotocol.
2. De school heeft een duidelijke lijn geformuleerd hoe om te gaan met gewenst/ ongewenst gedrag van leerlingen.
3. De school heeft een nieuwe methode voor SEL en Burgerschapsvorming
4. De school heeft een nieuwe monitor voor SEL

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)
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Juni 2022, teamvergadering

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 naar volgend jaar

1. Het Anti-Pestprotocol is in september 2021 aangepast en goedgekeurd door de MR.
2. Er is een eenduidige werkwijze en gedragslijn geformuleerd omtrent ongewenst gedrag van leerlingen. Dit wordt geborgd in het Anti-Pestprotocol van 2022-2023.
3. De werkgroep SEL en Burgerschapsvorming heeft een pilot met de methode Kwink voorgesteld. Hier wordt mee gestart in 2022-2023 De aparte lessen HVO zijn vervallen en

worden geïntegreerd in de lessen SEL en Burgerschapsvorming.
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Uitwerking GD4: We passen het anti-pestprotocol aan aan de No-blamemethode/ de steungroepaanpak.

Hoofdstuk / paragraaf Sociale veiligheid

Resultaatgebied Sociale Veiligheid

Huidige situatie + aanleiding Zie actiepunt Borgingsdocument Sociaal-Emotioneel leren.

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Zie Verslag bij actiepunt Borgingsdocument Sociaal-Emotioneel leren.
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Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 10



Uitwerking GD5: We onderzoeken de mogelijkheid om de opslagfactor te verhogen. Welke invloed heeft dit op de niet-lesgebonden taken?

Hoofdstuk / paragraaf Integraal Personeelsbeleid

Resultaatgebied Integraal Personeelsbeleid

Huidige situatie + aanleiding Het team ervaart een hoge werkdruk. De nieuwe rekenmethode vraagt meer voorbereiding in de groepen 3 tot en met 8.
Ook geeft deze meer correctiewerk in de groepen 3, 4 en 5 vanwege de overstap van basis-digitaal naar basis-papier.

Gewenste situatie (doel) Het werkverdelingsakkoord en het taakbeleid benadert qua invulling de werkelijkheid.

Activiteiten (hoe) In het team wordt besproken welke taken noodzakelijk zijn en welke vergoeding reëel is. We doen onderzoek naar de
mogelijkheden om zodanig de opslagfactor te verhogen dat de essentiële taken nog wel uitgevoerd kunnen worden.

Consequenties organisatie Binnen Elan-onderwijsgroep hebben alle scholen een opslagfactor van 38%. Een wijziging hiervan zal alleen gelden voor
o.b.s. 't Fonnemint.

Consequenties scholing Geen.

Betrokkenen (wie) gm en ml

Plan periode wk 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 en 48

Eigenaar (wie) Margriet Leeuw-Pijnakker

Kosten Geen.

Omschrijving kosten Niet van toepassing.

Meetbaar resultaat De werkdrukverdeling op papier komt overeen met de taken zoals die dagelijks worden uitgevoerd.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Door het team in de teamvergadering.

Borging (hoe) De borging vindt plaats in het werkverdelingsakkoord dat jaarlijks besproken wordt in het team.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

In het team is inzichtelijk gemaakt welke consequenties een opslagfactor van 43% zou hebben. Hoewel dit recht doet aan de werkdrukbeleving, blijken essentiële taken niet
allemaal uitgevoerd te kunnen worden. Een uitleg van de jaartaakformulieren laat ruimte zien in de professionaliseringsuren: in de verantwoording hiervan kunnen lesgebonden
taken meegenomen worden. We hebben afgesproken op 't Fonnemint te gaan werken met een opslagfactor van 40%.
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Uitwerking GD6: 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.
2. Maken van MR-scholingsplan.
3. Uitschrijven van nieuwe MR-verkiezingen.

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) Dedmer Swart, voorzitter van de MR.

Kosten Geen.

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) juni 2022.

Borging (hoe) Zie meetbare resultaten.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

1. De MR heeft het MR-reglement aangepast en een rooster van aftreden gemaakt.
2. De MR heeft een scholingsplan gemaakt. Door de nieuwe corona-golf is het scholingsplan echter niet ten uitvoer gekomen.
3. Drie ouders hebben belangstelling getoond voor de MR. Uiteindelijk heeft Robin Zondervan als enige, besloten zitting te willen nemen in de MR. Hierdoor was het niet nodig

verkiezingen uit te schrijven.
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Uitwerking GD7: 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 afgerond
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Uitwerking GD8: 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

Kosten Geraamde kosten 1500,- euro.

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 naar volgend jaar

Vanwege de cohortering konden de kinderen uit de diverse groepen niet geclusterd worden en kon de instructie van Levelwerk grotendeels niet plaatsvinden. Toen de cohortering
werd opgeheven, is de collega die de instructie moest verzorgen, ingezet voor de groep vanwege langdurige ziekte. Hierdoor is de uitvoer van Levelwerk onder druk komen te
staan.
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Uitwerking GD9: 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

Kosten Geen.

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.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Er zijn periodieke overleggen geweest tussen de Krobbekeet en 't Fonnemint ten aanzien van de kleuterinstroom. Met name de VVE-kinderen vragen hierbij de nodige aandacht.
Er zijn ten aanzien van dit punt geen overleggen geweest met de Arebaar: in tegenstelling tot de verwachting heeft deze zich niet als VVE-locatie kunnen certificeren. De
verwachting is dat dat in 2022-2023 wel zal gebeuren. De contacten tussen de directie van SKF/ de Arebaar en 't Fonnemint ten aanzien van de TSO zijn tot stand gekomen, zoals
gepland. Er is een doelmatige agenda omtrent het afstemmen van de pedagogische invullen van de medewerkers en de regels van de school. Het maken van het TSO-rooster
wordt in gezamenlijkheid gedaan. Daar waar knelpunten door ziekte ontstaan, worden deze door flexibiliteit van medewerkers op beide locaties, opgelost.
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…de basis om te groeien… 

 

 

 

 

    

 
 
NPO evaluatie 2021-2022 
 

Ter besteding van de NPO-middelen 2021-2022 is gerekend met een bedrag van 165.000 
euro bij een gemiddelde personeelslast van 80.000 euro. De werkelijke personeelskosten 
kunnen per school afwijken, hetgeen tot een overschot of een tekort in de begroting van Elan 
Onderwijsgroep kan leiden. 
  
De volgende activiteiten waren ingepland en begroot: 
 
 

• extra kleutergroep (5/12 jaar gerekend)  0.4166 fte 

• algemene ondersteuning    0.4250 fte 

• taalondersteuning ob/ NT2   0.5019 fte 
                                                                      totaal:   1,3435 fte            107.480,- 

• De Bibliotheek op school voor twee jaar: 2x 3.125,-=     6.250,- 

• Boekencollectie aanvullen        7.200,- 

• Abonnement Documentatiecentrum         756,- 

• Muzieklessen:         8.873,- 

• Over de streep, groep 7 en 8                  10.000,- 

• Teamscholing TEACH                   15.000,- 
 
Totale uitgaven                    155.559,- 
  

De extra kleutergroep is gecreëerd en goed bevallen. De kinderen hebben hierdoor allemaal 
een vaste groep gehad.  In verband met ziekte en verlof hebben niet het hele jaar dezelfde 
leerkrachten voor de groep gestaan. 
Ten aanzien van de algemene ondersteuning en taalondersteuning is veel ondersteuning 
niet gegeven. Vanwege incidenteel én structureel ziekteverlof zijn de ondersteuners met een 
onderwijsbevoegdheid uiteindelijk allemaal ingezet in het primaire proces. Het verlof van de 
onderwijsassistent kon aanvankelijk opgevangen worden door een andere 
onderwijsassistent. In de laatste weken van het schooljaar ging ook deze assistent met 
verlof. Een deel van deze ondersteuning kon door een leerkracht opgevangen worden die 
om medische redenen niet meer voor de groep kon.  
Onze school en de onderwijsgroep heeft niet exact in beeld hoeveel ondersteuningsuren 
ingezet zijn voor de vervanging. Wel is helder dat er geen verrekening van NPO met de 
vervangingskosten gemaakt wordt als gevolg van het tekort van Elan Onderwijsgroep. 
Het project De bibliotheek op school wordt doorgeschoven naar volgend jaar, omdat er geen 
externen in de school mochten komen én de subsidieaanvraag van de gemeente laat 
toegekend is. Er is wel een (beperkt) aanbod geweest van de leescoördinator in de 
bibliotheek. Deze is betaald vanuit de NPO-gelden. 
De boekencollectie wordt na de vakantie aangevuld door het project waarbij iedere leerling 
uit groep 1 tot en met 7 een boek uit mag zoeken in de Toverlantaarn in Leeuwarden. Na de 
zomer vloeien deze boeken weer terug naar de schoolbibliotheek. 



 

De muzieklessen in de groepen 1 tot en met 4 zijn gegeven. Ook is het blaasproject is groep 
6 doorgegaan. Het vervolg op AMV (algemene muzikale vorming) in groep 4 was begroot, 
maar wordt doorgeschoven naar volgend jaar vanwege de aansluiting op AMV in groep 4.  
De overige projecten in de bovenbouw worden ook verplaatst naar volgend jaar. Het 
inplannen van deze projecten voor de zomervakantie lukt niet vanwege een overvloed aan 
overige culturele activiteiten. 
Het abonnement voor het Documentatiecentrum is afgesloten. Het aanbod wordt volop 
benut, met name in de bovenbouw. 
Het programma Over de streep oftewel De LEF-dag is uitgevoerd in de groepen 7 en 8. De 
kinderen waren enthousiast over deze dag. Voor de leerkrachten bracht de dag meer inzicht 
in de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en leverde de dag gespreksstof op 
voor het functioneren van de groep. 
De audit die in de school gedaan is, leverde geen aandachtspunten op ten aanzien van het 
verhogen van de betrokkenheid van de leerlingen middels bijvoorbeeld coöperatieve 
werkvormen. Het TEACH-scholingsproject bleek bij navraag tenminste vier scholingsdagen 
in beslag te nemen. In het team is besloten deze training voorbij te laten gaan, ook gezien de 
implementatietrajecten die nog voortvloeien uit de aanschaf van nieuwe methodes. 
 

Met vriendelijke groet, 
Margriet Leeuw-Pijnakker 


