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Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke actuele ontwikkelingen
van belang zijn en welke voornemens we hebben in de
richting van het jaarplan. We geven per onderdeel de
verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de
belangrijkste aandachtspunten nader uit.

In ons jaarplan stellen we ons als team een ambitieus
aantal doelen. Dit is mogelijk doordat er een aantal
aandachtspunten liggen, die zich vooral richten op het
opnieuw vaststellen van de afspraken en het borgen
daarna. Daarnaast zijn er een beperkt aantal grote acties.

De grote acties richten zich op: - Het verder ontwikkelen
van goed onderwijs, in eerste instantie gericht op de
kernvakken. We willen hiervoor duidelijke onderwijskaarten
opstellen, waardoor groepsplanloos werken mogelijk wordt.
Het gebruik van Focus PO is hiervoor voorwaardelijk, net
als het borgen van de ondersteuningsstructuur en de
verdere inzet van ONZE aanpak. - De samenwerking met
de peuterspeelzaal wordt verder uitgebouwd, zodat
doorgaande leerlijnen kunnen worden neergezet. - Het
behouden en verder ontwikkelen van een veilige
professionele cultuur. De inzet van de kwaliteitsgesprekken
(gesprekscyclus) is hierin nieuw dit schooljaar. Borging is
nodig voor de de inzet van LeerKRACHT en Human
Dynamics - Het opstellen van een kwaliteitskaart Onderwijs
en ICT. Hiervoor zullen we onderzoeken welke
mogelijkheden de digitale wereld heeft om ons onderwijs te
verbeteren. - Het verkennen van mogelijkheden om de
ouderbetrokkenheid te vergroten. De bijbehorende
kwaliteitskaart zal worden aangepast.

Het borgen richt zich op: - de implementatie van de
ondersteuningsstructuur, waaronder het directe
instructiemodel. - de afspraken rondom gedrag en
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pedagogisch handelen, waaronder Kanjertraining en
KanVAS, de vraag achter gedrag en de schoolafspraken. -
de afspraken rondom het reken- en taalonderwijs - de
kwaliteitskaart begaafdheid

Naast doelen voor het team zijn er jaardoelen voor directie
en / of IB: - het inbedden van de gekozen
ondersteuningsstructuur - het project "ONZE aanak
Rotterdam" opzetten en uitrollen in samenwerking met PPO
Rotterdam - Inzetten van de gesprekscyclus rondom
bekwaamheidsontwikkeling. - Meer gebruik maken van de
feedback van ouders en kinderen op schoolgebonden
onderwerpen, dmv een ouderpanel en / of een
leerlingenraad - Het implementeren van de AVG -
doucumenten.
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Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school geven we goed onderwijs. In onze (nog op te stellen)
onderwijskaarten willen we aangeven wat wij onder goed onderwijs verstaan en welke
doelen wij ons zelf stellen.

2. Op onze school hebben we helder verwoord wat we verstaan onder
ouderbetrokkenheid en welke afspraken, taken en verantwoordelijkheden daarbij horen.
Hiervoor wordt nog een kwaliteitskaart opgesteld.

3. Op onze school is helder verwoord hoe onze ondersteuningsstructuur vormgegeven
wordt. Hierin is helder verwoord bij wie welke taken en verantwoordelijkheden horen.

4. Op onze school is "plezier in leren" een belangrijk streven. In de komende planperiode
willen we verkennen welke mogelijkheden er zijn om plezier in leren te vergroten en op
basis van een gezamenlijke keuze hiervoor een leerlijn inzetten.

5. Op onze school beschikken we over leerlijnen voor bepaalde onderdelen va de 21st
century skills, waaronder ICT en een op groeigerichte denkstijl.

6. Op onze school hebben we een heldere visie over duurzaamheid en
toekomstbestendigheid. Daarnaast hebben we uitgewerkt hoe we dit aan onze kinderen
uit willen dragen.

7. Op onze school werken we effectief samen met onze omgeving. De eerste stap hierin
is de samenwerking met de Peuterspeelzaal. In de komende planperiode willen bekijken
welke mogelijkheden er nog meer zijn.

8. Op onze school werken we aan een veilige professionele cultuur. Dit doen we door te
werken volgens Stichting LeerKRACHT en gebruik te maken van elkaars verschillen (via
de human dynamics). Daarnaast is voor zowel OP als OOP duidelijk welke
kwaliteitseisen gehanteerd worden en worden hierover afspraken gemaakt volgens de
vaste gesprekscyclus.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

formatieve inzet: 
Directie: 1,9 
interne begeleiding: 0,7 
Leraren: 14,1 
OOP: 5

Groepen 11 (4 kleutergroepen, groep 3, groep 3 / 4, groep 4, groep
5, groep 6, groep 7, groep 8)

Functies [namen / taken] Directeur: Mariëtte Zeillemaker 
Adjunct - directeur: Lennert van Noppen 
Intern Begeleider: Saskia Vosselman 
Bouwcoördinatoren: Suzanne van Zomeren (OB) en
Joanne van Spanje (BB)

Twee sterke kanten Betrokken team 
Diversiteit van leerlingen wordt gewaardeerd

Twee zwakke kanten Leeropbrengsten staan onder druk 
Evenwicht tussen onderwijs en zorg is wankel

Twee kansen Nieuwe directie en hernieuwde aandacht voor de
ondersteuningsstructuur 
Peuterspeelzaal is inpandig, zodat de VVE goed verloopt
en de instroom gewaarborgd is.

Twee bedreigingen Gedragsaspect vraagt veel aandacht, waardoor onderwijs
soms te weinig aan bod komt 
Grote tussentijdse uitstroom door renovatie woonwijk

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Werken met onderwijskaarten (groepsplanloos werken) 
Duidelijke ondersteuning, mede door inzet ONZE aanpak
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

0 45 26 33 32 30 24 29 23 242

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 21 (3 mannen en 18 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 6 (2 mannen en 4 vrouwen)

Aantal uitstromers 3

Aantal nieuwkomers 0

Aantal BHV-ers 1

Aantal geplande FG's 0 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 25 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 0 Aantal uitgevoerde POP's
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Inspiratiedag Stichting
LeerKRACHT

team 26 oktober
2020

Stichting
LeerKRACHT

geen

Inspiratie moment
Kanjertraining

team 11- 11-
2020

Stichting
Kanjer

750,-
???

Masterclass
Opbrengstgericht en
Passend Onderwijs

Sandra, Annette,
Lennert, Mariëtte,
Saskia

najaar Focus PO 5200

Rekenen Irene, Daniëlle 30
september
2020

?? 750,00

Bewegend leren Sara 9
september
2020

?? 300,00

De vraag achter gedrag -
verbindend communiceren

team 4x
gedurende
het jaar

IJZER 1000,-
??

Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Visie en missie bekijken, herijken of
wijzigen

team 26 oktober
2020

geen

Onderwijskaarten maken
(groepsplanloos werken)

IB, leerteams rekenen
en taal / lezen

gedurende
het jaar

geen

Opstellen schoolnormen nav
Masterclass OPO (Focus PO)

IB, directie, Annette,
Sandra

najaar geen

Borgen ondersteuningsstructuur IB, team gedurende
het jaar

geen
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Implementeren gesprekscyclus en
voeren gesprekken

directie september
-
december

geen

Werkwijze LeerKRACHT opnieuw
vaststellen en gebruiken voor
onderwijskwaliteit

team 26 oktober
2020

geen

Human Dynamics en feedback geven
doorzetten

directie gedurende
het jaar

geen

ONZE aanpak Rotterdam
implementeren en borgen

Ondersteuningsteam
(IB, Wendela, Marlies,
Carolien)

gedurende
het jaar

PPO-
budget

Opstellen kwaliteitskaart Onderwijs en
ICT

?? gedurende
het jaar

??

Kwaliteitskaart Ouderbetrokkenheid
herzien en vaststellen, evt op advies van
externe partij

leerteam
Ouderbetrokkenheid

gedurende
het jaar

??

Tbv. de kwaliteitskaart
ouderbetrokkenheid werken met
leerlingpanel / ouderpanel

team gedurende
het jaar

geen

Eerste verkenning plezier in leren team januari -
juni 2021

??

Samenwerking met de peuterspeelzaal,
uitwerken doorgaande leerlijnen

Jolande, Suzanne, Lotte gedurende
het jaar

geen

Borgen begaafdenonderwijs Annette, Estheran, IB gedurende
het jaar

geen

Bespreken kwaliteitsaanpak directie, team september
2020

geen

Borgen afspraken gedrag (inclusief
Kanjertraining en verbindend
communiceren)

leerteam gedrag,
Kartrekkers IJZER, IB,
directie

gedurende
het jaar

??
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Implementeren Estafette leerteam taal / lezen,
leerkrachten groep 4 en
5

gedurende
het jaar

1000,-
??

onderzoek naar nieuwe rekenmethode leerteam rekenen,
werkgroep nieuwe
methode

gedurende
het jaar

??

AVG documenten implementeren in
team

team, Mariëtte gedurende
het jaar

geen
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting De school wordt geverfd, als het meezit al in de
zomervakantie. Er wordt een nieuw logo gezocht.

TSO-BSO De samenwerking met de BSO wordt verder voortgezet.

Sponsoring De school heeft geen activiteiten gepland waarbij
sponsoring een rol speelt.

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend schooljaar 5 keer bijeen. Daarnaast zal de
geplande training komend schooljaar alsnog doorgang
vinden.

Overig Het inspectiebezoek van afgelopen jaar is afgezegd.
Verwacht wordt dat dit komend schooljaar zal worden
ingehaald.
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