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School OBS De Steven School OBS De Steven

Datum 06-07-2018 Datum

Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Inleiding
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Totaal: 7.4388 
Directie 1,3538 
Leraren 4,8256 
IB 0,2 
OOP 1.0594

Groepen Stamgroep 1-2 Planetarium A 
Stamgroep 1-2 Planetarium B 
Stamgroep 3-4-5 Martenatuin 
Stamgroep 6-7-8 Kaatsmuseum 
Stamgroep 6-7-8 Sjûkelân

Functies [namen / taken] Directeur ; directeur / IB-er ; leraar ; klassenassistent ;
administratieve kracht

Twee sterke kanten Ontwikkeling/invoering nieuwe concept verloopt goed 
Veel rust in de school

Twee zwakke kanten Kleine groepen in de middenbouw 
Opbrengsten 2017-2018 onvoldoende

Twee kansen Team kan nog jaar samen verder in ontwikkeling 
Veel extern contact en samenwerking met andere scholen
voor gepersonaliseerd onderwijs.

Twee bedreigingen Zwak scorende middenbouwgroep 
Veel interesse voor de school van ouders die kinderen
hebben met leer- en/of gedragsproblemen.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] CET: score op of boven ondergrens inspectie 
Invoeren NSCCT 
Invoeren nieuwe methode SEO

OBS De Steven

Jaarplan - jaarverslag 2018 - 2019 3



Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

10 15 6 8 13 15 15 16 98

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

Dit betreft de voorspelde aantallen voor 01-10-2018! (ingevoerd op 04-07-2018,
controleren op 01-10-2018!)

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 9 (2 mannen en 7 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 2 (0 mannen en 2 vrouwen)

Aantal uitstromers 2

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 3

Aantal geplande FG's 7 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 0 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 7 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

Leerstofaanbod De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te ontwikkelen. groot

Afstemming De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. groot

Opbrengsten De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

groot

Kwaliteitszorg De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. groot
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Uitwerking: De school heeft een specifiek aanbod om sociale competenties te
ontwikkelen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Leerstofaanbod

Gerelateerde verbeterpunten - Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en
rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als
te bereiken doelstellingen. 

Resultaatgebied Implementatie van een methode sociaal-emotionele
ontwikkeling

Gewenste situatie (doel) De school heeft de nieuwe SEO-methode in alle groepen
ingevoerd. De lessen SEO staan structureel ingeroosterd.

Activiteiten (hoe) Inplannen SEO-lessen in het rooster

Consequenties organisatie Roostermakers moeten workshoprondes SEO invoeren.

Betrokkenen (wie) team

Plan period wk 40, 3, 15 en 28

Eigenaar (wie) Team

Kosten (hoeveel) circa 1500 op jaarbasis

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Teamvergadering oktober 2018, januari, april en juli 2019

Borging (hoe) Per kwartaal in de teamvergadering bespreken hoe de
implementatie verloopt. Uitwisselen ervaring, kennisdelen.
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Uitwerking: De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in
ontwikkeling tussen de leerlingen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Afstemming

Resultaatgebied Leerlijnen

Gewenste situatie (doel) De school beschikt over leerlijnen voor de diverse
vakgebieden. Per vakgebied zijn de leerlijnen verdeeld over
de groepen en per groep in semesters

Activiteiten (hoe) 1. Opstellen van de leerlijnen
2. Per leerlijn de leerstof verdelen over de groepen
3. Per groep de leerstof verdelen in semesters

Consequenties organisatie Curriculum per semester analyseren en daar waar nodig
aanpassen.

Consequenties scholing Gebruik maken van de ondersteuning van O4NT. Verdere
professionalisering van verschillende vakspecialisten.

Betrokkenen (wie) team

Plan period wk

Eigenaar (wie) Team

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Per semester in teamvergadering analyseren

Borging (hoe) Per semester bespreken hoe e.e.a. verloopt en daar waar
nodig aanpassingen doen.
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Uitwerking: De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool
liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Opbrengsten De ontwikkeling van de kinderen en het aanpassen van de lesstofinhoud op basis van
wat we van de kinderen mogen verwachten vond het team niet gestructureerd en
onderbouwd genoeg. Er is gekozen voor de aanschaf van de NSCCT (Niet Schoolse
Cognitieve Capaciteiten Test). Deze test wordt jaarlijks afgenomen in groep 4 t/m 8.
Hiermee wordt gekeken wat het leerpotentieel van de leerlingen is en in hoeverre zij zich
voldoende ontwikkelen t.o.v. dit potentieel. De eerste afname is in mei 2018 geweest.
Op 11 juli 2018 is er een scholing geweest voor al het personeel over het leren
analyseren van de gegevens en het bepalen van actiepunten ten aanzien van de
behaalde scores. In schooljaar 2018-2019 zal het onderwijsaanbod gericht op de
leerlingenpopulatie moeten worden toegespitst.

Resultaatgebied Voldoende tussen en eindopbrengsten

Gewenste situatie (doel) De eindopbrengsten liggen ten minste op het niveau dat op
grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie
verwacht mag worden. Voor groep 4 t/m 8 de ambitie om
minimaal 75% van de leerlingen op of boven verwachting te
laten scoren op begrijpend lezen, spelling en rekenen en
wiskunde.

Activiteiten (hoe) Tijd: t/m april in groep 8 veel onderwijstijd besteden aan de
basisvakken Analyse: de januari toetsen gebruiken voor het
inzichtelijk maken welke onderdelen van de basisvakken
t/m april extra inzet vragen. Afname NSCCT voor het inzicht
krijgen in leerpotentieel van de leerlingenpopulatie.

Consequenties organisatie Jaarlijks afnemen NSCCT Opbrengsten van de groepen 4
t/m 8 op de cito-toetsen koppelen aan de NSCCT.

Consequenties scholing Scholing NSCCT: Analyseren en evalueren van de NSCCT
resultaten icm de cito.

Betrokkenen (wie) ib-er leerkracht groep 8

Plan period wk

Eigenaar (wie) team, IB-er, directie

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na de citorondes in januari en mei

Borging (hoe) In schooljaar 2018-2019 zorgen voor extra
instructiemomenten voor het leerjaar 8. Diepteanalyse
middenronde en eindronde, gekoppeld aan NSCCT: hierbij
kijken naar leerrendement. Aanpassen
curriculum/instructiemomenten daar waar nodig.
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Uitwerking: De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Kwaliteitszorg

Resultaatgebied Leerlijnen

Gewenste situatie (doel) 75% van de leerlingen scoort op of boven de verwachting
op begrijpend lezen, spelling en rekenen en wiskunde.

Activiteiten (hoe) De coaches volgen de leerlingen kritisch op het behalen
van de leerdoelen. Instructies vinden plaats op basis van
instructiebehoefte van de leerlingen. Onderzoeken of
huidige leerlingvolgsysteem wel meest geschikte is,
passend bij huidige onderwijsconcept. Eventueel uitnodigen
vertegenwoordiger ander LVS.

Consequenties organisatie Meer instructiemomenten inplannen voor de vakgebieden.
Curriculum kritisch analyseren en aanpassen waar nodig.

Consequenties scholing Ondersteuning vanuit Scoolsuite inzetten. Verdere
professionalisering van de vakspecialisten.

Betrokkenen (wie) team en directie

Plan period wk

Eigenaar (wie) team, IB-er, directie

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Per semester in teamvergadering bespreken. Januari en
Mei klassenbezoeken. Oktober t/m februari onderzoek
leerlingvolgsysteem.

Borging (hoe) In januari 2019 klassenbezoek. Functioneringsgesprek
n.a.v. bezoek in januari. POP's aanvullen/herschrijven
n.a.v. dit FG. In mei klassenbezoek met ontwikkeling t.a.v.
POP als centraal punt. Diepteanalyse middenronde en
eindronde, gekoppeld aan NSCCT voor inzichtelijk maken
leerrendement.
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Kengetallen - Leerlingen

Omschrijving Waardering

Aantal leerlingen totaal (einde cursusjaar)

Aantal leerlingen eraf (loop cursusjaar)

Aantal leerlingen erbij (loop cursusjaar)

Aantal verwijzingen naar SO-SBO

OBS De Steven
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Met sprongen vooruit Kleuterjuffen 4 dagdelen in 2018-
2019

2100

Scholing specialist begrijpend
lezen en regiobijeenkomst
lesson up

begrijpend
lezen
specialist

3 dagen cursus, 1 dag
regiobijeenkomst in
2018-2019

575

Post HBO-scholing
rekenspecialist?

rekenspecialist 2018-2019 2350

Leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs
AVS?

Directie/IBer feb-juni 2019 2500
bovenschools

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Wereldorientatie Team en
directie

April
2019

Kunstzinnige vorming Team en
directie

April
2019

Bewegingsonderwijs Team en
directie

April
2019

Wetenschap en techniek Team en
directie

April
2019

Engelse taal Team en
directie

April
2019

Friese Taal Team en
directie

April
2019

Gebruik leertijd Team en
directie

April
2019
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Actieve en zelfstandige leerhouding van de
kinderen

Team en
directie

April
2019

Zorg en begeleiding Team en
directie

April
2019

Passend onderwijs Team en
directie

April
2019

Opbrengstgericht werken Team en
directie

April
2019

Opbrengstgericht werken Team en
directie

April
2019

Opbrengsten Directie/IBer April
2019

Sociale en fysieke veiligheid Team en
directie

April
2019

Kwaliteitszorg Team en
directie

April
2019

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Tevredenheidsonderzoek ouders Ouders Maart 2019

Tevredenheidsonderzoek leraren Team Maart 2019

Tevredenheidsonderzoek leerlingen Leerlingen Maart 2019
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Renovatie dak staat gepland. Offerte aanvragen.
Schoolplein moet aangepakt.

TSO-BSO NSA door CIOS-studenten voortzetten. Contact BSO
onderhouden, nieuwsbrieven publiceren op site.

Sponsoring September bespreking met vertegenwoordiger die kan
helpen met eventuele sponsoring van plein.

MR Vergaderingen volgens jaarplanning 5x per jaar.

Peuterspeelzaal/kleuters Verbinding tussen peuters en kleuters vergroten. Meer
samenwerken, kijken hoe concept richting kleuters/peuters
doorgevoerd kan worden.

OBS De Steven

Jaarplan - jaarverslag 2018 - 2019 13


