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JAARPLAN 2017 - 2018 JAARVERSLAG 2017 - 2018

School OBS De Steven School OBS De Steven

Datum 10-07-2017 Datum 06-07-2018

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 In ons jaarverslag blikken we terug op de ondernomen
activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn te relateren aan

1. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de zelfevaluatie
2. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de vragenlijsten
3. de verbeterthema's uit ons schoolplan
4. de verbeterpunten uit de categorie 'divers'

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Totaal: 7.2608 
Directie 1,0039 
Leraren 5,0942 
IB 0,2 
OOP 0.9627

Groepen: de extra formatie vanuit de fusiegelden zijn dit jaar ingezet om 5 groepen te
kunnen formeren.

Dit jaar zijn voor groep 7 de Cito LOVS 3.0 toetsen ingevoerd voor begrijpend lezen,
rekenen en wiskunde en spelling.

Opbrengsten: dit jaar is er een diepte-analyse geschreven mbt de opbrengsten van de
cito. Zie bijlage.

Groepen Stamgroep 1-2 Planetarium 
Stamgroep 3-4-5 Martenatuin 
Stamgroep 3-4-5 Museum Martena 
Stamgroep 6-7-8 Kaatsmuseum 
Stamgroep 6-7-8 Sjûkelân

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

Twee sterke kanten Gerenoveerd schoolgebouw 
Gemotiveerd team

Twee zwakke kanten Leerlingen zijn ingestroomd vanuit verschillende scholen

Twee kansen Werken met het nieuw schoolconcept: Steve Jobsschool 
Inpandige peuterspeelzaal

Twee bedreigingen Zwak scorende middenbouwgroep

Opbrengsten [beleidsvoornemens] CET: score op of boven ondergrens inspectie
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal De uitstroom is al meerdere jaren groter dan de instroom geweest. Dit jaar is er voor het
eerst weer sprake van groei van leerlingenaantal. Er kan volgend schooljaar gestart
worden met 2 kleutergroepen, om zo de hopelijk doorzettende groei probleemloos te
laten verlopen.

11 4 8 13 13 13 16 15 93

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 9 (2 mannen en 7 vrouwen) Schoolleider van augustus 2017 t/m februari 2018 door ziekte afwezig. Administratief
medewerkster door ziekte van april 2018 tot de zomervakantie.

Aan het begin van het schooljaar is de schoolleider ivm ziekte tijdelijk vervangen door
een interim directeur. De klassenbezoeken en functioneringsgesprekken zijn door haar
en de IB-er van de school allen volgens planning uitgevoerd.

1 personeelslid zou 1 dag IB, 1 dag directie en 2 dagen een groep draaien. Door uitval
van de schoolleider is zij 1 dag IB en 3 dagen directie gaan doen. Dit is het gehele
schooljaar ongewijzigd gebleven. Er zijn voor de 2 dagen lesgevende taken
invalleerkrachten op de school geweest. 1 van start schooljaar t/m februari 2018 en 1
van maart 2018 tot einde schooljaar 2017-2018.

Op 12 april heeft de school een audit gehad waarbij alle, op die dag werkzame,
leerkrachten een klassenbezoek hebben gekregen. Alle lesbezoeken waren van
voldoende niveau. Zie bijlage 'auditrapportage'.

Aantal medewerkers OOP 2 (0 mannen en 2 vrouwen)

Aantal BHV-ers 3

Aantal geplande FG's 7 Aantal uitgevoerde FG's 7

Aantal geplande BG's 0 Aantal uitgevoerde BG'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
naar volgend jaar

Thema Leerstofaanbod Na oriëntatie bleven er twee mogelijkheden over die nader zijn bekeken: -In juni is er een
vertegenwoordiger van 'judo in de school' geweest voor een presentatie. -In juni en juli
heeft de school een proefabonnement op 'Kwink', een digitaal programma voor SEO.
Einde van dit schooljaar wordt er een besluit genomen welke van de 2 methodes voor
2018-2019 aangeschaft worden. Schooljaar 2018-2019 staat de implementatie van de
SEO-methode centraal.

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 periode 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
naar volgend jaar

Thema Afstemming Gedurende de analyses dit schooljaar is gebleken dat het curriculum van de
vakgebieden niet naar wens van de leerkrachten aansloot bij de kerndoelen en
semesterverdeling. De uitwerking van de leerdoelen was daarnaast veel te uitgebreid en
in ontzettend veel subdoelen opgedeeld. Ook ontbraken de herhaaldoelen: de
leerkrachten willen met regelmaat kunnen controleren of een behaald doel ook na een
langere periode nog beheerst wordt. Het curriculum had dit niet standaard er in zitten. Er
is in de maanden april t/m juli hard gewerkt om het gehele curriculum te herschrijven en
in semesters op te delen. Hierbij is er gebruik gemaakt van de SLO doelen, de CED-
leerlijnen en is er gekeken naar de cruciale leermomenten. Dit alles heeft geresulteerd in
een compleet aangepast curriculum welke schooljaar 2018-2019 in gebruik zal worden
genomen. 2018-2019 wordt een jaar van controleren, analyseren en daar waar nodig
nog kleine aanpassingen binnen het curriculum doorvoeren. Volgend jaar zal dit punt
nog steeds in het schoolplan staan, om de borging te kunnen garanderen.

In januari en in mei 2018 hebben er klassenbezoeken plaatsgevonden. De uitkomsten
van deze lesbezoeken zijn meegenomen in het functioneringsgesprek en de nieuw
ontwikkelde POP's.

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 periode 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
naar volgend jaar

Thema Opbrengsten De score op de eindcito van groep 8 is 528,8. Dit is onder het landelijk gemiddelde. Zie
bijlage 'analyse centrale eindtoets 2018'.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 periode 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 naar volgend jaar

Thema Kwaliteitszorg Schooljaar 2018-2019: Er wordt met behulp van de resultaten op de NSCCT gezien in
hoeverre de leerlingen scoren naar mogelijkheden. De instructiemomenten worden
vermeerderd en de indeling van de leerlingen moet in het rooster meer op basis van
instructiebehoefte. Ambitie is om minimaal 75% van de leerlingen op of boven
verwachting te laten scoren op begrijpend lezen, spelling en rekenen en wiskunde.

In januari en in mei 2018 hebben er klassenbezoeken plaatsgevonden. De uitkomsten
van deze lesbezoeken zijn meegenomen in het functioneringsgesprek en de nieuw
ontwikkelde POP's.

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 periode 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) 108

Aantal leerlingen eraf (loop cursusjaar) 3

Aantal leerlingen erbij (loop cursusjaar) 18

Aantal verwijzingen naar SO-SBO 0

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Door verhuizing zijn er 2 leerlingen vertrokken. 1 leerling is vanwege het nieuwe concept naar een reguliere basisschool vertrokken. Instroom huidig schooljaar: 11 leerlingen groep
0/1. 1 leerling groep 2. 1 leerling groep 3. 3 leerlingen groep 5, 1 leerling groep 6 en 1 leerling groep 7. Direct na de zomervakantie starten er weer 3 leerlingen in groep 1, 1 leerling
in groep 2 en 1 leerling in groep 4.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Scholing BHV is een herhalingsscholing voor de reeds gecertificeerde BHV-ers op
school.

NSCCT is een nieuw instrument welke het leerlingpotentieel inzichtelijk maakt en helpen
kan zijn bij het aanbieden van onderwijs op maat. Richting het gepersonaliseerd
onderwijs is dit een stap die wij schooljaar 2018-2019 willen maken: gedegen
onderbouwd de leerplannen van de leerlingen ontwikkelen.

Scholing O4NT gericht op organisatorische zaken rondom het gepersonaliseerd
onderwijs.

BHV BHV-ers September 2018

NSCCT Team en directie mei en juni 2018

Scholing O4NT Team en directie Schooljaar 2017-2018

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Zie bijlagen met de uitwerkingen van de betreffende zelfevaluaties per maand 'uitwerking
februari 2018', 'uitwerking mei 2018' en 'uitwerking juni 2018'.

Nieuwe actiepunten: -Onderzoek uitvoeren naar geschiktheid huidige
leerlingvolgsysteem of eventuele aanschaf nieuw leerlingvolgsysteem (met bijbehorende
toets- en analyse instrumenten) -Aanschaf methode SEO dit schooljaar en start
implementatie hiervan in september 2018. -Invoeren NSCCT en het
leerpotentieel/ontwikkelingsperspectief in de dagelijkse planning van de doelen voor de
leerlingen (IOP) integreren.

Quickscan Actief burgerschap en Sociale
cohesie

Team en
directie

Februari
2018

Schooldiagnose Leerstofaanbod Team en
directie

Februari
2018

Quickscan Taalleesonderwijs Team en
directie

Februari
2018

Quickscan rekenen en wiskunde Team en
directie

Februari
2018

Quickscan didactisch handelen
schooldiagnose

Team en
directie

Mei 2018

Quickscan pedagogisch handelen
schooldiagnose

Team en
directie

Mei 2018

Quickscan Opbrengsten schooldiagnose Team en
directie

Mei 2018

Quickscan afstemming Team en
directie

Mei 2018

Schoolleiding Team Juni 2018

Schoolklimaat Team Juni 2018
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Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Zie bijlage 'uitwerking maart 2018'

Actiepunt: Overgaan tot aanschaf methode SEO en start implementatie hiervan in
september 2018.

Sociale veiligheid leerlingen Directie maart 2018

Sociale veiligheid leraren Directie maart 2018

Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten IZO heeft in 2017-2018 3x plaatsgevonden. Voor schooljaar 2018-2019 staat de eerste
bijeenkomst gepland op 17-10-2018.

Er wordt geen schoolkrant meer uitgegeven.

Leerlingenraad is, gezien de grote veranderingen binnen de school, voor dit schooljaar
geparkeerd. In de teamvergadering van september 2018 wordt er opnieuw besproken of
en in welke vorm wij een leerlingenraad willen introduceren.

Introduceren leerlingenraad Team en
directie

schooljaar 2017-
2018

Standpunt innemen over uitgeven
schoolkrant

Team en
directie

schooljaar 2017-
2018

Structureel maken IZO IB-SMW-JGZ schooljaar 2017-
2018
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