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School Westerschool School Westerschool

Datum 27-08-2021 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

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school hebben we vastgelegd hoe we het eigenaarschap en
verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun eigen leren vergroten en is er een
doorgaande lijn

Voor de start van het nieuwe schoolplan zullen de streefbeelden zijn uitgewerkt.

2. Op onze school werken we met een verfijnde differentiatie door meer
gepersonaliseerd leren in combinatie met een kwalitatief goede instructie van de
leerkracht

3. Op onze school beschikken we over leerlijnen voor bepaalde onderdelen van de 21st
century skills

4. Op onze school hebben we de samenwerking en verbinding met KIWI geoptimaliseerd
en zijn de eerste stappen op weg naar een IKC gezet. Er is een beleidsplan 'Opvang en
Onderwijs'.

5. Op onze school is er een herijking geweest van ons onderwijsconcept en is de
organisatie en de inrichting die daarbij passend is, beschreven.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

De formatieve inzet zal het volgend schooljaar wijzigen. Er is een wijziging op
directieniveau. Eindopbrengsten zijn nu voldoende.

Groepen 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Functies [namen / taken] Clusterdirecteur: Jaap Spelde 
Adjunct-directeur: Mischa Stolk 
Leerkrachten L10: Trea Dreves, Jessica de RooNathalie
van Katwijk, Paula Scholte, Tytsia Timmer, Bianca Verweij,
Geert Jan Kiewiet, Frederieke Klopstra, Aletta Kuiper en
Marjan Begeman 
Leerkracht L11: Mariska de Klerk 
OOP: Tanja Hoogstraten (administratief medewerker) en
Wim Bruining (conciërge) 
ICT-coördinator: Aletta kuiper 
Taalleescoordinator: Mariska de Klerk

Twee sterke kanten Professionele cultuur 
Sfeer op school

Twee kansen Samenwerking met KIWI (Opvang) 
Samenwerking met Dollard College (VO)

Twee bedreigingen Vanwege ruimtegebrek in ons eigen gebouw kunnen we de
peuteropvang in ons eigen gebouw niet realiseren 
Peuteropvang in de christelijke basisschool

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Tussenopbrengsten voldoende 
Eindopbrengsten 1F voldoende; 1S/2F onvoldoende
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal We zijn het schooljaar geëindigd met 5 enkelvoudige groepen en 2 combinatiegroepen.
Het nieuwe schooljaar zullen we starten met 2 combinatiegroepen en 4 enkelvoudige
groepen.

8 13 20 8 14 19 21 18 121

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

We hebben 4 enkelvoudige groepen en 2 combinatiegroepen. 
De combinatiegroep is groep 3 en 4 en groep 1 en 2.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 12 (2 mannen en 10 vrouwen) Alle goede gesprekken zijn afgerond.

Aantal medewerkers OOP 4 (1 man en 3 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 0

Aantal BHV-ers 3
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Een-op-een-begeleiding 
npo school programma 2020-2025

De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun
leerlingen m.b.t. Technisch Lezen

groot

GD2 Directe instructie 
npo school programma 2020-2025

Verdere implementatie WIG 5 - doorgaande leerlijn groot

GD3 Feedback 
npo school programma 2020-2025

Formatief evalueren groot

GD4 Technieken voor begrijpend lezen 
npo school programma 2020-2025

De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun
leerlingen m.b.t. Begrijpend Lezen

groot

GD5 Interventies gericht op het
welbevinden van leerlingen 
npo school programma 2020-2025

Kindercoach groot

GD6 Interventies gericht op het
welbevinden van leerlingen 
npo school programma 2020-2025

Instroomgroep 1 groot

GD7 Sportieve activiteiten 
npo school programma 2020-2025

De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun
leerlingen m.b.t. motorische ontwikkeling

groot

GD8 Digitale technologie 
npo school programma 2020-2025

Inzet ICT tijdens werken aan doelen voor de toets groot
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Uitwerking GD1: De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t. Technisch Lezen

Hoofdstuk / paragraaf Een-op-een-begeleiding

Gewenste situatie (doel) We willen dat de kinderen in de combinatiegroep 4/5 meer hulp en aandacht krijgen bij de begeleide inoefening. In deze
combinatiegroep zitten leerlingen die na een instructie nog niet zelfstandig aan de slag kunnen.

Activiteiten (hoe) aantrekken van onderwijsassistent
inwerken onderwijsassistent
communicatie naar ouders en leerkrachten
rooster maken nieuwe onderwijsassistent
na een aantal maanden evaluatie en eventueel bijstellen rooster
de evaluatie wordt ook meegenomen in de groepsplannen

Plan periode

Eigenaar (wie) Team en directie

Kosten 36000

Omschrijving kosten Inhuren van een onderwijsassistent.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tussentijds en aan het eind van het schooljaar. Juni 22: De kinderen van de combinatiegroep 4/5 hebben zeker meer
hulp en aandacht gehad bij de begeleide inoefening. We zullen dit continueren met de combinatiegroep 5/6 in het
schooljaar 22-23. Dat zou betekenen dat we het volgend schooljaar 3 dagen de inzet hebben van een onderwijsassistent.
We zullen een rooster gaan maken waar we de inzet gaan plannen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Voor de zomervakantie van 2021 is de onderwijsassistent aangesteld. In de zomervakantie is er tijdens de terugkomdag een start gemaakt met het inwerken van de
onderwijsassistent. Ze wordt gekoppeld aan groep 4/5. In de mail over de formatie is er gecommuniceerd naar de ouders over de begeleiding van de onderwijsassistent. Het
gehele schooljaar is er in de combinatiegroep 4/5 een onderwijsassistent aanwezig voor extra tijd en aandacht voor de leerlingen.

Maart 22: we hebben de onderwijsassistent vastgelegd voor het volgend schooljaar. We zullen dan kritisch gaan kijken naar welke leerlingen/groepen begeleid gaan worden.
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Uitwerking GD2: Verdere implementatie WIG 5 - doorgaande leerlijn

Hoofdstuk / paragraaf Directe instructie

Gewenste situatie (doel) We zijn vorig schooljaar gestart met de implementatie van WIG 5. De scholing die we daarbij hebben ingekocht bij Wizz
Scholing beviel ons erg goed en dat gaan we continueren in het nieuwe schooljaar. Groep 8 gaat dit schooljaar starten
met WIG 5. Voor de andere groepen heeft de aanschaf van de nieuwe methode zoveel nieuwe denkwijzen
teweeggebracht dat we de implementatie willen verlengen. We streven ernaar aan het eind van het schooljaar volledig de
punten op de i te hebben gezet. Dat zullen we ook gaan doen door de klassenbezoeken die Margreet Mulder zal gaan
uitvoeren met de directie.

Activiteiten (hoe) inhuren Margreet Mulder
afspraken maken voor geschikte scholingsdata
klassenbezoeken inplannen zodat de implementatie op de juiste wijze gebeurd.
scholing kleuters en groep 3 t/m 8
klassenbezoeken inclusief een feedbackgesprek
evaluatie tussentijds en aan het eind van het schooljaar

Plan periode

Eigenaar (wie) Team en directie

Kosten 13000

Omschrijving kosten Voor 5000 zullen we de bijbehorende materialen gaan aanschaffen en voor 8000 zullen we klassenbezoeken en scholing
gaan betalen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) tussentijds en aan het eind van het schooljaar. Juni 22: We hebben zeer zeker de punten op de i gezet. De volgende
punten hebben we besproken: * inzet draaiboek * lessen en taken splitsen * inzet rekenspellen * RekenXL * Rekenroute

Voor het volgend schooljaar zoeken we nog meer de verdieping op. We zullen nog meer de afstemming gaan zoeken en
het draaiboek gaan voorbereiden per blok.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Margreeth Mulder is ingepland voor dinsdag 1 maart en woensdag 2 maart 2022. Er vinden klassenbezoeken plaats op deze dag en feedbackgesprekken.

Maart 22: De klassenbezoeken zijn afgerond. Alle leerkrachten hebben een bezoek gehad van Margreeth Mulder en Mischa. Alle leerkrachten hebben een rekenles laten zien. Alle
feedbackgesprekken hebben ook plaatsgevonden. Mischa heeft een samenvatting gemaakt van de bezoeken en gesprekken en deze zullen worden besproken tijdens de pv van
dinsdag 15 maart 22.

Voor het schooljaar 22-23 hebben we ook al data vastgelegd. Dit is voor teamscholing en klassenbezoeken.
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Uitwerking GD3: Formatief evalueren

Hoofdstuk / paragraaf Feedback

Gewenste situatie (doel) We vergroten onze kennis rond formatief evalueren binnen reken- en wiskundeonderwijs
We maken kennis met de 3 essentiële vragen en 5 strategieën waarmee formatief evalueren in het
(reken)onderwijs vormgegeven kan worden
We maken kennis met praktische werkvormen rond formatief evalueren in de rekenles, in het bijzonder op het
gebied van het leren van de basisvaardigheden
We denken na over en bespreekt uw eigen lespraktijk en op welke manier formatief evalueren daarin een grotere
plek kan krijgen.

Activiteiten (hoe) Startprogramma: * Kennismaking Bespreking van programma en doelen en wensen van de mensen * Wat is formatief
evalueren volgens de leraren en volgens gangbare definities * Cyclus van formatief evalueren, formatief handelen. Een
interactieve werkvorm met een combinatie van informatie, voorbeelden en werkvormen. Daarbij niet alleen aandacht voor
de rol van de leraar, maar ook van de leerling (meer verantwoordelijkheid voor eigen leren, eigenaarschap) * De diepte in
bij fase 1, 2 en 3 - Waar sta jij? (Wat is je doel, waar sta je nu en waar wil je naartoe?) - Deelnemers geven aan in
hoeverre zij zelf vinden dat ze vaardig zijn op de verschillende fasen toegespitst op het rekenonderwijs en bespreken met
elkaar wat dat dan voor hen betekent. - Deelnemers bespreken waarin ze graag beter willen worden * Afsluiting en
formatieve evaluatie Samenvatting Wat heb je geleerd, wat wil je nog leren Waar wil je dieper op ingaan.

Onderwerpen voor verdere verdieping: * Vanuit de eigen rekenlessen ingaan op formuleren van doelen en succescriteria
* Formatief evalueren en de basisvaardigheden (rekenmuurtje, bareka, oefenen via spel en eigenaarschap bij leerlingen)
* Rijke rekenvragen als vorm van formatief evalueren * Denken in aanbod en doelen: hoe zit het met het behalen van de
referentieniveaus 1F en 1S? Welke rol kan formatief evalueren hierbij spelen?

Ook deze scholing gaat gepaard met klassenbezoeken en een feedbackgesprek.

Plan periode

Eigenaar (wie) Team en directie

Kosten 13000

Omschrijving kosten We gaan 5000 besteden aan middelen en 8000 aan scholing en klassenbezoeken.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na iedere bijeenkomst en aan het eind van het schooljaar. Juni 22: We hebben een teamsessie gehad met Anneke
Nootenboom en we zijn van mening dat we het vervolg nu zelf op kunnen pakken omdat Aletta dit onderwerp heeft
bestudeerd tijdens haar onderzoek van de rekenopleiding. Als het nodig is, kunnen we Emile Eshuis nog benaderen voor
een extra stimulans maar we willen het eerst zelf aanpakken.

Westerschool

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 8



Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

3 november 21: de startbijeenkomst is geweest. We hebben een 1e stap gezet met Anneke Nooteboom met de groepen 3 t/m 8. We vinden dat we op dit gebied meer tijd en
begeleiding nodig hebben en we vinden Anneke Nooteboom daar niet de juiste persoon voor. Inmiddels zijn er online gesprekken geweest met Emile Eshuis van Leren Anders
Organiseren. 29 maart 22: we hebben een fysieke bijeenkomst met Emile Eshuis over een plan van aanpak. We willen aan de slag met kindgesprekken, formatief evalueren en
feedback. Emile heeft ons uitgelegd hoe het landschap werkt. We maken de afspraak om het volgend schooljaar te starten met het formatief evalueren in groep 7 en 8. We zullen
de juiste scholing gaan inkopen.
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Uitwerking GD4: De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t. Begrijpend Lezen

Hoofdstuk / paragraaf Technieken voor begrijpend lezen

Gewenste situatie (doel) Begrijpend lezen wordt ingezet tijdens de zaakvakken.

Activiteiten (hoe) We gaan tijdens de pv met het team bespreken hoe we dat zien en willen. We gaan daar afspraken maken over hoe we
dat gaan doen.

Plan periode

Eigenaar (wie) Team en directie

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Eind van het schooljaar tijdens de teamdag. Juni 22: we zullen dit onderwerp doorschuiven naar het volgend schooljaar.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Dit onderdeel is op dit moment nog niet aan de orde geweest maar zal na de meivakantie tijdens de pv worden besproken.
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Uitwerking GD5: Kindercoach

Hoofdstuk / paragraaf Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Gewenste situatie (doel) Doel: persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van de sociale redzaamheid. De volgende aspecten komen aan bod: •
Kinderen leren zichzelf en de ander beter kennen en begrijpen • Ontdekken hoe ze zichzelf presenteren • Ze leren
contact maken en samenwerken • De ander inschatten • Vertrouwen op zichzelf • Worden zich bewust van hun mindset,
ontdekken de kracht van het denken • Leren handelen en eigen keuzes maken in conflictsituaties • Leren grenzen
bewaken van zichzelf én de ander

Dit geldt voor de kinderen van groep 5 t/m 8

Activiteiten (hoe) contact leggen met de kindercoach
afspraken maken over de opzet
rooster maken van de groepen (niet meer dan 8 leerlingen per sessie)

Duur: 4 bijeenkomsten van 1,5 uur. Invulling van de bijeenkomsten: 1. Kennismaken, omgangsregels vaststellen, uitleg
van de training, persoonlijke doelen ontdekken en vaststellen. Eigen kwaliteiten ontdekken. 2. Bagage: vervolg kwaliteiten
en eigen kracht. (zelfbeeld en zelfvertrouwen). 3. Ontmoeting: samenwerken, presenteren, feedback en complimenten
ontvangen. (sociale vaardigheden) 4. Conflicten: ik-boodschap, volgen en leiden, grenzen. Mindset, de kracht van het
denken.

in de kleine groepen wordt volgens rooster de groepssessie gegeven

Plan periode

Eigenaar (wie) Directie en kindercoach

Kosten 10000

Omschrijving kosten Inhuren van de kindercoach Hadi Uuldrinks van De Serre te Vlagtwedde

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na alle groepssessies heeft Hadi een evaluatie gemaakt die naar de ouders gemaild zal worden zodat de ouders op de
hoogte zijn van de interventies. We hebben gemerkt dat de groepssessies ten goede kwamen van de kinderen. De
persoonlijke ontwikkeling en de sociale redzaamheid is vergroot. Er zijn ook kinderen die na de groepssessies hebben
aangegeven dat ze wel een individueel gesprek zouden willen met de kindercoach en daar hebben we ook tijd en geld
voor vrijgemaakt.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

De kindercoach is gestart in het schooljaar van 21-22. Er is door de directie een schema gemaakt voor de indeling. De groepjes zijn niet groter dan 8 leerlingen. Alle kinderen van
groep 5 t/m 8 volgen 5 groepssessies. maart 22: na iedere groepssessie kunnen de kinderen aangeven of ze een individuele sessie zouden willen. Een aantal kinderen geeft dat
aan en daar plannen we ook ruimte voor in. We hebben nu de afspraak gemaakt dat Hadi aan de slag gaat met de voorbereiding van de groepssessies voor groep 1 t/m 4. Hier
zullen we het volgend schooljaar mee gaan starten.
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Uitwerking GD6: Instroomgroep 1

Hoofdstuk / paragraaf Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Gewenste situatie (doel) We willen de instroomgroep klein houden zodat de kinderen de tijd hebben om zich veilig te voelen en een vertrouwd
plekje te krijgen.

Activiteiten (hoe) Na het aflopen van de LIO-periode zetten we het om in een aanstelling als onderwijsassistent en daarna als leerkracht.
Dat is afhankelijk vanaf wanneer de cijferlijst aangeleverd kan worden.

Plan periode

Eigenaar (wie) Directie en leerkracht groep 1

Kosten 5626

Omschrijving kosten Inhuren Cecil Heeren als onderwijsassistent en later als leerkracht.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Aan het eind van het schooljaar. Juni 22: het was erg prettig dat we de instroom leerlingen in een kleine setting kunnen
begeleiden tijdens de eerste schoolweken. Dit is zeer duidelijk van meerwaarde voor de groep. De ouders zijn erg positief
over de kleine instroomgroep en koppelen dit ook regelmatig terug. Voor het volgend schooljaar starten we wel met een
combinatiegroep 1 en 2 en zullen we het leerlingaantal weer goed in de gaten houden zodat we tijdig kunnen ingrijpen als
de groep te groot wordt.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD7: De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t. motorische ontwikkeling

Hoofdstuk / paragraaf Sportieve activiteiten

Gewenste situatie (doel) Voor de groepen 3 t/m 8 is er een tweede gymles van de vakleerkracht.

Activiteiten (hoe) inhuren van een vakdocent gymnastiek
rooster maken met de vakdocent
gymlessen uitvoeren

Plan periode

Eigenaar (wie) Team en directie

Kosten 8000

Omschrijving kosten Voor 8000 huren we elke woensdag een vakleerkracht gym in.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Aan het eind van het schooljaar. Juni 22: We hebben het hele schooljaar voor de groepen 3 t/m 8 een extra vakleerkracht
gym ingehuurd zodat deze groepen twee keer per week een vakleerkracht gym hebben. Het aanbod is daardoor zeer
divers geweest. Dit kwam de kinderen zeer ten goede.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

De vakdocent is vanaf het begin van het schooljaar ingehuurd voor de woensdagmorgen. Er worden dan voor 4 groepen extra gymlessen gegeven. We zijn nog aan het
overwegen of we dit volgend schooljaar ook gaan inzetten
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Uitwerking GD8: Inzet ICT tijdens werken aan doelen voor de toets

Hoofdstuk / paragraaf Digitale technologie

Gewenste situatie (doel) Meer inzet van de chromebooks tijdens de diverse vakken van de basisvaardigheden.

Activiteiten (hoe) opvragen offerte HCS
opdracht geven HCS
rooster maken voor de inzet van de chromebooks
afspraken maken voor welke vakken we ze gaan inzetten en welke programma's we gaan hanteren

Plan periode

Eigenaar (wie) Team en directie

Kosten 10416

Omschrijving kosten Aanschaf kar en 32 chromebooks

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Aan het eind van het schooljaar. Juni 22: We hebben de chromebooks direct in het begin van het schooljaar aangeschaft
en ze worden nu veel sneller en beter ingezet tijdens de basisvaardigheden. Tijdens de rekenles kunnen de leerlingen de
taken ook nu op chromebook maken.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

We hebben direct aan het begin van het schooljaar 21-22 nieuwe chromebooks besteld. We zetten de chromebooks nu structureel in tijdens de lessen. We zien dat de
chromebooks nu veel meer ingezet worden omdat we meer tot onze beschikking hebben. Voor het volgend schooljaar gaan we inventariseren of we nog extra chromebooks
moeten aanschaffen.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten De scholing is uitgevoerd volgens planning.

Formatief evalueren 21-22 Anneke Nooteboom

Implementatie WIG Team 21-22 Wizz Scholing

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Deze vragenlijsten zijn niet afgenomen en zullen worden uitgezet in het nieuwe
schooljaar.

WMK: vragenlijst aanbod Directie November
21

WMK: vragenlijst actieve en zelfstandige rol van de
leerlingen

Directie November
21

WMK: zelfevaluatie basiskwaliteit Directie oktober 21

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten De vragenlijsten voor de ouders en medewerkers zijn afgenomen. De tevredenheid van
de leerlingen moet nog worden afgenomen.

Tevredenheid ouders Directie oktober 21

Tevredenheid leerlingen Directie oktober 21

Tevredenheid personeel Directie oktober 21
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting De gesprekken met BMC zullen dit schooljaar een vervolg
krijgen over 1 school in Bellingwolde.

Dit wordt het volgend schooljaar vervolgd.

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

MR De MR heeft een vergaderschema en komt komend
schooljaar 4 x bijeen.

Dit is uitgevoerd volgens planning.
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