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In het jaarplan 2021-2022 wordt wat de voornemens zijn gelet op de planning die
is gemaakt in het schoolplan 2019 - 2023. Daarnaast wordt vermeld welke
activiteiten nog meer gepland staan, los van het bovenstaande. In het jaarplan
wordt per onderdeel aangegeven welke verbeterpunten er zijn gekozen. Per
verbeterpunt wordt een verbeterplan aan dit schooljaarplan toegevoegd.
Het schooljaar ’21 – ’22 is het derde jaar in de schoolplancyclus ’19 – ’23.
SCHOOL & OMGEVING
Wilma Geuzinge:
Directie
Janine Westerhof:
Intern Begeleider,
vakleerkracht gym
Janny Hummel:
Pedagogisch medewerker
peuterspeelzaal
Peuterspetters
Heleen Koppert:
Groepsleerkracht gr. 1/2
Demi Lamberink:
Groepsleerkracht gr. 1/2,
ICT coördinator
Brenda Elzen:
Groepsleerkracht gr. 3/4,
Jennie Weitkamp:
Groepsleerkracht gr. 3/4,
begeleiding leerlingen
verrijkingsprogramma
Marieke Nijboer:
Groepsleerkracht gr. 5/6
Angelique Boutellier:
Onderwijsassistent
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Thema
Opmerkingen

SCHOOL & OMGEVING
Aan onze school is een
directeur voor 0,6* fte
verbonden.
De directeur vormt samen
met de intern begeleider
het MT
De school heeft functies
voor:
•
Intern Begeleider
Coördinator:
 Taal/lezen
 Cultuur
 ICT
Conciërge: De school heeft
een werkstageplek voor
een conciërge via Team
Actief voor Werk. Dit betreft
plaatsingen van maximaal
6 maanden voor één
persoon.
*i.v.m. het volgen van de
opleiding Schoolleider
Vakbekwaam, heeft het
bestuur van
scholenvereniging Fiers
een tijdelijke uitbreiding van
0,2 fte aan de directie
toegekend voor het
schooljaar 2021-2022

Sanne Hobers:
Onderwijsassistent
Jolande van der Zaag:
Groepsleerkracht gr. 5/6 en
gr. 7/8
Leescoördinator
Cultuurcoördinator
Marlon Scholten:
Groepsleerkracht gr. 7/8
I.v.m. bevallingsverlof van
Marlon Scholten, is tot
december 2021 Jacqueline
Doldersum werkzaam in
gr. 5/6 en gr. 7/8 (vanuit de
invalpool van Fiers).
Jolande van der Zaag is
gedurende deze periode
drie dagen per week
werkzaam in gr. 7/8.
Leerlingenaantallen 1 2 3 4 5
6
7 8 Opmerkingen/
Start schooljaar
4 9 7 6 14 13 7 7 consequenties
voor de
groepsindeling/
bezetting
schoolteam

Waar zijn we goed
in?

Een open en veilige school.
De leerkrachten kennen de
kinderen.
Wat kan er beter?
De (zorg voor de)
opbrengsten.
Dreigende krimp leerlingen
aantallen.
Werkdruk personeel.
Welke kansen zien
Vaststellen en realiseren
wij?
streefdoelen per groep,
gerelateerd aan de
beschrijving van de leerling
populatie.
Leerlingenaantallen 2019 2020 2021 2022
Per 1 oktober
78
76
67
…
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Opmerkingen

Opbrengsten
[kengetallen]

Opmerkingen

We hebben de volgende
combinatiegroepen:
1/2, 3/4, 5/6 en 7/8
Omdat groep 5/6 een
relatief grote groep is, is
gedurende de gehele
schoolweek zowel een
leerkracht als een
onderwijsassistent in de
groep aanwezig.

A. Voorbereiding op de jaarplanning – gehanteerde bronnen
In het najaar van 2020 is de schooldiagnose Basisondersteuning 2020-2021 afgenomen onder de
teamleden. In het voorjaar van 2021 zijn de vragenlijsten Executieve functies en Welbevinden
leerlingen afgenomen bij de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en de vragenlijst Mentaal
welbevinden medewerkers onder de teamleden.
De meest recente Quick Scan is van voorjaar 2020. Deze resultaten zijn in dit schooljaarplan
nogmaals opgenomen (zoals ook in schooljaarplan 2020-2021). Hier is voor gekozen omdat in het
afgelopen schooljaar geen nieuwe Quick Scan is afgenomen, o.a. door de uitdagingen waar ook het
onderwijs voor heeft gestaan tijdens de corona-pandemie. De vragenlijsten die in het voorjaar wel
zijn afgenomen, zijn gebruikt als analyse voor het School Programma 2020-2023, wat dient als
onderbouwing voor de besteding van de gelden van het nationaal Programma Onderwijs. De
uitkomsten hiervan hebben uiteraard rechtstreeks ook een link met het reguliere schooljaarplan.
Beleidsterrein
1

Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen

Gemiddelde
score
2,94

Mogelijke verbeterpunten:
 De leerlingen passen hun opgedane kennis actief toe in andere
situaties
 De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie
van hun eigen leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau
Men is het eens over:
 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten
 De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie
van hun eigen leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau
 De leerlingen passen hun opgedane kennis toe in andere
situaties

2

Bespreekpunten:
 De leerlingen leren op doelmatige wijze samen te werken
Didactisch handelen
Sterke punten:
 De leraren passen verschillende werkvormen toe
Men is het eens over:
 De leraren passen verschillende werkvormen toe
 De leraren dragen met behulp van leer- en hulpmiddelen bij aan
een uitdagende leeromgeving
 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer
Bespreekpunten:
 De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken
 De leraren gaan na of de leerlingen de uitleg en/of de opdrachten
begrijpen
 De leraren betrekken alle leerlingen bij de onderwijsactiviteiten
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3,33

3

Pedagogisch handelen

3,55

Sterke punten:
 De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen op een respectvolle
manier met elkaar omgaan
 De leraren tonen in hun gedrag en taalgebruik voor alle leerlingen
respect
Men is het eens over:
 De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen op een respectvolle
manier met elkaar omgaan
 De leraren tonen in gedrag en taalgebruik voor alle leerlingen
respect
 De leraren bevorderen het zelfvertrouwen van de leerlingen

4

Bespreekpunten:
 De leraren geven de leerlingen positieve persoonlijke aandacht
Externe contacten

3.22

Sterke punten:
 De school onderhoudt contacten met scholen voor voortgezet
onderwijs
Mogelijke verbeterpunten:
 De school onderhoudt functionele contacten met de (lokale)
overheid
 De school onderhoudt contacten met toeleverende instellingen
(peuterspeelzalen, kinderdagverblijven)
Men is het eens over:
 De school onderhoudt contacten met scholen voor voortgezet
onderwijs

5

Bespreekpunten:
 De school onderhoudt functionele contacten met instellingen en
voorzieningen in de wijk (regio)
 De school onderhoudt functionele contacten met de (lokale)
overheid
 De school onderhoudt functionele contacten met
begeleidingsdiensten, hogescholen (opleidingen voor leraren) en
pedagogische centra
Wetenschap en Techniek (Themaonderzoek)
Mogelijke verbeterpunten:
 De school waarborgt de kwaliteit van de toetsing aan het einde
van het primair onderwijs t.a.v. Techniek (kwaliteitszorg)
 Het leerstofaanbod Techniek vertoont samenhang (een
doorgaande lijn) (aanbod)
 Leraren volgen bij Techniek de vorderingen en ontwikkeling van
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2,38

hun leerlingen (onderwijsleerproces)
Men is het eens over:
 De school zorgt voor een functionele en uitdagende leeromgeving
t.a.v. Techniek (onderwijsleerproces)
 Leraren begeleiden op een systematische en stimulerende wijze
onderwijsleerprocessen van Techniek (onderwijsleerproces)
 De school waarborgt de kwaliteit van de toetsing aan het einde
van het primair onderwijs t.a.v. Techniek (kwaliteitszorg)

6

Bespreekpunten:
 De onderwijsactiviteiten bij Techniek zijn gestructureerd en
doelmatig (onderwijsleerproces)
 Het leerstofaanbod Techniek vertoont samenhang (een
doorgaande lijn) (aanbod)
 De school speelt een functionele rol binnen de lokale en
regionale gemeenschap (schoolklimaat)
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) (Themaonderzoek)
Sterke punten:
 De school zorgt ervoor dat ICT-gebruik plaatsvindt met voldoende
en adequate apparatuur en voorzieningen voor leerlingen en
personeel (infrastructuur)
 De school volgt de prestaties (en eventueel de ontwikkeling) van
leerlingen met behulp van ICT (leerlingbegeleiding)
 De school zorgt ervoor dat de ICT door leerlingen en personeel
gebruikt kan worden in een aangename, motiverende en veilige
leeromgeving (infrastructuur)
Mogelijke verbeterpunten:
 De school evalueert systematisch de effecten van de inzet van
ICT (kwaliteitszorg)
 De leraren geven de leerlingen feedback over hun leren met ICT
(onderwijsleerproces)
 De school werkt planmatig aan de realisering van de ICT-doelen
(kwaliteitszorg)
Met is het eens over:
 De leerlingen gebruiken ICT om gericht samen te werken (actief
leren)
 De leerlingen kunnen onder woorden brengen waarom ze in een
bepaalde situatie een bepaald hulpmiddel hebben gebruikt (actief
leren)
 De schoolleiding gebruikt ICT voor een effectieve interne en
externe communicatie (kwaliteitszorg)
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3,26

Bespreekpunten:
 Het ICT-aanbod vertoont samenhang (doorgaande lijn) (aanbod)
 Het ICT-aanbod is gedifferentieerd en afgestemd op de
onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen (aanbod)
 De school evalueert systematisch de effecten van de inzet van
ICT (kwaliteitszorg)
Beoordeelde beleidsterreinen/kwaliteitskaarten d.m.v. schooldiagnose (mei 2020)
Beleidsterrein
Score Directie Score Team
Gemiddelde score
1
Geen Quickscan afgenomen ,
derhalve ook geen
schooldiagnose
2
3
4
5
Vragenlijst voor

Beleidsterreinen

Ouders

Kwaliteitszorg

Gemiddelde
score
2,91

Sterke punten:
 De schoolgids bevat voldoende informatie over
de school en de gang van zaken
Mogelijke verbeterpunten:
 De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht
van de school
 De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben
over de school
 De school informeert mij regelmatig over wat ze
wil verbeteren

Men is het eens over:
 De schoolgids bevat voldoende informatie over
de school en de gang van zaken
Bespreekpunten:
 De school informeert mij regelmatig over wat ze
wil verbeteren
 De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben
over de school
 De ouders spreken positief over de school
Leerstofaanbod
Sterke punten:
 Op school wordt voldoende aandacht besteed
aan normen en waarden
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3,35




Op school wordt voldoende aandacht besteed
aan actuele thema's
Op school wordt voldoende aandacht besteed
aan het werken met de computer

Men is het eens over:
 Op school wordt voldoende aandacht besteed
aan normen en waarden
 Op school wordt voldoende aandacht besteed
aan actuele thema's
 Op school wordt voldoende aandacht besteed
aan het werken met de computer
Bespreekpunten:
 Op school wordt voldoende aandacht besteed
aan buitenschoolse activiteiten
 Op school wordt voldoende aandacht besteed
aan creatieve vorming
 Op school wordt voldoende aandacht besteed
aan projecten (thema's)
Leertijd

3,61

Sterke punten:
 De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is
 Ik ben tevreden over de schooltijden
 De school begint goed op tijd
Men is het eens over:
 De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is
 De school begint goed op tijd
 De school besteedt aandacht aan leerlingen die
meer willen of kunnen
Bespreekpunten:
 De school eindigt goed op tijd
 Ik ben tevreden over de schooltijden
Pedagogisch handelen
Sterke punten:
 De leraar doet aardig en vriendelijk tegen de
leerlingen
 De leraar heeft belangstelling voor mijn
zoon/dochter
 De leraar stelt zich positief op naar mijn
zoon/dochter
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3,50

Men is het eens over:
 De leraar doet aardig en vriendelijk tegen de
leerlingen
 De leraar heeft belangstelling voor mijn
zoon/dochter
 De leraar stelt zich positief op naar mijn
zoon/dochter
Bespreekpunten:
 Het lokaal waarin mijn zoon/dochter les krijgt,
ziet er gezellig uit
 De leraar besteedt voldoende aandacht aan
pesten, ruzies en misverstanden
 De school ziet er gezellig uit
Didactisch handelen

3,39

Men is het eens over:
 De leraar geeft voldoende hulp aan mijn
zoon/dochter
Bespreekpunten:
 De leraar kan goed uitleggen
 De leraar is een goede leraar
 De leraar daagt mijn zoon/dochter voldoende uit
Afstemming

3,49

Sterke punten:
 Het taalgebruik van de leraar is correct
 De leraar kan goed luisteren
 De leraar laat je uitspreken
Men is het eens over:
 De leraar houdt goed rekening met wat mijn
zoon/dochter wel of niet kan
 Het taalgebruik van de leraar is correct
 De leraar laat je uitspreken
Bespreekpunten:
 De leraar heeft goed zicht op de vorderingen
van mijn zoon/dochter
 De leraar kan goed luisteren

Actieve en zelfstandige rol leerlingen
Men is het eens over:
 De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende
eigen verantwoordelijkheid
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3,35



De leraar boeit mijn zoon/dochter in voldoende
mate

Bespreekpunten:
 De leraar laat mijn zoon/dochter voldoende
zelfstandig werken
 De leraar activeert mijn zoon/dochter in
voldoende mate
Schoolklimaat

3,42

Sterke punten:
 De sfeer op school is goed
 Ik ben tevreden over de nieuwsbrieven die ik
ontvang
 De school ziet er verzorgd uit
Mogelijke verbeterpunten:
 De school organiseert voldoende activiteiten
voor ouders
Men is het eens over:
 Ik ben tevreden over de ouderavonden
 De sfeer op school is goed
 Ik word goed geïnformeerd over de gang van
zaken op school
Bespreekpunten:
 De school organiseert voldoende activiteiten
voor ouders
 Ik ben tevreden over de nieuwsbrieven die ik
ontvang
Zorg en begeleiding
Men is het eens over:
 De school biedt goede hulp bij leer- en/of
gedragsproblemen
 In geval van extra zorg, worden de ouders er
goed bij betrokken
 De school organiseert voldoende
rapportbesprekingen
Bespreekpunten:
 De school begeleidt ouders goed bij de keuze
voor het vervolgonderwijs
 De school informeert ouders goed over (extra)
begeleiding voor hun kind
 De school geeft goede adviezen over hoe ik mijn
kind kan helpen
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3,33

Opbrengsten

3,28

Bespreekpunten:
 De school informeert mij over de toetsresultaten
van mijn zoon/dochter
 De toetsresultaten worden adequaat besproken
tijdens de rapportbesprekingen
 De school geeft inzicht in de eindresultaten van
de school (in de schoolgids)
Sociale veiligheid

3,53

Sterke punten:
 Mijn zoon/dochter voelt zich veilig in de klas
 Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op het plein
Men is het eens over:
 Mijn zoon/dochter voelt zich veilig in de klas
 Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op het plein
Bespreekpunten:
 De school treedt goed op als er problemen zijn
tussen kinderen
Incidenten
Sterke punten:
 Op school wordt ervoor gezorgd dat mijn
zoon/dochter geen last heeft van discriminatie
 Op school wordt ervoor gezorgd dat mijn
zoon/dochter geen last heeft van vernielingen
Men is het eens over:
 Op school wordt ervoor gezorgd dat mijn
zoon/dochter geen last heeft van digitaal pesten
(Internet, Facebook, WhatsApp etc.)
 Op school wordt ervoor gezorgd dat mijn
zoon/dochter geen last heeft van uitschelden
 Op school wordt ervoor gezorgd dat mijn
zoon/dochter geen last heeft van discriminatie

Slotconclusies

Bespreekpunten:
 Op school wordt ervoor gezorgd dat mijn
zoon/dochter geen last heeft van pesten en
treiteren
CBS De Fontein scoort als school een 3,37. Daarmee
scoort de school ruim voldoende.
De ouders die de vragenlijst hebben ingevuld,
waarderen de school met een 8,2.
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3,44

Aandachtspunten
(onvoldoende
score)

Kwaliteitszorg:
 De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben
over de school
 De schoolleiding en/of de leraren houden
rekening met mijn mening
 De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht
van de school
 De school informeert mij regelmatig over wat ze
wil verbeteren
Schoolklimaat:
 De school organiseert voldoende activiteiten
voor ouders

Fiers: Zelfevaluatieinstrument Riskchanger (april/mei ‘20)
Vragenlijst voor
1
Veiligheid
2
Personeel
Aandachtspunt:
 Registratie schoolleider in schoolleidersregister
3
Schoolontwikkeling
4
Schoolresultaten
5
Financiën
6
Onderwijsproces
7
Schoolklimaat
8
Onderwijsresultaten
9
Kwaliteitszorg en ambitie

Gemiddelde score
goed
onvoldoende

gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld

Niet gerealiseerde voornemens uit schooljaar ’20 – ’21
Onderdeel
Opmerking
1
Doorgaande lijn begrijpend
Mede doordat de personele bezetting van de
luisteren / begrijpend lezen
groepen een uitdaging was in het schooljaar ’20-‘21
implementeren
waarin er diverse richtlijnen golden i.v.m. de corona
pandemie is nagenoeg geen ruimte geweest om
Boeiende lessen begrijpend
collegiale consultaties te laten plaatsvinden. Op
luisteren / begrijpend lezen
individueel niveau hebben leerkrachten het aanbod
geven
van de lessen begrijpend lezen aangepast, zodat
deze aantrekkelijker waren voor de leerlingen.
Opbrengsten begrijpend
Omdat de opbrengsten echter nog altijd achterblijven
lezen groepen 4 t/m 8
(ook op Taalverzorging), hebben wij besloten in het
verhogen
komende schooljaar teamscholing Close-Reading te
gaan volgen.
2
Vastleggen, plannen,
Na afname van de niet-methodegebonden toetsen
uitvoeren, evalueren en
zijn in het voltallige team de opbrengsten besproken.
bijstellen van zorg.
Wat valt op? Wat betekent dit voor het
leerstofaanbod op groeps- en leerling niveau? Wat
betekent dit voor het leerkrachthandelen? Hierdoor
is ieder teamlid onderdeel van de ontwikkeling
richting meer planmatig uitvoeren en vastleggen van
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Eigenaarschap vergroten

zorg gerelateerde afspraken en het vergroten van de
opbrengsten. Binnen het MT is uitvoerig gesproken
over de ondersteuningsstructuur. Dit heeft geleid tot
een herziening van dit document, waarvan een
eerste aanzet is gepresenteerd aan het eind van het
schooljaar ’20-‘21. Tijdens de startvergadering van
het schooljaar ’21-’22 wordt dit uitvoeriger
besproken, waarna de nieuwe
ondersteuningsstructuur leidend zal zijn. Onderdeel
hiervan is groepsplanloos werken.
Aan het begin van het schooljaar ’20-‘21 is hiervoor
een mooie eerste aanzet gemaakt tijdens de
studiedag op 19 oktober. Op die dag is het voltallige
team aan de slag gegaan met het definiëren van de
vaardigheden die een leerling bij het verlaten van De
Fontein aan het eind van groep 8 verworven heeft.
Tijdens een teamvergadering in november 2020 zijn
vervolgens de competenties van de leerkrachten
besproken die in dit kader gevraagd worden. Helaas
betekende de lockdown in december dat ook de
scholing Regieversterkend leiderschap verplaatst
moest worden. Dit heeft gezorgd voor een pauze in
het proces wat zo voortvarend gestart is. Wel
hebben er in verschillende groepen nog
kindgesprekken plaatsgevonden, maar minder
frequent dan van te voren de insteek was. In het
schooljaar ’21-‘22 willen we dit proces opnieuw
oppakken, formulieren opstellen, structureel
kindgesprekken houden (en hierbij het
gespreksformulier met een overzicht van gewenste
vaardigheden gebruiken) en tijdens de
gesprekkencyclus (personeel) gebruik maken van
het nog op te stellen beleidsdocument
gesprekkencyclus (gerelateerd aan de gedefinieerde
competenties voor de teamleden).

Uitkomsten/aandachtspunten Verenigingsdag  beleidsterreinen// onderwijskundig
- ‘08 – ’09 : Kunst & Cultuur
- ‘10 – ’11 : Ouders en school
- ’12 – ’13 : Sociale media, onderwijs en ouders
- ’14 – ’15 : Onderwijs 2032 en de maatschappelijke opdracht van onze scholen
- ’16 – ’17 : Inspiratiesessies  talentontwikkeling (Luc Dewulf) en de Vitale School
- ’18 – ’19 : Schoolplan 2019 – 2013/Jan Jutten
Onderdeel
Opmerking
1
Kunst en cultuur
Organiseren van school breed kunstproject “Vrijheid”
in het voorjaar van 2021 n.a.v. 75 jaar bevrijding
(kon in 2020 i.v.m. corona geen doorgang vinden),
passend bij onze Monument adoptie
2
Onderwijs 2032
Werken met project onderwijs WO volgens MI
(Meervoudige Intelligentie) principes en 4 x Wijzer.
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Talentontwikkeling

MI kaarten maken tijdens studiedagen en projecten
organiseren in alle groepen.
De school helpt en stimuleert de leerlingen om met
hun persoonlijke talenten hun eigen waardevolle
bijdrage te leveren op school en daarbuiten.
Hiervoor maken we o.a. gebruik van
kindgesprekken.

Fiers: Werken in cluster schooljr.
Samengewerkt aan de volgende onderdelen:
1
In het schooljaar 2020-20221 hebben we samengewerkt
met de overige scholen van Fiers. De samenwerking lag
met name op het vlak van collegiale consultatie
directeuren en IB’ers.

Opmerkingen:

Fiers: De school in de wijk/dorp (Samenlevingsgerichte school)
Samengewerkt aan de volgende onderdelen:
Opmerkingen:
1
Protestantse Kerk Sleen: voorstelling in de kerk
We hebben we gebruik mogen
maken van het kerkgebouw voor
de opvoering van de musical
(met livestream)
2
Crescendo: blazersklas groep 6
Deels online
3
Collegascholen: intervisie
Zowel de overige scholen van
Fiers als de naastgelegen OBS
De Akker
4
Sportverenigingen: clinics
B. Overzicht verbeterpunten
Gekozen verbeterpunten n.a.v. Strategisch Beleidsplan Fiers
Beleidsterrein –Thema
Gekozen verbeterpunten
1
Onderwijskundig beleid
 Eigenaarschap
 Kindgesprekken vanaf leerjaar 1
 Brede talentontwikkeling met extra
aandacht voor creatieve en culturele
vakken en techniek
2
Personeelsbeleid
Vanuit de werkgroep personeel wordt
gewerkt aan het functiebouwwerk van Fiers.
3
Organisatie en beleid
Ouderparticipatie
4
Financieel beleid
Handhaven en / of vergroten marktaandeel
5
Kwaliteit
Planmatig en cyclisch werken aan
kwaliteitszorg

Verbeterpl.
Vergroten
eigenaarschap
/ Executieve
functies

*
*
*

Gekozen verbeterpunten n.a.v. quickscan en/of diagnose van de kwaliteitskaarten
Beleidsterrein –Thema
Gekozen verbeterpunten
Verbeterpl.
Actieve en zelfstandige rol
Vergroten
 De leerlingen passen hun opgedane
van de leerlingen
eigenaarschap
kennis actief toe in andere situaties
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Wetenschap en Techniek
(Themaonderzoek)






De leerlingen hebben
verantwoordelijkheid voor de
organisatie van hun eigen leerproces
die past bij hun ontwikkelingsniveau
De leerlingen leren op doelmatige
wijze samen te werken
De school waarborgt de kwaliteit van
de toetsing aan het einde van het
primair onderwijs t.a.v. Techniek
(kwaliteitszorg)
Het leerstofaanbod Techniek vertoont
samenhang (een doorgaande lijn)
(aanbod)
Leraren volgen bij Techniek de
vorderingen en ontwikkeling van hun
leerlingen (onderwijsleerproces)

Gekozen verbeterpunten n.a.v. de algemene vragenlijsten
Beleidsterrein –Thema
Gekozen verbeterpunten
Kwaliteitszorg
 De school vraagt regelmatig of ik
tevreden ben over de school
 De schoolleiding en/of de leraren
houden rekening met mijn mening
 De school vraagt mij regelmatig wat
ik verwacht van de school
 De school informeert mij regelmatig
over wat ze wil verbeteren
Schoolklimaat
 De school organiseert voldoende
activiteiten voor ouders

Gekozen verbeterpunten n.a.v. het zelfevaluatieinstrument Riskchanger
Beleidsterrein –Thema
Gekozen verbeterpunten
Personeel
Gesprekkencyclus
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/ Executieve
functies

Onderdeel van
invoering
Talentplein

Verbeterpl.
Geen verbeterplan.
Wel extra inzetten op
actief betrekken
ouders / verzorgers
bij gehele
ontwikkeling van het
kind.
Tweerichtingsverkeer.
In het schooljaar
2021-2022 ouders /
verzorgers actief
uitnodigen aanwezig
te zijn bij
schoolactiviteiten
(binnen
mogelijkheden
geldende richtlijnen
RIVM)

Verbeterpl.
Nee.
Onderdeel
Fiers-brede
focus

Gekozen verbeterpunten n.a.v. analyse opbrengsten kind-, groeps- en schoolniveau
Beleidsterrein –Thema
Gekozen verbeterpunten
Verbeterpl.
Begrijpend luisteren /
Doorgaande lijn begrijpend luisteren /
Kwaliteitsverbetering
Begrijpend lezen
begrijpend lezen implementeren
lezen
Boeiende lessen begrijpend luisteren /
begrijpend lezen geven
Opbrengsten begrijpend lezen groepen 4
t/m 8 verhogen
Gekozen verbeterpunten n.a.v. inspectierapport (herstelonderzoek december 2018) –
Beleidsterrein –Thema
Gekozen verbeterpunten
Verbeterpl.
Zicht op ontwikkeling
analyses en evaluaties verder verdiepen en
continu
daarbij onder andere ook kijken naar het
aandachtsgebied
eigen didactisch handelen door de leerkracht
Didactisch handelen
plannen en daadwerkelijk
continu
uitvoeren van extra hulp en eigenaarschap
aandachtsgebied
bij de leerlingen meer stimuleren
Onderwijsresultaten
De school kan zich verder verbeteren door
continu
de analyses van de
aandachtsgebied
resultaten verder te verdiepen en hierbij ook
de referentieniveaus mee
te nemen. Ook kan zij breder naar haar
resultaten gaan kijken.
Kwaliteitszorg
De analyses in het kader van de
continu
kwaliteitszorg kunnen aan kwaliteit winnen
aandachtsgebied
door een meer onderzoekende kritische
houding aan te nemen. Ook is het gewenst
om verbeteracties sneller te laten verlopen.
Prioriteiten stellen en het gebruik van
concrete doelen met tijdpaden kan dit
verbeteren. Een ander verbeterpunt betreft
de documentatie op school: mogelijk kan het
hier en daar beknopter.
Kwaliteitscultuur
De leraren zouden meer als trekker van
continu
bepaalde verbeteracties kunnen optreden.
aandachtsgebied
Net als de leerlingen kunnen zij meer
eigenaarschap krijgen.
Verantwoording en dialoog
Is een blijvend aandachtspunt. Minimaal
continu
voldoen aan de wettelijk verplichte informatie aandachtsgebied
in de schoolgids over de resultaten en de
schoolontwikkeling (art 13 WPO). Ook
vermelden op de website.
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Gekozen verbeterpunten n.a.v. vervanging methoden
Beleidsterrein –Thema
Gekozen verbeterpunten
Aanvankelijk lezen
Lijn 3 in 2019-2020 ingevoerd.
Implementatie voortzetten.
Rekenen & Wiskunde
Wereld in Getallen versie 5 digitaal in 20192020 ingevoerd. Implementatie voortzetten.
Specifieke aandacht voor het
automatiseringsproces.

Verbeterpl.
Onderdeel van
groepsbespreking
Onderdeel van
groepsbespreking.

Gekozen (verbeter)punten n.a.v. de stichting Fiers Kindontwikkeling en Kinderopvang
Beleidsterrein –Thema
Gekozen verbeterpunten
Verbeterpl.
Aanbod
Muziek op schoot
Organisatie door
Fiers
Kindontwikkeling
en
Kinderopvang
Aanbod
Peutergym
Organisatie door
Fiers
Kindontwikkeling
en
Kinderopvang
Gekozen (verbeter)punten n.a.v. school in wijk/dorp (Samenlevingsgerichte school)
Beleidsterrein –Thema
Gekozen verbeterpunten
Verbeterpl.
Samenwerking met relaties
Zichtbaar en toegankelijk zijn voor relaties,
Continu
gekend worden. Waar mogelijk
aandachtsgebied
samenwerking aangaan.
C. Overzicht op te stellen verbeterplannen
Verbeterplannen waaraan in schooljaar 2020/2021 gewerkt zal worden:
Beleidsterrein –Thema Gekozen verbeterpunten
Streefbeelden
Kwaliteitsverbetering
 Intensiveren en
 De opbrengsten van
lezen
verrijken van het
(begrijpend) lezen liggen
leesonderwijs door
op of boven het niveau
school brede
van de school
afspraken te maken
streefdoelen
over (voortgezet)
 De leeslessen zijn
technisch lezen
boeiend voor de kinderen
 Teamscholing Close
Reading
Opbrengsten / Zorg
 Vastleggen, plannen,
 In groepsbesprekingen en
uitvoeren, evalueren
in plannen wordt
en bijstellen van zorg
leerkrachthandelen
expliciet beschreven en
 Groepsplan-loos
ook opgenomen in de
werken
evaluaties
 Zorgniveau 3 wordt
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Vergroten
eigenaarschap /
Executieve functies
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Executieve functies
volgehouden
aandacht,
taakinitiatie, planning,
organisatie,
metacognitie en
doelgericht
doorzettingsvermogen
trainen.
De leerlingen passen
hun opgedane kennis
actief toe in andere
situaties
De leerlingen hebben
verantwoordelijkheid
voor de organisatie
van hun eigen
leerproces die past bij
hun
ontwikkelingsniveau
De leerlingen leren op
doelmatige wijze
samen te werken





volgens school brede
afspraken gepland,
vastgelegd, uitgevoerd en
geëvalueerd
Per vakgebied is
beschreven hoe we
werken op De Fontein
Aan het eind van het
schooljaar 2020-2021 is er
een helder beeld van
vaardigheden die een
leerling bij het verlaten
van De Fontein aan het
eind van groep 8 heeft
verworven (in relatie tot de
waarden van Fiers) en de
competenties die in dit
kader van de leerkrachten
gevraagd worden. Dit is
de kapstok waar ons
gehele handelen aan
verbonden is (voortzetten
traject Regieversterkend
Leiderschap)
Invoering van het
Talentplein

D. Overzicht scholing (individuele en teamscholing)
Te volgen scholing 2021 – 2022 (Teamscholing)
Wat?
Wie?
1
Workshop Boekbespreking
Voltallig team
2
Close Reading (Expertis)
Voltallig team

3

Teamtraining Talentplein
(Creativ Kids Concept B.V.)

Voltallig team

Te volgen scholing 2020 – 2021 (Individueel)
Wat?
Wie?
1
Spelend leren
Demi Lamberink
Jennie
Weitkamp

2

3

4

5

Rekenen in de onderbouw

De kleine Willy Wortels

Slimme kleuters

SiDi P.O.

Jennie
Weitkamp

Brenda Elzen

Janine
Westerhof

Janine
Westerhof

Wanneer?
31-08-2021
13-10-2021
04-02-2022
06-04-2022
25-10-2021

€ 5700,-

Onderdeel van
aanschaf (NPOgelden)

Wanneer?
Woensdagen:
22-09-2021
13-10-2021
26-01-2022
14.30 - 17.00 uur
De Fontein, Sleen
Woensdagen:
24-11-2021
23-03-2022
14.30 - 17.00 uur
Dr. Picardt, Coevorden
Woensdagen:
26-02-2022
02-03-2022
14.30 - 17.00 uur
De Fontein, Sleen (26-02-22)
Dr. Picardt, Coevorden (0203-22)
Woensdagen:
19-01-2022
09-02-2022
16-03-2022
06-04-2022
14.30 – 17.00 uur
Dr. Picardt, Coevorden
Woensdag 15 december
2021
14.30 – 17.00 uur
Dr. Picardt, Coevorden
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Kosten?

Kosten?
Bovenschools

6

7

8

Feedback en
talentontwikkeling

Rekenen voor
onderwijsassistenten

Letterster
vaardigheidstraining

Jolande van der
Zaag
Brenda Elzen
Wilma Geuzinge

Sanne Hobers
Angelique
Boutellier

Janine
Westerhof

9

Taal voor
onderwijsassistenten

Sanne Hobers
Angelique
Boutellier

10

Kleuters en ICT

Demi Lamberink
Heleen Koppert

Maandagen:
15-11-2021
13-12-2021
15.30 uur – 18.00 uur
Dr. Picardt, Coevorden
Woensdagen:
01-09-2021
10-11-2021
11-05-2022
14.30 – 17.00 uur
Dr. Picardt, Coevorden
Woensdag 6 oktober 2021
14.30 – 17.00 uur
Dr. Picardt, Coevorden
Woe. 12-01-2021 14.30 –
17.00 uur
Ma. 07-02-2022 19.00 –
21.30 uur
Woe. 09-03-2022 14.30 –
17.00 uur
Dr. Picardt, Coevorden
Woensdagen:
16-03-2022
30-03-2022
13-04-2022
14.30 – 17.00 uur
De Fontein, Sleen

11

Werkplaatsleren:
I: ParnasSys; koppeling
leerlijn naar uitwerking in
thema’s verdiepen

Demi Lamberink
Wilma Geuzinge
Janine
Westerhof

Dinsdag 25-01-2022
15.30 – 17.00 uur
Dr. Picardt, Coevorden

II: Begrijpend lezen: leesdoel
of strategie?

Marlon Scholten
Jolande van der
Zaag
Brenda Elzen
Sanne Hobers
Marieke Nijboer

Dinsdag 01-03-2022
15.30 – 17.00 uur
Dr. Picardt, Coevorden

III: Coöperatieve werkvormen
inzetten

Jennie
Weitkamp
Angelique
Boutellier
Sanne Hobers

Donderdag 18-11-2021
15.30 – 17.00 uur
Dr. Picardt, Coevorden
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12

13

14

Referentieniveaus en
onderwijsresultatenmodel in
ParnasSys
Inhaal cursussen:

Janine
Westerhof
Wilma Geuzinge

14 of 28-10-2021
14.00 – 17.00 uur
Locatie volgt

Inhaal Regieversterkend
leiderschap

Wilma Geuzinge

21-09-2021
10.00 – 15.00 uur
Dr. Picardt, Coevorden

Inhaal Coöperatief
vergaderen

Janine
Westerhof
Wilma Geuzinge

16-09-2021
13.00 – 16.00 uur
Dr. Picardt, Coevorden

Inhaal BHV

Marieke Nijboer
Marlon Scholten
Wilma Geuzinge

08-09-2021
15.00 – 19.00 uur
Dr. Picardt, Coevorden

Jennie
Weitkamp

15-09-2021
15.00 – 19.00 uur
Dr. Picardt, Coevorden

Opleiding Intern begeleider

Janine
Westerhof

Diverse dinsdagen

Schoolleider Vakbekwaam

Wilma Geuzinge

Diverse data; gemiddeld 1
dag per week

Overig:

E. Overzicht werkzaamheden m.b.t. het onderwijs en communicatie
Algemene werkzaamheden
Wat?
Wie?
1
Actueel houden website school Team en
directeur
2
Actueel houden
Team en
Facebookpagina school
directeur
3
School in de lokale media
Team en
directeur

Wanneer?
doorlopend

Kosten?

doorlopend
Bij specifieke
activiteiten

F. Overzicht overige uit te voeren activiteiten
Gekozen activiteiten m.b.t. het MOP (= meerjarige onderhouds planning)
Omschrijving
Uit te voeren activiteiten
Verbeterpl.
1 Binnenschilderwerk
Schilderwerk binnenzijde school
Onderhoudsrapportage
Sweco d.d. 01-02-2019
2 Buitenschilderwerk
Schilderwerk constructie beton i.v.m.
Onderhoudsrapportage
glansverlies
Sweco d.d. 01-02-2019
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Gekozen activiteiten vanuit plan van aanpak RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie)
Omschrijving
Uit te voeren activiteiten
Verbeterpl.
1
RI&E
RI&E uitvoeren en opstellen plan van aanpak
G. Overzicht (cyclus) te bespreken beleidsdocumenten
Te bespreken beleidsdocumenten v.d. school
Omschrijving
1
Schoolgids
2
Schooljaarplan
3
Schooljaarverslag
4
Schooljaarkalender
5
Werkverdelingsplan
6
Schoolplan

Te bespreken beleidsdocumenten Fiers
Omschrijving
1
Strategisch beleidsplan Fiers
2

Wie?
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur

Wanneer?
Juni
Juni
Augustus
Juli
Juli
Voorjaar
2023

Cyclus
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Iedere 4 jaar

Cyclus
Iedere 4 jaar

Looptijd: 20182022

Functiebouwwerk

H. Overzicht vaststaande gespreksonderwerpen voor teamvergaderingen
Te bespreken onderwerpen
Omschrijving
1
Model zelfevaluatie CITO-LOVS
2
Verzuimcijfers

Cyclus

Wanneer

2x p.j.
2x p.j.

3

AVG en het toepassen van de regelgeving

2x p.j.

4
5

Taakbeleid
Normjaartaak

1x p.j.
1x p.j.

September en maart
Wanneer deze
binnenkomen
September en
februari
April / mei
Start schooljaar
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I. Vergaderplanning en inhoud
Vergaderplanning van inhoudelijke teamvergaderingen
Datum
Vaststaande onderwerpen en agendapunten
1
19-08-2021
Startvergadering (voltallig team); ondersteuningsstructuur, incl.
zorgniveaus en groepsplan-loos werken. Werkverdelingsplan vaststellen
2
31-08-2021
Voltallig team. Workshop Boekenkring + uitleg portal Bieb op School
(Gerry Berends en Carla Boers, bibliotheek Drenthe)
3
30-09-2021
Tussenevaluatie ondersteuningsstructuur en groepsplan-loos werken,
Zien! bespreken en Kinderboekenweek
4
13-10-2021
Voltallig team. Teamscholing Close Reading (Expertis)
5
25-10-2021
Studiedag:
Teamtraining Talentplein (Creativ Kids Concept B.V.)
Vaststellen onderwijsplannen per vakgebied (Zo werkt De Fontein)
6
16-11-2021
Sinterklaas
7
09-12-2021
Kerstfeest
8
13-01-2022
Nationale voorleesdagen en voorleesontbijt
Tussenevaluatie verbeterplan Vergroten eigenaarschap / Executieve
functies
9
04-02-2022
Studiedag:
Teamscholing Close Reading (Expertis)
Tussenopbrengsten
10
14-02-2022
Studiemiddag:
Groepsbesprekingen + werken aan rapporten
11
01-03-2022
Tussenevaluatie verbeterplan Kwaliteitsverbetering lezen
12
31-03-2022
13
06-04-2022
Voltallig team. Teamscholing Close Reading (Expertis)
14
19-04-2022
Studiedag:
Fiersdag
15
26-04-2022
Evaluatie verbeterplan Kwaliteitsverbetering lezen (evt. plannen vervolg
teamscholing)
16
24-05-2022
17
09-06-2022
Tussenopbrengsten
18
21-06-2022
Groepsbesprekingen + werken aan rapporten
19
14-07-2022
Werkverdelingsplan
Eindevaluatie verbeterplan Vergroten eigenaarschap / Executieve functies
20
15-07-2022
Opruimen
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21/22 Kwaliteitsverbetering lezen

Verbeterpunt
(wat)
Gewenste
situatie (doel)
Activiteiten (hoe)

Betrokkenen

Periode
Eigenaar
Kosten
Evaluatie

Borging
Rapportage



Intensiveren en verrijken van het leesonderwijs door school brede
afspraken te maken over (voortgezet) technisch lezen
 Teamscholing Close Reading
 De opbrengsten van (begrijpend) lezen liggen op of boven het niveau van
de school streefdoelen
 De leeslessen zijn boeiend voor de kinderen
1. Teamscholing Close Reading (Expertis) op 13-10-2021
2. Klassenbezoeken n.a.v. teamscholing a.d.h.v. Kijkwijzer
3. Teamscholing Close Reading (Expertis) op 04-02-2022
4. Teamscholing Close Reading (Expertis) op 06-04-2022
Voltallig team.
De IB-er loopt mee met de klassenbezoeken door de trainer van Expertis, om
zodoende zelf hier ook ervaring mee op te doen.
Schooljaar 2021-2022
Voltallig team
€ 5700,Tussenevaluatie: na de klassenbezoeken in de periode tussen de eerste en
tweede teamscholing én na afname niet methodetoetsen
Evaluatie: na de 3e teambijeenscholing
In werkdocument vastleggen werkwijze
Op verzoek aan algemeen directeur / bestuur en in schooljaarverslag 2022
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21/22 Opbrengsten/zorg

Verbeterpunt
(wat)
Gewenste
situatie (doel)

Activiteiten (hoe)

Betrokkenen
Periode
Eigenaar
Kosten
Evaluatie

Borging
Rapportage





Vastleggen, plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van zorg
Groepsplan-loos werken
In groepsbesprekingen en in plannen wordt leerkrachthandelen expliciet
beschreven en ook opgenomen in de evaluaties
 Zorgniveau 3 wordt volgens school brede afspraken gepland, vastgelegd,
uitgevoerd en geëvalueerd
 Per vakgebied is beschreven hoe we werken op De Fontein
1. Bespreken herzien document ondersteuningsstructuur tijdens
startvergadering 19-08-2021 en naderhand vaststellen.
2. Introduceren groepsplan-loos werken tijdens startvergadering 19-08-2021
3. Per week onderwijsplan per vakgebied (Zo werkt De Fontein…)
aanbieden (meesturen met Teaminfo)
4. Vaststellen onderwijsplannen per vakgebied (herfstvakantie 2021)
5. Tussenopbrengsten na de afname van niet methode toetsen (M en E
toetsen); Wat valt op? Wat betekent dit voor het leerstofaanbod op
groeps- en leerling niveau? Wat betekent dit voor het
leerkrachthandelen?
6. Groepsbesprekingen
Alle leerkrachten en MT
Schooljaar 2021 – 2022
Voltallig team
Geen
30-09-2021
Tussenevaluatie ondersteuningsstructuur en groepsplan-loos werken
30-09-2021
Bespreken Zien!
25-10-2021
Vaststellen onderwijsplannen per vakgebied (Zo werkt De Fontein)
04-02-2022
Tussenopbrengsten
14-02-2022
Groepsbesprekingen
09-06-2022
Tussenopbrengsten
21-06-2022
Groepsbesprekingen
In document ondersteuningsstructuur, handelingsplannen, OPP
Op verzoek aan algemeen directeur / bestuur en in schooljaarverslag 2022
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21/22 Vergroten eigenaarschap / Executieve functies

Verbeterpunt
(wat)

Gewenste
situatie (doel)

Activiteiten (hoe)

Betrokkenen
Periode
Eigenaar
Kosten
Evaluatie
Borging
Rapportage



Executieve functies volgehouden aandacht, taakinitiatie, planning,
organisatie, metacognitie en doelgericht doorzettingsvermogen trainen.
 De leerlingen passen hun opgedane kennis actief toe in andere situaties
 De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun
eigen leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau
 De leerlingen leren op doelmatige wijze samen te werken
 Aan het eind van het schooljaar 2021-2022 is er een helder beeld van
vaardigheden die een leerling bij het verlaten van De Fontein aan het eind
van groep 8 heeft verworven (in relatie tot de waarden van Fiers) en de
competenties die in dit kader van de leerkrachten gevraagd worden. Dit is
de kapstok waar ons gehele handelen aan verbonden is (voortzetten
traject Regieversterkend Leiderschap)
 Invoering van het Talentplein
1. Inhaalscholing Regieversterkend leiderschap op 21-09-2021 (directeur)
2. Vervolg school specifieke ontwikkeling vergroten eigenaarschap op 2510-2021 tijdens de studiedag. Doelen voor 2021-2022:
- Opstellen van een overzicht van de genoemde vaardigheden op 1 A4 in
leerlingentaal
- Opstellen gespreksformulier kindbespreking gerelateerd aan
gedefinieerde vaardigheden
- Opstellen van een beleidsdocument voor de gesprekkencyclus,
gerelateerd aan de gedefinieerde competenties voor de leerkrachten
- Kindgesprekken voeren m.b.t. gespreksformulier voor de meivakantie
- Tijdens gesprekkencyclus gebruik maken van beleidsdocument
gesprekkencyclus
3. Tijdens de studiedag op 25 oktober wordt een dagdeel besteed aan de
teamtraining voor werken met het Talentplein (Creativ Kids Concept B.V.)
4. Eén leerkracht heeft in haar takenpakket de begeleiding van de
onderwijsassistenten bij het opzetten van het werken met het Talentplein.
Wekelijks hebben zij op vrijdagmiddag tijd voor overleg
5. Beschrijven ‘Zo werkt De Fontein op het Talentplein’
Voltallig team
Schooljaar 2021 – 2022
Voltallig team
Personele inzet facilitering kindgesprekken (groep overnemen door MT; binnen
huidige formatie), scholing directie (Regieversterkend leiderschap) bovenschools
Tussenevaluatie 13-01-2022
Eindevaluatie 14-07-2022
Vaardighedenoverzicht, Beleidsdocument gesprekkencyclus, Gespreksformulier
kindgesprek, Zo werkt De Fontein op het Talentplein
Op verzoek aan algemeen directeur / bestuur en in schooljaarverslag 2022
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