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Inleiding Op ‘e Dobbe is een openbare school, dit betekent dat de
volgende uitgangspunten richtinggevend zijn: • Ieder kind
en iedere leerkracht is welkom. • Niet apart, maar samen. •
We hebben respect voor elkaar. • Kinderen leren van en
met elkaar. • Iedereen doet ertoe. • De openbare school
biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst. Visie
en missie Op ‘e Dobbe: Waar kind zijn een kwaliteit is! Wij
geloven in onderwijs waarin kinderen kind mogen zijn.
Onderwijs waarin kinderen nieuwsgierig mogen zijn, zich op
hun eigen manier kunnen ontwikkelen en verbinden aan de
mensen om hen heen. Wij geloven in een wereld waarin
mensen kinderlijk enthousiast zijn en die kwaliteit gebruiken
in hun werk en ieder ander facet van hun leven. Dus
beloven we dat jij kind bent. Dat jij, in je kinderlijke
nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang, jezelf ontwikkelt tot
een volwassenen die kinderlijk enthousiast is gebleven. Dat
jij ontdekt en je verbindt, zoals een kind dat kan, zelfs als je
volwassen bent. Wat we altijd doen is jou voorbereiden op
deelname in het voortgezet onderwijs en een zelfstandige
plek in de maatschappij. Daar zijn we een school voor. Wat
ons bijzonder maakt is dat we in alles ontdekkend, gehecht
en spetterend zijn. We zijn een lerende organisatie en
ambitieus zijn we ook. We stellen scherpe doelen en gaan
voor maximaal resultaat. De planning van het schooljaar
2019-2020 vloeit voort uit de onderwijsopbrengsten van de
afgelopen jaren, het schoolplan en de kwaliteitsgebieden en
standaarden.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

De totale formatie is 4,0 
Er wordt gewerkt met een 1-2 een 3-4-5 en een 6-7-8
combinatiegroep.

Groepen Groep 1-2 Sytske Bantema en Marrit Kingma 
Groep 3-4-5 Lisa Vleeschhouwer 
Groep 6-7-8 Anne Joren Buwalda en Yt Lettinga

Functies [namen / taken] Leerkracht: Sytske Bantema, Marrit Kingma, Lisa
Vleeschhouwer, Anne Joren Buwalda en Yt Lettinga. 
Onderwijsasssitente: Rianne Krol 
Intern begeleider: Sytske Nicolay 
Directeur: Corina Hilbers

Twee sterke kanten Goed pedagogisch klimaat. 
Voldoende leeropbrengsten. 
Voldoende waardering inspectie van het onderwijs.

Twee zwakke kanten In de midden- en bovenbouw zijn de groepen klein.

Twee kansen Groep 1-2 start met 15 leerlingen. Binnen het gebouw is de
peuteropvang en de eerste signalen van groei van het
leerlingenaantal zijn nu zichtbaar.

Twee bedreigingen Leerlingenaantal kan bedreigend worden bij een eventueel
verdere krimp.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Voldoende opbrengsten en eindopbrengsten passend bij de
schoolweging. 
Implementatie van nieuwe taalmethode. 
Definitieve keuze van methode wereldorientatie. 
Positieve resultaat bij tevredenheidsonderzoek. 
Structureel aanbod Frysk ( Spoar 8 en Fryske themaweek)
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

6 9 4 4 5 4 7 5 44

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 4 (1 mannen en 3 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 1 ( mannen en 1 vrouwen)

Aantal BHV-ers 2

Aantal geplande FG's 4 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande POP's 2 Aantal uitgevoerde POP's
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Muziek/
boomwhackers

team 17 september Semko

Kanjertraining Anne Joren onbekend Kanjertraining

Onderwijscongres Corina 16 september PICA

Studiedag Elan team 10 maart Elan

Implementaite
nieuwe
taalmethode

Leerkrachten
midden- en
bovenbouw.

nog nader te bepalen,
bij ca 6 weken
onderwijs.

uitgever
Noordhoff

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

WMK PO tevredenheidsonderzoek team voorjaar 2021

Ouders exit vragenlijst ouders mei 2021

Zicht op ontwikkeling team november - februari

Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Schoolgids / kalender directeur juni 2021 350

jaarplan / jaarverslag directeur juni 2021

Evaluatie midden- eindtoetsen intern begeleider februari en juni

Tussenevaluatie taalbeleidsplan directeur januari/februari
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Ook in het schooljaar 2020-2021 zullen er twee groepen
van It Fundamint aanwezig zijn in ons gebouw.

Sponsoring In mei van ieder kalenderjaar kan de subsidie van de
stichting uit Hallum aangevraagd worden. Opbrengst ca. €
2000,-

MR Er is een nieuw lid in de mr, Sytske Bantema is het nieuwe
lid vanuit het peroneel. De MR heeft in dit komende
schooljaar de taak om na te denken over de toekomst.
Samenwerking met een andere school?
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