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INLEIDING OP HET SCHOOLJAARPLAN 2018-2019

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.

De planning van het schooljaar 2018-2019 vloeit voort uit de onderwijsopbrengsten van de
afgelopen jaren, het schoolplan en de kwaliteitsgebieden en standaarden.

Corina Hilbers
Directeur

Waar ouders staat geschreven kunt u ook verzorgers lezen.
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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.
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Onderwijsproces.
OP1 Aanbod
OP2 Zicht op ontwikkeling
OP3 Didactisch handelen
OP4 (Extra) ondersteuning
OP6 Samenwerking
OP8 Toetsing en afsluiting
De school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie duidelijk in kaart
gebracht. Ons onderwijsaanbod stemmen wij af op de kenmerken van onze
leerling-populatie. We volgen de leerlingen ononderbroken in hun
ontwikkeling. Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en
de samenleving. Het didactisch handelen van de leerkrachten stelt de
leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.
De school heeft de grenzen van haar zorg omschreven in de visie op
ondersteuning.
Meertalig onderwijs geïntegreerd in de zaakvakken.
Meertaligheid in combinatie met mindmappen.
Beschrijven van de borging van woordenschatonderwijs en technisch lezen.
Verdere implementatie van Spoar 8 (Frysk) en handhaving Fryske middag.
Oriëntatie op samenhang in de vakken door een nadere oriëntatie op de
methode Alles in 1.
ICT oriëntatie op IPad, laptop of Chromebook en aanschaf devices
Oriëntatie op de eindtoets, door werkgroep bovenschoolse werkgroep en het
team van Op ‘e Dobbe.
Document; Visie op ondersteuning, waarin de grenzen van onze zorg worden
omschreven wordt geëvalueerd.
De school heeft het aanbod van cultuur en kunstzinnige vorming nader
omschreven.
De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en geven
effectieve feedback, dit zijn accenten die opgenomen worden in de
klassenbezoeken en gesprekken.
Nog niet gerealiseerd

In ontwikkeling

Geheel gerealiseerd
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Onderwijsproces
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Schoolklimaat
Onderwerp

SK1
SK2

Veiligheid
Pedagogisch klimaat

Het veiligheidsbeleidsplan is school specifiek en vastgesteld in team en mr.
We monitoren jaarlijks de beleving van de veiligheid en het welbevinden van
de leerlingen door middel van o.a. Viseon.
Activiteiten Het veiligheidsbeleidsplan wordt in basis aangeleverd door Elan
en planning onderwijsgroep. Er is een veiligheidscoördinator op school.
De veiligheidscoördinator volgt een basistraining.
Taken en bevoegdheden van de veiligheidscoördinator zijn vastgelegd.
Het veiligheidsbeleidsplan wordt school-specifiek gemaakt.
We monitoren de beleving van de veiligheid en het welbevinden van de
leerlingen jaarlijks door middel van o.a. Viseon en de WMK kaart sociale
veiligheid.
Er is een beleid social media, persoonsgegevens, privacyreglement en
publicatie beeldmateriaal vastgesteld.
De Kanjertraining wordt wekelijks op het programma geplaatst.
Bij de Kanjerlessen worden oefensituaties gecreëerd om leerlingen te
begeleiden bij de ontwikkeling van sociaal maatschappelijke competenties.
Er is een optie op een gezamenlijke herhalings-dag van de Kanjertraining op
locatie.
In het IZO overleg ( ca. 5 maal per jaar) worden leerlingen besproken waarbij
school ondersteuning nodig heeft voor het sociaal welbevinden van een
leerling.
Met de ouders van groep 8 en ouders van leerlingen die tussentijds de school
verlaten wordt een exitgesprek gevoerd.
Resultaat
Evaluatie

Nog niet gerealiseerd

In ontwikkeling

Geheel gerealiseerd
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Doel

5

Onderwijsresultaten
Onderwerp OR1
OR2
OR3

Resultaten
Sociale en maatschappelijke competenties
Vervolgsucces

Doel

De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden.
De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en
voldoet ten minste aan de verwachtingen van de school. De school stelt
conclusies over de vervolgsuccessen van oud leerlingen.
De school heeft een nadere omschrijving van de sociale en maatschappelijke
competenties.
Activiteiten De oud leerlingen worden nog 3 jaar gevolgd op resultaten en niveau.
en
De resultaten hiervan worden vastgelegd in een document en conclusies
planning
hebben invloed op ons onderwijsaanbod.
Resultaten van M en E toetsen worden op 3 niveaus besproken, leerling,
groep en school. Een en ander wordt vastgelegd in de diepteanalyse.
De intern begeleider heeft een jaarplanning van de zorg gemaakt waarmee
een cyclische uitvoering van de zorg wordt gewaarborgd.
De sociale en maatschappelijk competenties worden in het team beschreven
en daarbij worden relaties gelegd met cultuur en burgerschap.
Nog niet gerealiseerd

In ontwikkeling

Geheel gerealiseerd
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Resultaat
Evaluatie
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Kwaliteitszorg en ambitie
Onderwerp KA1
KA2
KA3

De school heeft een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbetert op basis
daarvan het onderwijs.
De school stelt een professioneel statuut op voor 31 december 2018.

Activiteiten We hebben toetsbare doelen geformuleerd t.a.v. taal/lezen/rekenen en
en
sociaal emotionele ontwikkeling. We gaan na of deze doelen worden
planning
behaald en verbeteringen worden doorgevoerd.
Er is een jaarkalender van de zorg.
Er is een brede oriëntatie op de integratie van de vakken, zoals bij Alles in 1
De school legt verantwoording af over de doelen en resultaten aan bestuur,
mr, team en ouders. Dit d.m.v. een jaarplan, jaarverslag en diepteanalyse.
In het schooljaar 2018-2019 is er een nieuwe startende leerkracht.
De begeleiding/coaching van deze leerkracht wordt gedaan door Marrit
Kingma.
Scholing van de directie; de audittraining 2 van Bureau Meesterschap.
Implementatie van nieuwe gesprekkencyclus, e.e.a. wordt aangestuurd door
een bovenschoolse werkgroep.
De school heeft een professionele kwaliteitsstructuur en maakt daarbij
gebruik van WMK en een nog nader vast te stellen systeem/structuur.
Op Elan niveau is er een oriëntatie naar een doeltreffend systeem, in het
schooljaar 2018-2019 zal dit geïmplementeerd gaan worden op de scholen.
Er is een mogelijkheid dat er een schoolspecifieke keuze komt.
Het professioneel statuut; met de Wet op het lerarenregister en
registervoorportaal wordt ingezet op versterking van de positie van de
leraar/ docent. In de wet wordt bepaald dat de leraar en docent voldoende
professionele ruimte moet hebben m.b.t. het vakinhoudelijk, vakdidactisch
en pedagogisch proces in de klas en de school/instelling.
Het professioneel statuut wordt besproken en vastgesteld in de
teambijeenkomsten.
Resultaat
Evaluatie
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Doel

Kwaliteitszorg
Kwaliteitscultuur
Verantwoording en dialoog
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Financieel beheer
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Onderwerp FB1 Continuïteit
FB2 Doelmatigheid
FB3 Rechtmatigheid
Doel
De onderwijsbekostiging wordt doelmatig besteed, hierover vindt
verantwoording in het jaarverslag plaats.
De overheidsbekostiging wordt zo besteedt dat deze adequaat ten goede
komt aan de in het jaar/schoolplan geformuleerde ambities inzake effectief
onderwijs en de ontwikkeling van alle leerlingen.
Activiteiten In oktober/november van het jaar zijn er begrotingsgesprekken met
en
bestuurder en stafmedewerkers. De begroting wordt opgenomen in een
planning
meerjarenbegroting. Resultaten worden door stafbureau medewerkers
aangeleverd. Begroting en financiële afrekening worden besproken in team
en mr. In het jaarverslag staat e.e.a. samengevat.
In april wordt een subsidieverzoek ingediend bij de Stichting tot steun aan
het openbaar onderwijs Hallum. De subsidie is voor culturele activiteiten.
Vanuit de extra gelden voor de werkdrukbelasting is € 5000,- beschikbaar
voor een onderwijsassistent en € 1378,- voor piekdagen
Resultaat
Nog niet gerealiseerd
In ontwikkeling
Geheel gerealiseerd
Evaluatie
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