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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.

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

Totale formatie: 4,0799 Het schooljaar 2019-2020 kenmerkt zich door een bijzondere Corona periode. Vanaf 16
maart tot en met 10 mei was de school gesloten. De leerlingen hebben digitale instructie
gekregen en de verwerking van groep 3 t/m 8 was ook voor een groot deel digitaal. Een
paar maal is er een ophaalmoment geweest op school. Ouders van leerlingen die daarbij
niet aanwezig waren zijn thuis bezocht. Zo is er contact gehouden met alle
ouders/leerlingen. Vanaf 11 mei zijn we met halve groepen naar school geweest en
vanaf 8 juni zijn we weer volledig naar school gegaan. In deze periode heeft digitaal
onderwijs zijn dienst bewezen.

Personeel. Vanaf eind januari heeft Anne Joren Buwalda op vrijdag Yt lettinga
vervangen in groep 6,7,8. Vanaf de heropening van de school op 11 mei 2020 heeft
Anne Joren Buwalda ook Marrit Kingma vervangen.

Aan het einde van het schooljaar hebben we afscheid genomen van Andries van der
Meer en Tity van der Velde. Beide collega's zijn met pensioen.

In het schooljaar 2019-2020 is er een ambulant begeleider van Kentalis gestart. Dit was
eerst voor 1 leerling en vanaf maart voor 2 leerlingen. Er heeft een wisseling
plaatsgevonden van Ambulant begeleider in februari 2020.

In dit schooljaar stromen er slechts 3 leerlingen uit in groep 8. Er is 1 verwijzing naar het
SBO. Door o.a. de komst van de peuterspeelzaal is er met ingang van het nieuwe school
een kleine groei van het leerlingenaantal. Wij starten in het nieuwe schooljaar met 15
leerlingen in groep 1-2. Vanuit dit perspectief is er al in april voor gekozen om dit jaar niet
te starten met een 1,2,3 combinatie.

De twee sterke kanten van onze school: Pedagogisch klimaat en kleine groepen. In
december 2019 heeft de inspectie van het onderwijs een verificatieonderzoek gedaan op
onze school. Daarbij is geconcludeerd dat er een positief pedagogisch klimaat staat op
de school. De leerlingen van de bovenbouw vullen de WMK kaart sociale veiligheid in en
het resultaat laat zien dat er een goed schoolklimaat is op onze school. Alle leerkrachten
hebben de training van de Kanjermethode gevolgd. De Kanjertraining staat wekelijks op
het rooster.

Kleine groepen. Wij werken nog steeds met combinatiegroepen. Het totale leerlingen
aantal is steeds ruim onder de 20. In de combinatie 3,4,5 is er ook ondersteuning van
een onderwijsassistente.

Groepen Groep 1,2 tot de herfst groep 3. 
Groep 3,4,5 
Groep 6,7,8

Functies [namen / taken] Leerkrachten: Sytske Bantema, Marrit Kingma, Lisa
Vleeschhouwer, Andries van der Meer, Yt Lettinga 
Intern begeleider: Sytske Nicolay 
Directeur: Corina Hilbers 
Onderwijsassistent ( Passend onderwijs): Tity van der
Velde. 
HVO leerkracht: Annigje Dijkstra

Twee sterke kanten Goed pedagogisch klimaat 
Kleine groepen

Twee zwakke kanten Krimp, onvoldoende instroom van nieuwe leerlingen. 
Kleine groepen is een beperkt aantal vriendjes en
vriendinnetjes.

Twee kansen Naamsbekendheid in het dorp vergroten c.q. verbeteren. 
Peuterspeelzaal in het gebouw.

Twee bedreigingen Leerlingenaantal 
Concurrentie grote CBS school

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Op onze school hebben we een duidelijke visie en beleid op
meer talen in het onderwijs. 
Wij maken gebruik van een nieuwe taal methode en nieuwe
methode wereldoriëntatie. 
Er wordt gewerkt aan de culturele en creatieve vorming van
de leerlingen. 
Wetenschap en techniek is een vast onderdeel van ons
onderwijs. 
Onze opbrengsten zijn van voldoende kwaliteit, d.w.z.
passend bij de opbrengsten. 
Het didactisch handelen van alle leerkrachten is minimaal
op voldoende niveau.
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Zwakke kanten. Geringe instroom. Op dit moment is de instroom groter dan de
uitstroom. Dit zorgt voor een positief verloop van het leerlingenaantal. Kleine groepen
kunnen voor leerlingen minder vriendjes bevatten. Er zijn geen concrete aanwijzingen
dat kinderen hinder hebben van het beperkte aantal leerlingen c.q. vriendjes.

Kansen. Vanaf januari 2020 is de peuterspeelzaal gestart in onze school. De
samenwerking met de leidsters zorgt voor een goede overdracht. Voor nieuwe ouders is
de doorstroom van peuters naar groep 1 binnen een bekend gebouw.

Naamsbekendheid. Er wordt via social media aandacht besteed aan de
naamsbekendheid van de school. Via de website, social schools en face book worden
veel berichten gedeeld met ouders en belangstellenden. De school doet mee met het
project “voor jou en het kind”, we werken samen met de bibliotheek, de kinderopvang, It
Fundamint en de kerk. Er zijn ook kleine acties zoals, kerstkaartje naar alle buren,
verjaardagskaart naar alle leerlingen, succeskaartje naar de schoolverlaters.

Bedreiging. Concurrentie van grote CBS. In het schooljaar 2019-2020 is er met de
gemeente en It Fundamint overleg geweest over het medegebruik van onze school door
2 groepen van It Fundamint. Dit heeft in eerste instantie voor enige onrust gezorgd. De
aankondiging van de gemeente kwam laat. Uiteindelijk zijn we overeengekomen dat er
na de voorjaarsvakantie twee groepen 7 hun intrek in ons gebouw zouden nemen. Intern
moesten wij verhuizen en hebben nu niet langer de beschikking over de ruime lokalen.
Alleen groep 1-2 heeft nog de beschikking over een ruim lokaal. Door deze verandering
is ook een mogelijke fusie met It Fundamint ter sprake gekomen. Ouders zijn
geïnformeerd door beide bestuurders, Mark Vrolijk (Elan) en Ben Mooijbroek (PCBO) Bij
de start van het nieuwe schooljaar zal de mr van onze school verder overleggen over de
toekomst

Meer talen in het onderwijs. Ouders hebben in een enquête aangegeven dat ze Engels
belangrijk vinden in de middenbouw. In dit schooljaar zijn we gestart met Engels in de
groepen 3,4,5. Wij hebben geen verdere oriëntatie gedaan naar een 3 talige school. Er
heeft een nieuwe inventarisatie plaatsgevonden naar de thuistaal bij leerlingen. Naast
het Fries 55% en Nederlands 26% spreekt 19% thuis een andere taal.

Nieuwe taalmethode. De nieuwe taal- spellingmethode is Taal op maat / Spelling op
maat. De daadwerkelijke invoering is 1 augustus 2020.

Er zal nog nader onderzoek gedaan worden naar de nieuwe methode voor begrijpend
lezen en wereldoriëntatie.
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Aandacht voor culturele en creatieve vorming. In het schooljaar 2019-2020 hebben we
gedurende 3 maanden een muziekdocent gehad. Er is een proeflicentie aangevraagd
voor een muziekmethode, in het nieuwe schooljaar wordt dit een definitieve licentie.
Vanuit de muziekschool zijn er diverse lessen verzorgd in de bovenbouw. Ook in het
nieuwe schooljaar is er een samenwerking met de muziekschool gepland. De school
heeft ook dit jaar meegedaan met de actie schoolfruit. Een aantal voorbeelden van
activiteiten zijn: Er is in de bovenbouw aandacht besteed aan “de dag rechten van het
kind”. Bij de start van het jaar zijn we, samen met een deskundige, op zoek gegaan in de
omgeving. Rond de kinderboekenweek zijn er diverse activiteiten geweest zoals o.a. een
voorstelling. Bij de afsluiting van het schooljaar hebben we een lipdub gemaakt. Een
aantal culturele activiteiten zijn vooraf opgenomen in de planning zoals het
Sinterklaassprookje. Andere activiteiten worden gedurende het jaar gepland passend bij
het aanbod of periode in het jaar. Gedurende het schooljaar worden er diverse
activiteiten aangeboden voor de school.(Klyster, muzieklessen. schooljudo,
natuureducatie) De school schrijft ook in het komende jaar in op de activiteiten van ’t
Klyster.

We vinden het belangrijk om de leerlingen kennis te laten maken met de echte wereld en
cultuur. Waar mogelijk organiseren we excursies en nodigen we experts uit in de school.
De school kan voor deze activiteiten extra subsidie aanvragen bij het steunfonds Hallum.

Wetenschap en techniek is een vast onderdeel op het rooster van de bovenbouw. In de
midden-onderbouw is dit gekoppeld aan lesactiviteiten en materialen.

De opbrengsten van onze school zijn van voldoende kwaliteit en opgenomen in de
diepteanalyse. Er is dit jaar geen centrale eindtoets afgenomen in verband met Corona.
In groep 8 zijn 3 leerlingen uitgestroomd naar het VO, zij hebben een passende plek
gevonden. Het didactisch handelen van de leerkrachten is ook van voldoende kwaliteit.
Dit wordt gemeten door middel van WMK en klassenbezoeken. De inspectie heeft de
kwaliteit van het didactisch handelen ook als voldoende beoordeeld. Een verder
ontwikkelpunt voor het team is het geven van goede feedback. In het schooljaar 2019-
2020 is de klok in COO7 gestart voor alle leerkrachten.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Er stromen dit jaar 3 leerlingen uit in groep 8 en 1 leerling in groep 4. Gedurende het
schooljaar is er 1 leerling verhuisd.

In het schooljaar 2019-2020 zijn er 2 ingestroomd in 1-2. Bij de start van het nieuwe jaar
zijn er 44 leerlingen op school. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar stromen er 5
nieuwe leerlingen in.

Conclusie: er is een groei van het leerlingenaantal.

7 4 4 6 4 7 5 3 40

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 6 (1 mannen en 5 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 1 ( mannen en 1 vrouwen)

Aantal BHV-ers 3

Aantal geplande FG's 4 Aantal uitgevoerde FG's 2
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Beleidsplan 2019-2023:
Leerstofaanbod

De doelen voor het onderwijs zijn opgenomen in het schoolplan groot

GD2 Overgang PO-VO De leerlingen volgen in het voortgezet onderwijs. Naar aanleiding van de gegevens een analyse maken
en waar nodig plan van aanpak.

groot
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Uitwerking GD1: De doelen voor het onderwijs zijn opgenomen in het schoolplan Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Beleidsplan 2019-2023: Leerstofaanbod De doelen zijn opgenomen in het schoolplan 2019-2023

Plan periode wk
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Uitwerking GD2: De leerlingen volgen in het voortgezet onderwijs. Naar aanleiding
van de gegevens een analyse maken en waar nodig plan van aanpak.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Overgang PO-VO De resultaten worden aangeleverd door de bovenschoolse intern begeleiders. Na drie
jaar zit nog 100% van de leerlingen op het niveau gelijk aan het advies van de
basisschool.

Resultaatgebied De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de
school is, tot 3 jaar na vertrek, bekend en voldoet ten
minste aan de verwachtingen van de school.

Huidige situatie + aanleiding De bestemming na het verlaten van de school bekend, de
leerlingen worden nog niet 3 jaar gevolgd.

Gewenste situatie (doel) Vervolgsucces van leerlingen, 3 jaar na het verlaten van de
school. 
-Conclusies over de mate waarin het vervolgsucces
aansluit bij de gegeven adviezen

Activiteiten (hoe) Contact met VO. Jaarlijks worden de gegevens opgevraagd
bij de VO scholen.

Consequenties organisatie Intern begeleider informeert via de mail bij VO scholen.

Betrokkenen (wie) intern begeleider, leerkracht groep 7 en 8 en directeur.

Plan periode wk 24, 25, 26 en 27

Eigenaar (wie) Intern begeleider

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juli 2020, met intern begeleider, directie en leerkracht
groep 7,8.

Borging (hoe) vastleggen in uitstroomdocument.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten De Kanjertraining, de training van onderbouwd en de chromebooktraining zijn gevolgd.
Op de studiedag van Elan is er aandacht geweest voor didactisch handelen. Het
didactisch handelen is ook op schoolniveau besproken en er is een kijkwijzer gemaakt.
Aandachtspunt is: feedback geven. BHV training, 4 collega's hebben de BHV training
gevolgd. Voor startende leerkrachten was er tweemaal een startersbijeenkomst.

Kanjertraining Lisa Vleeschhouwer en
Sytske Bantema

december
en maart

Kanjerinstituut € 475,-
pp

Onderbouwd Marrit Kingma en Sytske
Bantema

5
september
2019

Onderbouwd,
Simone de Groot.

€ 250,-

Chromebook
training

Andries van der Meer, Lisa
Vleeschhouwer

5
september
2019

Skool

Didactisch
handelen

team nog niet
bekend

Bovenschools

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Basiskwaliteit zicht op ontwikkeling ingepland voor november 2020- februari 2021

Basiskwaliteit, zicht op ontwikkeling team november 2019

Basiskwaliteit didactisch handelen team februari 2020

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten In het schooljaar 2019-2020 geen exit vragenlijst. Exit gesprek gehad met 1 ouder en in
het totaal slechts 3 leerlingen in de groep.

Vragenlijst burgerschap team periode september / oktober 2019 geen

Sociale veiligheid leerlingen leerlingen januari

Exit vragenlijst groep 8 ouders juni 2020
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Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Naar aanleiding van het inspectiebezoek in december 2019 heeft er een aanpassing /
uitbreiding plaatsgevonden in de schoolgids.

Schoolgids / kalender directeur juni 2020 350

Jaarplan directeur juni 2020

Jaarverslag directeur augustus 2020

Analyse middentoetsen intern begeleider februari 2020

Analyse eindtoetsen intern begeleider juni 2020

Tussenevaluatie taalbeleidsplan directeur januari 2020
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Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020 11



Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting In de periode augustus - december 2019 is er contact met
Tiko in verband met huisvesting van de peuterspeelzaal.

Vanaf 1 januari is de peuterspeelzaal in ons gebouw gevestigd. Op 25 februari 2020 zijn
er twee groepen van It Fundamint in ons gebouw gekomen.

TSO-BSO BSO is extern via Kids first

Sponsoring Stichting tot steun aan het openbaar onderwijs voor
culturele activiteiten. Aanvraag subsidiegeld in mei 2020
door directeur.

In juli 2020 is het bedrag van € 2000,- sponsoring Steun openbaar onderwijs Hallum
ontvangen.

MR De MR komt ca. 7 maal per jaar bijeen. Vanuit de
personeelsgeleding zijn Andries van der Meer en Sytske
Nicolay de vertegenwoordigers. Van de oudergeleding zijn
Pieter Tadema en Jochum Stienstra de
vertegenwoordigers.

De MR heeft in het schooljaar 2020-2021 als aandachtspunten: Intrek van It Fundamint
Samenwerking met IT Fundamint. Bij de start van het schooljaar 2020-2021 is er overleg
met de bestuurder Mark Vrolijk over de ontwikkelingen rond een samenwerkingsschool.
Andries van der Meer heeft an het einde van het schooljaar afscheid genomen in
verband met zijn pensioen. Sytske Bantema is zijn opvolger.

Overig Vanuit Elan onderwijs is didactisch handelen het speerpunt
voor het schooljaar 2019-2020. Hoe een en ander wordt
vormgegeven voor onze school is nog in overleg op
directie- en bestuursniveau. Vanuit de audit zijn er de
volgende aandachtspunten: - Het verwoorden van
denkstappen en het controleren van het begrip. -Ook de
aansluiting van de lesstof op de instructie. -De leerlingen
die minder instructie nodig hebben krijgen relatief lang
uitleg.

Voor Fries maken we gebruik van de methode Spoasr 8. In
het schooljaar 2019-2020 wordt een Fryske projectweek
ingepland waarbij de Fryske taal en cultuur centraal staat.

Didactisch handelen. Het didactisch handelen is door de inspectie als voldoende
beoordeeld. De WMK kaart laat een positief beeld zien. Didactisch handelen is
samengevat in een kijkwijzer voor de leerkrachten. Er zijn klassenbezoeken geweest, in
het nieuwe schooljaar worden alle collega;s weer bezocht en werken we met de klok van
C007. 8.12 obs Op ‘e Dobbe: Evaluatieplan 2019-2023 Evaluatie beleidsterreinen
schoolplan jaar 2019-2020

6.8 Contacten met ouders Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang,
omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de sociaal emotionele- en de
cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als gelijkwaardige
gesprekspartners. Voor de leraren zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het
kind goed te kunnen begeleiden. Voor de ouders is het van belang dat zij goed
geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. De belangrijkste kenmerken
(eigen kwaliteitsaspecten, eigen ambities) van onze school zijn: • Ouders worden
betrokken bij schoolactiviteiten. • Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen
en verwachtingen van de ouders. • Ouders ontvangen informatie over de actuele gang
van zaken. • Ouders worden betrokken bij (extra) zorg. • Ouders (en hun kinderen)
worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs. • Ouders worden adequaat op de
hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind.

De Corona periode heeft specifieke aandacht gevraagd van de leerkrachten om de
oudercontacten te waarborgen. Leerkrachten hebben ouders op school uitgenodigd bij
ophaalmomenten, hebben digitaal contact gehad met ouders en er is persoonlijk contact
geweest o.a. door middel van huisbezoeken. Met alle ouders is er contact geweest in
meer of mindere mate. Ouders zijn geïnformeerd via nieuwsbrieven en social schools. In
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dit schooljaar is er geen exitvragenlijst onder de ouders van groep 8 uitgezet, actiepunt
voor 2020-2021. Actiepunten 2020-2021 Exitvragenlijst ouders groep 8
Tevredenheidsonderzoek.

4.25 Opbrengstgericht werken Op onze school werken we opbrengstgericht. Daarbij
richten we ons op de gemiddelde vaardigheidsscore en specifiek de individuele leergroei
van de leerlingen bij de Cito-toetsen. Per Cito-toets hebben we een norm vastgesteld. Bij
de bespreking van de groep (leerlingen) wordt de uitslag van de toets (de gehaalde
vaardigheidsscore) vergeleken met de gewenste gemiddelde vaardigheidsscore. Als de
gewenste score structureel onder de gewenste score is, worden er door de Ib en
leerkrachten interventies afgesproken. Deze interventies kunnen o.a. zijn: • Meer tijd
besteden aan dat vak-/vormingsgebied (roosteren). • Instructie wijzigen en verbeteren:
consequent directe instructie toepassen. • Meer automatiseren. • Differentiatie
aanpassen. De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school
zijn: • We beschikken over schoolnormen voor de eind- en tussenresultaten. • We
beschikken over schoolnormen voor de sociale resultaten. • De analyse van de
toetsresultaten is norm gerelateerd. • De analyse van de toetsresultaten richt zich met
name op de aanpassing van het lesgedrag van de leraren.

De opbrengsten bij de Cito toetsen zijn van voldoende kwaliteit. De resultaten, analyse
en acties zijn opgenomen in de diepteanalyse. Door de Coronaperiode is er geen
eindtoets afgenomen bij de leerlingen van groep 8. Actiepunt 2020-2021 De analyse van
de toetsresultaten richt zich met name op de aanpassing van het lesgedrag van de
leraren.

4.16 Pedagogisch handelen Een goed pedagogisch klimaat is essentieel voor onze
leerlingen. Wij doen er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich
veilig voelen op school en dat de school een plek is waar zij graag zijn. Veiligheid
creëren we door het bieden van duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur. Dit is onder
andere terug te zien in het gebruik van een dagplanning en duidelijke afspraken. Middels
de Kanjertraining worden leerlingen betrokken bij het maken van afspraken en het
creëren van een fijne sfeer in de klas en in de school. In de lessen wordt gericht
aandacht besteed aan de sociale en maatschappelijke competenties van de leerlingen.
Wij vinden het belangrijk dat medewerkers leerlingen op een positieve manier
benaderen, zodat het zelfvertrouwen van de leerling wordt vergroot. Beoordeling De
ambities worden 1 maal per jaar beoordeeld middels de WMK kaart en Viseon.

De resultaten van WMK en Viseon laten een positief beeld zien. De leerlingen
waarderen de veiligheid bij de WMK kaart op school met een goed. Pedagogisch
handelen is door de inspectie als voldoende beoordeeld. Actiepunten voor 202-2021 P
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kring/ Kanjerkring is nog niet structureel opgenomen in het lesrooster: agendapunt voor
de startvergadering van 2020-2021.

4.4 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling Onze school besteedt structureel en
systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde
burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de
mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de
groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groeps-(leerling) bespreking
besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken
voor een groep of voor een individuele leerling besproken. De belangrijkste kenmerken
(en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: • Onze school besteedt structureel en
systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de
leerlingen. • Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling, De Kanjermethode. • Onze school beschikt over een LVS voor sociaal-
emotionele ontwikkeling, Viseon en WMK. • We houden bij hoeveel individuele
handelingsplannen /OPP ‘s er per jaar in een groep uitgevoerd worden. • Indien nodig is
het voor leerlingen mogelijk gebruik te maken van SMW.

Twee collega’s hebben dit jaar de Kanjertraining gevolgd. Resultaten van WMK en
Viseon laten een positief beeld zien. Voor individuele leerlingen is gebruik gemaakt van
SMW. Ouders boordelen deze inzet positief. Actiepunt voor 2020-2021 Nieuwe
leerkracht gaat de Kanjertraining volgen.

4.10 Wereldoriëntatie Wereldoriëntatie vinden wij van belang, omdat onderwijs meer is
dan taal en rekenen. Wij willen onze leerlingen breed ontwikkelen. Wereldoriëntatie komt
bij ons op school aan de orde bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde,
biologie, gezond gedrag en verkeer. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op
zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin
en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke
leefomgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich
ook op de wereld, dichtbij en veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel
erfgoed. In de komende planperiode oriënteren wij ons op een methode voor
geïntegreerd zaakvakonderwijs. Wij hebben een aanbod voor wetenschap en techniek.
Leerlingen leren in de echte wereld. Jaarlijks zijn er meerdere excursies voor de
leerlingen, dit wordt nader omschreven in een borgingsdocument.

Wereldoriëntatie staat wekelijks op het rooster. Er is nog geen keuze gemaakt voor een
nieuwe methode. Eerder is wel gekeken naar een totaal geïntegreerde methode van WO
en taal. Het aanbod van deze methoden is klein en wij hebben geen passende methode
kunnen vinden. Er is gekozen voor een nieuwe taalmethode. In de bovenbouw is een
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aanbod voor wetenschap en techniek. Actiepunt 2020-2021 Borgingsdocument: Leren in
de echte wereld. Oriëntatie op nieuwe methode begrijpend lezen in combinatie met de
zaakvakken.

4.8 Taalleesonderwijs Het vakgebied Nederlandse taal krijgt, op basis van de
leerlingenpopulatie, veel aandacht in ons curriculum. We leren de kinderen taal om goed
met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de
wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren
gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen
snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller
kunnen begrijpen en gebruiken. Taalachterstanden pakken wij aan vanaf het allereerste
begin. Daartoe hebben we in de komende planperiode contact met voorschoolse
voorzieningen. Daar waar nodig [als o.a. de LOVS-gegevens daar aanleiding voor
geven] zetten we extra taal(lees)onderwijs op het rooster. Groepen, subgroepen of
leerlingen die uitvallen bij taal(les)onderwijs krijgen te maken met een intensiever
taalaanbod, meer instructie en meer oefening (automatiseren). De belangrijkste
kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: • Onze school beschikt
over een taalbeleidsplan. • Wij hebben normen vastgesteld voor de diverse onderdelen
van taal. • Wij hebben een positieve grondhouding t.a.v. de moedertaal van de
leerlingen. • Onze ambities voor de komende planperiode zijn opgenomen in het
taalbeleidsplan.

De voorschoolse voorziening heeft een plek gekregen in het gebouw van Op ‘e Dobbe.
Er is een warme overdracht over nieuwe leerlingen met de leidsters. In Hallum is een
werkgroep: Voor jou en het kind. Deze werkgroep richt zich op de ondersteuning van
laaggeletterden. Op ‘e Dobbe is lid van de klankbordgroep. In het schooljaar 2019-2020
is een keuze gemaakt voor een nieuwe taalmethode: Taal op Maat.

Actiepunt schooljaar 2020-2021 Implementatie van de nieuwe taalmethode, Taal op
maat. Bij de implementatie kan ondersteuning worden gevraagd van de uitgever.
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Vragenlijst burgerschap
Uitslagen Vragenlijst

OBS Op'e Dobbe



Inleiding

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Vragenlijst burgerschap van OBS Op'e Dobbe. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het
kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van:

Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur)

Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever)

Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder)
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De vragenlijst

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie
voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook)
anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een
visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen,
beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol
van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan
gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst.

De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

Kwaliteitszorg: burgerschap en integratie 10 vragen

Aanbod: burgerschap en integratie 20 vragen

Basiswaarden 7 vragen

De Vragenlijst bestaat in totaal uit 37 vragen.
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Gegevens

Schoolgegevens

School OBS Op'e Dobbe

Adres Finne 42

Postcode + Plaats 9074 AV Hallum

Periode van afname

Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 16 september 2019 tot 20 december 2019.

Aantal respondenten

Totaal aantal respondenten 5

Aantal afgerond 2

Responspercentage 40%

Waardering van het responspercentage

Een respons tot 16% Erg laag

Een respons tussen 16% en 34% Laag

Een respons tussen 34% en 50% Voldoende

Een respons tussen 50% en 70% Goed

Een respons boven 70% Uitstekend

Waardering van de scores

Een score tot 2,50 Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een
sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.

In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit:

1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator

De vraag (stelling)

De gemiddelde score van eigen school (GSES)

De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)

Het verschil tussen GSES en GSOS

De standaardafwijking
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1 -- (5,0%)

2 - (15,0%)

3 + (45,0%)

4 ++ (10,0%)

0 Niet van toepassing/weet niet (25,0%)

Kwaliteitszorg: burgerschap en
integratie: 

Gemiddelde score 2,80

55,0% scoort 3 of 4

Kwaliteitszorg: burgerschap en integratie

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

2,80 5% 15% 45% 10% 25%

Wij weten wat 'actief burgerschap' inhoudt 3,50 0% 0% 50% 50% 0%

Wij weten wat 'sociale integratie' inhoudt 3,50 0% 0% 50% 50% 0%

Onze school beschikt over een visie op
burgerschap en integratie 2,50 0% 50% 50% 0% 0%

De visie van de school is gerelateerd aan de
sociale context van de school 3,00 0% 0% 100% 0% 0%

De school heeft inzicht in het voorkomen (bestaan)
van intolerantie, extremistische ideeën,
discriminatie etc.

3,00 0% 0% 100% 0% 0%

Onze visie op burgerschap en integratie wordt
verantwoord in het schoolplan 3,00 0% 0% 50% 0% 50%

Onze visie op burgerschap en integratie wordt
verantwoord in de schoolgids

Onze visie op burgerschap en integratie is vertaald
in concrete doelen 2,00 0% 50% 0% 0% 50%

Onze school biedt burgerschap en integratie
planmatig aan (beredeneerd aanbod) 2,00 0% 50% 0% 0% 50%

Onze school heef inzicht in de vorderingen van de
leerlingen m.b.t. burgerschap en integratie 2,00 50% 0% 50% 0% 0%

Mogelijke verbeterpunten

Onze visie op burgerschap en integratie is vertaald in concrete doelen

Onze school biedt burgerschap en integratie planmatig aan (beredeneerd aanbod)

Onze school heef inzicht in de vorderingen van de leerlingen m.b.t. burgerschap en integratie

Men is het eens over

De visie van de school is gerelateerd aan de sociale context van de school

De school heeft inzicht in het voorkomen (bestaan) van intolerantie, extremistische ideeën, discriminatie etc.

Onze visie op burgerschap en integratie wordt verantwoord in het schoolplan

Bespreekpunten

Onze school heef inzicht in de vorderingen van de leerlingen m.b.t. burgerschap en integratie
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Analyse

Burgerschap. Het huidige document wordt in het schooljaar 2020-2021 geëvalueerd en aangepast. 
Specifiek aandachtspunt zijn de concrete doelen van Burgerschap.
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Aanbod: burgerschap en integratie

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,17 0% 13% 48% 28% 13%

De school laat leerlingen kennismaken met de
pluriformiteit in de samenleving 3,00 0% 0% 100% 0% 0%

De school biedt kennis over de pluriformiteit in de
samenleving aan 3,00 0% 0% 100% 0% 0%

De school biedt de hoofdzaken van de Nederlandse
en Europese staatsinrichting aan 2,50 0% 50% 50% 0% 0%

De school biedt kennis over de rol van de burger in
een democratische maatschappij aan 2,50 0% 50% 50% 0% 0%

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect
voor algemeen aanvaarde normen en waarden 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

De leerlingen leren de hoofdzaken van geestelijke
stromingen (die in de Nederlandse samenleving
een rol spelen)

3,00 0% 50% 0% 50% 0%

De leerlingen leren respectvol om te gaan met
verschillen in opvattingen 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

De leerlingen leren zorg te dragen voor de
lichamelijke gezondheid van henzelf en anderen 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

De leerlingen leren zorg te dragen voor de
psychische gezondheid van henzelf en anderen 3,50 0% 0% 50% 50% 0%

De leerlingen leren met zorg om te gaan met het
milieu 3,50 0% 0% 50% 50% 0%

De school besteedt (structureel) aandacht aan de
bevordering van sociale competenties 3,00 0% 0% 50% 0% 50%

De school heeft vastgesteld welke sociale
competenties van belang zijn

De school bevordert deelname aan de samenleving 3,50 0% 0% 50% 50% 0%

De school bevordert betrokkenheid bij de
samenleving 3,00 0% 0% 100% 0% 0%

De school ontwikkelt competenties die nodig zijn
voor deelname aan en betrokkenheid bij de
samenleving

2,00 0% 50% 0% 0% 50%

De school bevordert kennis die nodig is voor de
participatie in de democratische rechtsstaat 2,50 0% 50% 50% 0% 0%

De school bevordert houdingen die nodig zijn voor
de participatie in de democratische rechtsstaat 3,00 0% 0% 100% 0% 0%

De school bevordert vaardigheden die nodig zijn
voor de participatie in de democratische rechtsstaat 3,00 0% 0% 100% 0% 0%

De school is een oefenplaats voor burgerschap en
integratie 3,00 0% 0% 50% 0% 50%

De school (de leraren) geeft het goede voorbeeld
m.b.t. burgerschap en integratie 3,50 0% 0% 50% 50% 0%
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1 -- (0,0%)

2 - (12,5%)

3 + (47,5%)

4 ++ (27,5%)

0 Niet van toepassing/weet niet (12,5%)

Aanbod: burgerschap en integratie: 
Gemiddelde score 3,17

75,0% scoort 3 of 4

Sterke punten

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde normen en waarden

De leerlingen leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke gezondheid van henzelf en anderen

Mogelijke verbeterpunten

De school ontwikkelt competenties die nodig zijn voor deelname aan en betrokkenheid bij de samenleving

De school biedt de hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting aan

De school biedt kennis over de rol van de burger in een democratische maatschappij aan

Men is het eens over

De school laat leerlingen kennismaken met de pluriformiteit in de samenleving

De school biedt kennis over de pluriformiteit in de samenleving aan

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde normen en waarden

Bespreekpunten

De leerlingen leren de hoofdzaken van geestelijke stromingen (die in de Nederlandse samenleving een rol spelen)
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1 -- (0,0%)

2 - (0,0%)

3 + (35,7%)

4 ++ (64,3%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,0%)

Basiswaarden: 
Gemiddelde score 3,64

100,0% scoort 3 of 4

Basiswaarden

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,64 0% 0% 36% 64% 0%

De school besteedt aandacht aan de basiswaarde
vrijheid van meningsuiting 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

De school besteedt aandacht aan de basiswaarde
gelijkwaardigheid 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

De school besteedt aandacht aan de basiswaarde
begrip voor anderen 3,50 0% 0% 50% 50% 0%

De school besteedt aandacht aan de basiswaarde
verdraagzaamheid (tolerantie) 3,50 0% 0% 50% 50% 0%

De school besteedt aandacht aan de basiswaarde
autonomie 3,50 0% 0% 50% 50% 0%

De school besteedt aandacht aan de basiswaarde
afwijzen van onverdraagzaamheid 3,50 0% 0% 50% 50% 0%

De school besteedt aandacht aan de basiswaarde
afwijzen van discriminatie 3,50 0% 0% 50% 50% 0%

Sterke punten

De school besteedt aandacht aan de basiswaarde vrijheid van meningsuiting

De school besteedt aandacht aan de basiswaarde gelijkwaardigheid

Men is het eens over

De school besteedt aandacht aan de basiswaarde vrijheid van meningsuiting

De school besteedt aandacht aan de basiswaarde gelijkwaardigheid
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Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

Kwaliteitszorg: burgerschap en integratie 2,80 5% 15% 45% 10% 25%

Aanbod: burgerschap en integratie 3,17 0% 13% 48% 28% 13%

Basiswaarden 3,64 0% 0% 36% 64% 0%
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Slotconclusies

OBS Op'e Dobbe scoort als school een 3,19. Daarmee scoort de school voldoende.

De respons op de Vragenlijst was 40%: 2 van de 5 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is voldoende; de Vragenlijst
werd door voldoende respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een goed beeld van haar kwaliteit.

Waardering van de vragen

Onvoldoende (score tot 2,50) 4 10,8%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 4 10,8%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 11 29,7%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 0 0,0%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 11 29,7%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 5 13,5%

Hoogste en laagste scores

Beleidsterrein GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

Kwaliteitszorg: burgerschap en integratie

Wij weten wat 'actief burgerschap' inhoudt 3,50 0% 0% 50% 50% 0%

Onze school heef inzicht in de vorderingen van
de leerlingen m.b.t. burgerschap en integratie 2,00 50% 0% 50% 0% 0%

Aanbod: burgerschap en integratie

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit
respect voor algemeen aanvaarde normen en
waarden

4,00 0% 0% 0% 100% 0%

De school ontwikkelt competenties die nodig
zijn voor deelname aan en betrokkenheid bij de
samenleving

2,00 0% 50% 0% 0% 50%

Basiswaarden

De school besteedt aandacht aan de
basiswaarde vrijheid van meningsuiting 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

De school besteedt aandacht aan de
basiswaarde afwijzen van discriminatie 3,50 0% 0% 50% 50% 0%
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veiligheid leerlingen 2019-2020
Uitslagen Vragenlijst
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Inleiding

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de veiligheid leerlingen 2019-2020 van OBS Op'e Dobbe. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van
het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van:

Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur)

Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever)

Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder)
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De vragenlijst

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie
voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook)
anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een
visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen,
beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol
van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan
gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst.

De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

Meerkeuzevragen 2 vragen

Veiligheidsbeleving 4 vragen

Het optreden van de leraar 7 vragen

De opstelling van de leerling 4 vragen

Welbevinden 4 vragen

Fysieke veiligheid 4 vragen

Sociale veiligheid 4 vragen

Psychische veiligheid 4 vragen

Materiele zaken 4 vragen

Cijfers 3 vragen

De Vragenlijst bestaat in totaal uit 40 vragen.
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Gegevens

Schoolgegevens

School OBS Op'e Dobbe

Adres Finne 42

Postcode + Plaats 9074 AV Hallum

Periode van afname

Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 16 januari 2020 tot 16 maart 2020.

Aantal respondenten

Totaal aantal respondenten 14

Aantal afgerond 12

Responspercentage 86%

Waardering van het responspercentage

Een respons tot 16% Erg laag

Een respons tussen 16% en 34% Laag

Een respons tussen 34% en 50% Voldoende

Een respons tussen 50% en 70% Goed

Een respons boven 70% Uitstekend

Waardering van de scores

Een score tot 2,50 Onvoldoende

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig)

Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend

De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een
sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort.

In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit:

1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator

De vraag (stelling)

De gemiddelde score van eigen school (GSES)

De gemiddelde score van andere scholen (GSOS)

Het verschil tussen GSES en GSOS

De standaardafwijking
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Meerkeuzevragen

Ben je een jongen of een meisje?

Jongen 8

Meisje 4

In welke groep zit je?

Groep 5 0

Groep 6 6

Groep 7 4

Groep 8 2
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1 nooit (2,1%)

2 niet altijd (4,2%)

3 meestal wel (18,8%)

4 altijd (66,7%)

0 Niet van toepassing/weet niet (8,3%)

Veiligheidsbeleving: 
Gemiddelde score 3,64

85,4% scoort 3 of 4

Veiligheidsbeleving

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,64 2% 4% 19% 67% 8%

Ik voel me (…) veilig op het plein 3,67 0% 8% 17% 75% 0%

Ik voel me (…) veilig in de school 3,75 0% 0% 25% 75% 0%

Ik voel me (…) veilig in het lokaal 3,67 0% 8% 17% 75% 0%

Ik voel me (…) veilig tijdens het overblijven 3,38 8% 0% 17% 42% 33%

Sterke punten

Ik voel me (…) veilig in de school

Ik voel me (…) veilig op het plein

Ik voel me (…) veilig in het lokaal

Men is het eens over

Ik voel me (…) veilig in de school

Bespreekpunten

Ik voel me (…) veilig tijdens het overblijven

Ik voel me (…) veilig op het plein

Ik voel me (…) veilig in het lokaal
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1 nooit (1,2%)

2 niet altijd (8,3%)

3 meestal wel (21,4%)

4 altijd (57,1%)

0 Niet van toepassing/weet niet (11,9%)

Het optreden van de leraar: 
Gemiddelde score 3,53

78,6% scoort 3 of 4

Het optreden van de leraar

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,53 1% 8% 21% 57% 12%

Mijn juf/meester treedt op als ik gepest word 3,82 0% 0% 17% 75% 8%

Mijn juf/meester treedt op als kinderen mij expres pijn
doen 3,73 0% 8% 8% 75% 8%

Mijn juf/meester treedt op als anderen mij voor gek
zetten 3,60 0% 8% 17% 58% 17%

Mijn juf/meester treedt op als ik bang ben voor andere
kinderen 3,00 0% 17% 33% 17% 33%

Mijn juf/meester treedt op als andere kinderen aan
mijn spullen zitten 2,82 8% 25% 33% 25% 8%

Mijn juf/meester treedt op als kinderen gepest worden 3,91 0% 0% 8% 83% 8%

Mijn juf/meester laat ruzies uitpraten 3,67 0% 0% 33% 67% 0%

Sterke punten

Mijn juf/meester treedt op als kinderen gepest worden

Mijn juf/meester treedt op als ik gepest word

Mijn juf/meester treedt op als kinderen mij expres pijn doen

Mogelijke verbeterpunten

Mijn juf/meester treedt op als andere kinderen aan mijn spullen zitten

Men is het eens over

Mijn juf/meester treedt op als kinderen gepest worden

Mijn juf/meester treedt op als ik gepest word

Mijn juf/meester laat ruzies uitpraten

Bespreekpunten

Mijn juf/meester treedt op als andere kinderen aan mijn spullen zitten

Mijn juf/meester treedt op als ik bang ben voor andere kinderen

Mijn juf/meester treedt op als anderen mij voor gek zetten
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1 nooit (0,0%)

2 niet altijd (4,2%)

3 meestal wel (16,7%)

4 altijd (75,0%)

0 Niet van toepassing/weet niet (4,2%)

De opstelling van de leerling: 
Gemiddelde score 3,74

91,7% scoort 3 of 4

De opstelling van de leerling

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,74 0% 4% 17% 75% 4%

Ik durf er iets van te zeggen als kinderen mij pesten 3,64 0% 8% 17% 67% 8%

Ik durf er iets van te zeggen als kinderen anderen
pesten 3,91 0% 0% 8% 83% 8%

Ik help kinderen als ze gepest worden 3,50 0% 8% 33% 58% 0%

Ik houd me aan de regels tegen het pesten 3,92 0% 0% 8% 92% 0%

Sterke punten

Ik houd me aan de regels tegen het pesten

Ik durf er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten

Ik durf er iets van te zeggen als kinderen mij pesten

Men is het eens over

Ik houd me aan de regels tegen het pesten

Ik durf er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten

Bespreekpunten

Ik help kinderen als ze gepest worden

Ik durf er iets van te zeggen als kinderen mij pesten
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1 nooit (0,0%)

2 niet altijd (6,3%)

3 meestal wel (14,6%)

4 altijd (70,8%)

0 Niet van toepassing/weet niet (8,3%)

Welbevinden: 
Gemiddelde score 3,70

85,4% scoort 3 of 4

Welbevinden

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,70 0% 6% 15% 71% 8%

Ik heb het naar mijn zin op school 3,64 0% 8% 17% 67% 8%

Ik heb het naar mijn zin in de klas 3,73 0% 8% 8% 75% 8%

Ik kan goed met andere kinderen in mijn klas
opschieten 3,64 0% 8% 17% 67% 8%

Ik heb vriendjes en/of vriendinnetjes in mijn klas 3,82 0% 0% 17% 75% 8%

Sterke punten

Ik heb vriendjes en/of vriendinnetjes in mijn klas

Ik heb het naar mijn zin in de klas

Ik heb het naar mijn zin op school

Men is het eens over

Ik heb vriendjes en/of vriendinnetjes in mijn klas

Bespreekpunten

Ik heb het naar mijn zin op school

Ik kan goed met andere kinderen in mijn klas opschieten

Ik heb het naar mijn zin in de klas

9

OBS Op'e Dobbe



1 vaak (0,0%)

2 regelmatig (0,0%)

3 af en toe (4,2%)

4 nooit (95,8%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,0%)

Fysieke veiligheid: 
Gemiddelde score 3,96

100,0% scoort 3 of 4

Fysieke veiligheid

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,96 0% 0% 4% 96% 0%

Ik word geslagen en/of gestompt 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

Ik word geschopt 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

Ik word geknepen 3,92 0% 0% 8% 92% 0%

Andere kinderen doen mij expres pijn 3,92 0% 0% 8% 92% 0%

Sterke punten

Ik word geslagen en/of gestompt

Ik word geschopt

Ik word geknepen

Men is het eens over

Ik word geslagen en/of gestompt

Ik word geschopt

Ik word geknepen
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1 vaak (0,0%)

2 regelmatig (0,0%)

3 af en toe (10,4%)

4 nooit (89,6%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,0%)

Sociale veiligheid: 
Gemiddelde score 3,90

100,0% scoort 3 of 4

Sociale veiligheid

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,90 0% 0% 10% 90% 0%

Ik word gepest 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

Ik word uitgescholden 3,83 0% 0% 17% 83% 0%

Ik word buitengesloten 3,83 0% 0% 17% 83% 0%

Ik word digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter) 3,92 0% 0% 8% 92% 0%

Sterke punten

Ik word gepest

Ik word digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter)

Ik word uitgescholden

Men is het eens over

Ik word gepest

Ik word digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter)

Ik word uitgescholden
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1 vaak (0,0%)

2 regelmatig (0,0%)

3 af en toe (6,3%)

4 nooit (93,8%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,0%)

Psychische veiligheid: 
Gemiddelde score 3,94

100,0% scoort 3 of 4

Psychische veiligheid

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,94 0% 0% 6% 94% 0%

Ik word uitgelachen 3,83 0% 0% 17% 83% 0%

Ik word belachelijk gemaakt 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

Ik word voor gek gezet 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

Ik word bedreigd 3,92 0% 0% 8% 92% 0%

Sterke punten

Ik word belachelijk gemaakt

Ik word voor gek gezet

Ik word bedreigd

Men is het eens over

Ik word belachelijk gemaakt

Ik word voor gek gezet

Ik word bedreigd
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1 vaak (0,0%)

2 regelmatig (2,1%)

3 af en toe (12,5%)

4 nooit (85,4%)

0 Niet van toepassing/weet niet (0,0%)

Materiele zaken: 
Gemiddelde score 3,83

97,9% scoort 3 of 4

Materiele zaken

GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

3,83 0% 2% 13% 85% 0%

Andere kinderen vernielen mijn spullen 3,92 0% 0% 8% 92% 0%

Andere kinderen stelen mijn spullen 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

Andere kinderen maken mijn spullen kwijt 3,83 0% 0% 17% 83% 0%

Andere kinderen zitten aan mijn spullen (als ik dat niet
wil) 3,58 0% 8% 25% 67% 0%

Sterke punten

Andere kinderen stelen mijn spullen

Andere kinderen vernielen mijn spullen

Andere kinderen maken mijn spullen kwijt

Men is het eens over

Andere kinderen stelen mijn spullen

Andere kinderen vernielen mijn spullen

Andere kinderen maken mijn spullen kwijt

Bespreekpunten

Andere kinderen zitten aan mijn spullen (als ik dat niet wil)
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9,4

9,4

9,3

Cijfers

Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer

Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer

Heb je nog opmerkingen

1. De meesters en juffen zijn super aardig TOP SCHOOL!!

2. nee

14

OBS Op'e Dobbe



Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

Beleidsterrein GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

Veiligheidsbeleving 3,64 2% 4% 19% 67% 8%

Het optreden van de leraar 3,53 1% 8% 21% 57% 12%

De opstelling van de leerling 3,74 0% 4% 17% 75% 4%

Welbevinden 3,70 0% 6% 15% 71% 8%

Fysieke veiligheid 3,96 0% 0% 4% 96% 0%

Sociale veiligheid 3,90 0% 0% 10% 90% 0%

Psychische veiligheid 3,94 0% 0% 6% 94% 0%

Materiele zaken 3,83 0% 2% 13% 85% 0%
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Slotconclusies

OBS Op'e Dobbe scoort als school een 3,77. Daarmee scoort de school uitstekend.

De respons op de Vragenlijst was 86%: 12 van de 14 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst
werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Waardering van de vragen

Onvoldoende (score tot 2,50) 0 0,0%

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 1 2,5%

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 1 2,5%

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 1 2,5%

Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 11 27,5%

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 23 57,5%

Hoogste en laagste scores
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Beleidsterrein GSES 1 2 3 4
0 Niet van
toepassing/weet
niet

Veiligheidsbeleving

Ik voel me (…) veilig in de school 3,75 0% 0% 25% 75% 0%

Ik voel me (…) veilig tijdens het overblijven 3,38 8% 0% 17% 42% 33%

Het optreden van de leraar

Mijn juf/meester treedt op als kinderen gepest
worden 3,91 0% 0% 8% 83% 8%

Mijn juf/meester treedt op als andere kinderen
aan mijn spullen zitten 2,82 8% 25% 33% 25% 8%

De opstelling van de leerling

Ik houd me aan de regels tegen het pesten 3,92 0% 0% 8% 92% 0%

Ik help kinderen als ze gepest worden 3,50 0% 8% 33% 58% 0%

Welbevinden

Ik heb vriendjes en/of vriendinnetjes in mijn klas 3,82 0% 0% 17% 75% 8%

Ik kan goed met andere kinderen in mijn klas
opschieten 3,64 0% 8% 17% 67% 8%

Fysieke veiligheid

Ik word geslagen en/of gestompt 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

Andere kinderen doen mij expres pijn 3,92 0% 0% 8% 92% 0%

Sociale veiligheid

Ik word gepest 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

Ik word buitengesloten 3,83 0% 0% 17% 83% 0%

Psychische veiligheid

Ik word belachelijk gemaakt 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

Ik word uitgelachen 3,83 0% 0% 17% 83% 0%

Materiele zaken

Andere kinderen stelen mijn spullen 4,00 0% 0% 0% 100% 0%

Andere kinderen zitten aan mijn spullen (als ik
dat niet wil) 3,58 0% 8% 25% 67% 0%
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