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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 volwassene 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
2020-2021 vloeit voort uit de onderwijsopbrengsten van de
afgelopen jaren, het schoolplan en de kwaliteitsgebieden en
standaarden. Het plan voor de inzet van de NPO gelden is
onderdeel van dit jaarplan.

Inleiding
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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. 
Positieve waardering van de ouders en leerlingen in het
tevredenheidsonderzoek.

Twee zwakke kanten In de midden- en bovenbouw zijn de groepen klein. 
Specifiek aanbod voor meerbegaafde leerlingen en
begrijpend lezen.

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

Twee bedreigingen Leerlingenaantal kan bedreigend worden bij een eventueel
verdere krimp. Op dit moment komt er nog geen
samenwerkingsschool in Hallum. De onzekerheid over het
voortbestaan is "voorlopig" van de baan.
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Opbrengsten [beleidsvoornemens] Voldoende opbrengsten en eindopbrengsten passend bij de
schoolweging. 
Scholing begrijpend lezen met als doel verhogen
opbrengsten en versterken van de leerkrachtvaardigheden. 
Positieve resultaat bij het exitvragenlijst voor de ouders van
groep 8. 
Leerkrachten hebben kennis over het geven van feedback
en kindgesprekken en gebruiken deze kennis in de
dagelijkse praktijk. 
Aan het einde van het schooljaar is er een keuze gemaakt
betreft de rekenmethode. 
Alle WMK vragenlijsten zijn afgenomen en geëvalueerd en
waar nodig een plan van aanpak. 
Er is een pr werkgroep met ouders er zijn positieve
resultaten in de groei van het leerlingenaantal. 
Uitbreiding en implementatie van materiaal voor
plusleerlingen.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

6 10 4 4 5 4 7 5 45

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

In 2020-2021 is besloten dat er voorlopig nog geen samenwerkingsschool komt. 
Het is voor onze school belangrijk dat de groei van het leerlingenaantal doorzet. 
In juli 2022 stromen er 7 leerlingen uit in groep 8. 
Samen met ouders zullen we een plan van aanpak maken om onze marktpositie te
verstevigen.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 5 (1 man en 4 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 1 (0 mannen en 1 vrouw)

Aantal BHV-ers 3

Aantal geplande FG's 4 Aantal uitgevoerde FG's
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Begrijpend lezen team schooljaar Karin van de
Mortel

5000

Feedback geven en
kindgesprekken

team voorjaar 2022 Jan
Oudeboon

1000

Studiedag Elan team maart 2022 nog nader te
bepalen

geen

Studiedagen Elan Intern begeleiders en
directeuren Elan

9 september, 11
januari, 31 mei

Elan geen

ib Sytske Nicolay Gedurende het
schooljaar

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Vragenlijst burgerschap team september geen

Sociale veiligheid leerlingen leerlingen 678 januari geen

exit vragenlijst ouders 2022 ouders juni 2022 geen

Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

PR werkzaamheden directeur hele jaar reservering van €
1000

Schoolgids / kalender directeur augustus 400

Evaluatie midden-
eindtoetsen

intern
begeleider

februari en
juni

geen
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Vanaf 1 augustus 2021 hebben we weer de beschikking
over dubbele lokalen voor groep 3-4-5 en 6-7-8.

TSO-BSO nvt Kids First zorgt voor BSO

Sponsoring Vanuit de stichting in Hallum is het jaarlijks mogelijk ca. €
2000,- subsidie aan te vragen voor culturele activiteiten.
Jaarlijks wordt in juni de aanvraag verzonden.

MR De oudergeleding van de mr heeft al meer dan twee jaren
zitting in de mr. In verband met de periode van
lidmaatschap van de huidige mr leden zal er 1 ouder
aftreden en zullen de ouders worden benaderd om zich aan
te melden als kandidaat.
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Een terugblik 

 

Wij kijken terug op twee unieke schooljaren en vanaf nu is onze blik vooruit, gericht op de toekomst. 

Wat heeft o.a. de afgelopen twee jaar zo bijzonder gemaakt: 

• Twee lange perioden is de school “gesloten” geweest. 

• Wij hebben online les gegeven. 

• Wij hebben instructievideo’s gemaakt. 

• Er is sprake geweest van hybride onderwijs. 

• Gedurende de lockdown was er noodopvang op school. 

• Meer afwezigheid van leerkrachten. 

• Quarantaine van een groep leerlingen en individuele leerlingen. 

• Het samenwerken op schoolniveau staat onder druk door het werken in cohorten. 

• Minder externe vakdocenten en excursies. 

 

In februari hebben we de middentoetsen afgenomen bij groep 3-8 en is er door de leerlingen van de 

bovenbouw de WMK kaart sociale veiligheid ingevuld. 

Daarmee hebben we de situatie in kaart gebracht op cognitief gebied en sociaal emotioneel gebied. 

De resultaten zijn opgenomen in het resultatenverslag en is in maart 2021 besproken met het team. 

Naast de resultaten zijn in dit verslag de aandachtspunten en interventies opgenomen. 

Een algemene trend laat zien dat de leerlingen (gemiddeld) op cognitief gebied vertraagd zijn in hun 

groei. De WMK kaart laat een positief resultaat zien, aandachtspunten zijn er voor individuele 

leerlingen en in het algemeen de groepsvorming en samenwerking op schoolniveau. 

 

In april 2021 is het tevredenheidsonderzoek door ouders, leerlingen en leerkrachten ingevuld. 

De ouders waarderen de school met een 8,9. Ze zijn zeer tevreden over de sfeer, veiligheid en 

omgang met de leerlingen. 

De leerlingen waarderen de school met een 8,1. Ze geven duidelijk aan dat de leerkracht goed kan 

uitleggen. 

De leerkrachten waarderen de school met een 8,6. Leerkrachten benoemen dat het voorzien in de 

leerbehoefte van plus leerlingen een aandachtspunt is. Dit punt is opgenomen in het actieplan en er 

worden extra middelen ingezet voor individuele ondersteuning en materialen. 

 

 

Wat is er nodig 

 

Voor wat er nodig is richten wij ons op de volgende zaken: 

• De leerkracht 

• De leerontwikkeling van de leerlingen 

• De sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen 

• Welbevinden van alle betrokkenen bij de school 

 

Uit de analyse van de schoolresultaten midden 2020-2021 zien we als belangrijk aandachtspunt de 

resultaten bij begrijpend lezen. Schoolbreed zijn begrijpend luisteren en begrijpend lezen 

aandachtspunten en wordt er breed gekeken naar verbeteren van deze resultaten, daarbij is 

leerkracht handelen een belangrijk aspect. 

Het handelen van de leerkracht is van directe invloed op de leerresultaten van de leerlingen. 

Een belangrijke voorwaarden voor de algemene ontwikkeling van een kind is goed kunnen lezen. 
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Leesplezier levert een belangrijke bijdrage aan het kunnen begrijpen van een tekst en woordenschat. 

Leesplezier betekent ook een goed en vooral breed aanbod van boeken op school. De inbreng van de 

leerlingen bij de keuze van ons aanbod is een  belangrijk aspect.  

 

Brede ontwikkeling van leerkracht en leerlingen 

Leerlingen dienen een goede feedback te ontvangen van de leerkracht over zijn of haar functioneren 

in relatie tot de leerdoelen of resultaten. Goede feedback en kindgesprekken zijn erop gericht om de 

leerprestaties van de leerlingen te verbeteren. Dit betekent dat de leerkracht in staat moet zijn 

goede feedback te geven aan een leerling. 

 

Cultuureducatie 

Vanuit de thuissituatie worden weinig leerlingen gestimuleerd in cultuureducatie. 

Cultuureducatie zorgt voor o.a. samenwerken, meedoen, aandacht hebben voor talenten en 

groepsvorming. Meedoen zorgt voor verbinding, het motiveert leerlingen en geeft plezier. 

We vinden het belangrijk de leerlingen een breed aanbod te geven en specifieke vakken te laten 

geven door vakdocenten. Vakdocenten zorgen voor kwaliteit en kunnen de groepsleerkrachten 

inspireren en leren om cultuur structureel aan te bieden. 

 

Inzet onderwijsassistent 

De onderwijsassistent wordt ingezet om leerlingen te begeleiden bij het programma Bouw. 

Ons doel is het verhogen van de resultaten technisch lezen. Er is specifieke aandacht voor 

risicoleerlingen vanaf groep 2 door de onderwijsassistent leerlingen te laten begeleiden met het 

programma Bouw. 

Leerlingen met een niet Nederlandse achtergrond hebben een taalachterstand. In kleine groepen 

willen we structureel werken aan het vergroten van de woordenschat. 

We werken met een combinatiegroep 3,4,5. In verhouding is de groep 3 groot. De leerkracht van 

groep 3,4,5 geeft de instructie aan de leerlingen en de onderwijsassistent kan de leerlingen 

begeleiden bij de verwerking en extra hulp bieden bij zelfstandige opdrachten. 

Niet alle leerlingen hebben een vertraging in de groei. Wij vinden het belangrijk om ook de leerlingen  

die meer kunnen extra uitdaging en begeleiding te geven. Dit betekent naast tijd voor de 

onderwijsassistent ook investeren in nieuwe materialen en niet alleen meer van hetzelfde.  

 

Onderbouwd 

In de groep 1-2 maken we gebruik van het programma Onderbouwd. Dit programma zorgt voor een 

beredeneerd aanbod van de doelen. Binnen de methode wordt gebruik gemaakt van diverse 

materialen. Op dit moment zijn nog niet alle gewenst materialen aanwezig om het aanbod compleet 

te maken. 

 

Wat hebben we nodig, hoe gaan we dit doen. 

 

Begrijpend lezen 

In samenwerking met Karin van de Mortel worden er 3 studiedagen en klassenobservaties gepland. 

Er wordt bij de start een overzicht gemaakt van de methode, instructiekwaliteit, tijd, resultaten en 

monitoring. 

Bij de teambijeenkomsten ontvangen de leerkrachten theoretische informatie t.a.v. begrijpend 

luisteren en begrijpend lezen. 

Er worden klassenbezoeken/lesobservaties begrijpend lezen/luisteren uitgevoerd en nabesproken 

met de leerkrachten. 
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De uitkomsten van deze observaties worden besproken en door vertaald naar de praktijk. De 

scholing is gericht op instructievaardigheden en modelen. 

Daarnaast is een thema: organisatie en differentiatie en verlengde instructie. 

Aan de hand van de middentoetsen volgt er een analyse. 

Aan het einde van het schooljaar ligt er een borgingsdocument met gemaakte afspraken. Daarnaast 

is er de mogelijkheid de scholing nog een jaar te verlengen in het jaar 2022-2023. 

 

Lezen 

Ons aanbod is nu vooral gericht op leesboeken.  Om het aanbod te verbreden, zullen we uitbreiden 

met boeken wereldoriëntatie en abonnementen op door de leerlingen gekozen tijdschriften. 

 

Feedback geven 

Goede feedback kan een groot effect hebben op het resultaat van leren. 

Het doel is om door een scholing leerkrachten bewust te laten worden van goede feedback en de 

kwaliteit van feedback en kindgesprekken te verhogen. 

Het team volgt scholing door Jan Oudeboon, tijdens de scholing staat feedback geven en 

kindgesprekken centraal. 

 

Cultuureducatie 

Opus 3 heeft een breed aanbod met een basistraining voor muziek, theater en dans. 

De training wordt ingekocht voor alle groepen. 

Daarnaast wordt de muziekleerkracht structureel ingezet in alle groepen. 

Aansluitend bij de projecten in najaar en voorjaar wordt er een educatieve excursie gedaan door alle 

groepen. 

 

Onderwijsassistent 

De school beschikt al over een onderwijsassistent, zij wordt nu ingezet vanuit passend onderwijs.  

In het komende jaar willen we haar uren uitbreiden zodat we haar schoolbreed kunnen inzetten op 

vooral leesonderwijs, woordenschat en groep 3. 

 

 

 

 

 

Besteding NPO middelen Op ‘e Dobbe 2021-2022  €   31.500 

Scholing begrijpend lezen   €     5.000  

Uitbreiding leesboeken   €     2.500 

Scholing Jan Oudeboon feedback en kindgesprekken  €     1.000  

Materiaal onderbouwd  €     2.500 

3 middagen onderwijsassistent  €   15.000  

Cultuureducatie Opus 3, muziekdocent en educatieve excursie  €      3.000 

Materialen plus leerlingen €       2.500 

Totaal  €   31.500 

 


