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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
2022-2023 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. (bijlage)

Inleiding
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Er wordt gewerkt met 3 combinatiegroepen. Dit zijn een 1-
2, een 3,4,5 en een 6,7,8 combinatie. 
De formatie voorziet in drie groepen, een intern begeleider,
een onderwijsassistent en een directeur.

Groepen Groep 1-2 Elisah van Noort en Dirkje Sytema 
Groep 3-4-5 Lisa Vleeschhouwer 
Groep 6-7-8 Anne-Joren Buwalda en Yt Lettinga

Functies [namen / taken] Intern begeleider, de huidige intern begeleider Sytske
Nicolay is tot november 2022 gedetacheerd. 
In het nieuwe schooljaar wordt definitief of Sytske
terugkomt of dat er een andere intern begeleider op school
komt. 
Onderwijsassistent is Rianne Krol 
Directeur is Corina Hilbers

Twee sterke kanten Goed pedagogisch klimaat. 
Groei in leerlingenaantal, piramide model.

Twee zwakke kanten Bovenbouw, specifiek groep 6 is een kleine groep. Sociaal
gezien is de 6,7,8 combi een kleine groep om vriendjes en
vriendinnen te maken. 
Resultaten begrijpend lezen en luisteren blijven
aandachtspunt van schoolontwikkeling.

Twee kansen Groei van aantal leerlingen kan zorgdragen voor
voortbestaan van de school als zelfstandige school. 
Inzet van nieuwe rekenmethode kan bijdragen aan
verhogen opbrengsten rekenen.

Twee bedreigingen Door een tekort aan invallers is bij ziekte/afwezigheid van
een collega er zorg over continuïteit en aanwezigheid van
een leerkracht/invaller.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Bij de opbrengsten kijken we naar de ontwikkeling van ieder
individueel kind. 
De doelen voor de school zijn als volgt: 
Ontwikkeling/groei <niveau jaargroep = niveau jaargroep
>niveau jaargroep 
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DOEL DOEL DOEL 
B lezen 40% 30% 30% 
Lezen 30% 40% 30% 
Spelling 30% 40% 30% 
Rekenen 40% 30% 30% 

De kwaliteitskaart begrijpend lezen is definitief in het
voorjaar van 2023 en wordt geborgd. 
De afspraken over feedback/kind-gesprekken zijn
vastgelegd en worden geborgd. 
In het schooljaar 2022-2023 zullen wij ons verder verdiepen
in het systematisch evalueren van ons
burgerschapsonderwijs en welke instrumenten daarvoor
nodig zijn. 
In het schooljaar 2022-2023 zullen wij vastleggen hoe wij
de burgerschap competenties van leerlingen vastleggen.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

10 6 7 8 8 3 5 5 52

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. 
De uitstroom naar het VO is de komende 3 jaar gering.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 7 (1 man en 6 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 1 (0 mannen en 1 vrouw)

Aantal uitstromers 1

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 2

Aantal geplande FG's 4 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande POP's 4 Aantal uitgevoerde POP's
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Kengetallen - Leerlingen

Omschrijving Waardering

Aantal leerlingen totaal (einde cursusjaar) 54 (ruim) voldoende

Aantal leerlingen eraf (loop cursusjaar)

Aantal leerlingen erbij (loop cursusjaar)

Aantal verwijzingen naar SO-SBO

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Bij de start van het schooljaar zijn er ca. 49 leerlingen. De verwachte instroom is ca. 8 De uitstroom in groep 8 is 5. De verwachting is dat we in het schooljaar 2023-2024 starten
met 52 leerlingen. De komende drie jaar is er ene geringe uitstroom, dit heeft ene positief effect op het leerlingenaantal.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Begrijpend lezen team schooljaar Karin van de Mortel 4000

Feedback gesprekken team schooljaar Jan Oudeboon 1200

Studiedag Elan team 8 maart 2023 nog nader te bepalen geen

Apple teacher team voorjaar 2023 digitaal via Elan geen

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Tevredenheidsonderzoek ouders,
leerlingen team

ouders/leerlingen/team april
2023

geen/
scholen op
de kaart

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

OP1 aanbod WMK kaart bestuur team augustus - half november geen

Op 4 ( extra) ondersteuning WMK team februari - april geen

Sociale veiligheid leerlingen groep 6/7/8 januari 2023 geen

Exit vragenlijst ouders 2023 ouders juni 2023 geen
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Er zijn geen specifieke aandachtspunten. In schooljaar
2022-2023 zijn er drie groepen en 3 dubbele lokalen.
Daarnaast is er 1 lokaal beschikbaar voor de peuters. Er
komt mogelijk een herstel aan het dak vanwege de vele
lekkages.

TSO-BSO Leerlingen maken gebruik van de BSO bij de Parachute. De
opvang brengt en haalt de leerlingen naar en van school.

Sponsoring Geen. Vanuit stichting tot steun aan het openbaar onderwijs
Hallum is er een bijdrage van ca. € 2000,- Jaarlijks dienen
we hiervoor een verzoek in bij de stichting met een
onderbouwing van facturen.

MR Vanaf 1 augustus 2022 bestaat de mr uit 2 ouders en 2
teamleden. De oudergeleding bestaat uit Dorien Aarts en
Jan Bosch. De personeelsgeleding bestaat uit Anne-Joren
Buwalda en vacature. De MR komt ca. 6 maal per jaar
bijeen.

Overig Op dit moment hebben nog niet alle collega's de
Kanjertraining gevolgd. Bespreekpunt september oktober:
blijven we de Kanjertraining gebruiken of maken we
mogelijk een andere keuze.

Keuze LOVS. Vanaf het schooljaar 2021-2022 hebben de
scholen de keuze om zelf te kiezen voor een LVS. Het team
van Op 'e Dobbe gaat de keuze in september maken zodat
we bij de midden-toetsen met een nieuw LVS kunnen
starten.
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