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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

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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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

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
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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 actief

Thema Beleidsplan 2019-2023: Leerstofaanbod
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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
actief

Thema Overgang PO-VO

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

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 team november 2019

Basiskwaliteit didactisch handelen team februari 2020

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

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

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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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

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

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.

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.

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.
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