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Inleiding

In ons jaarplan geven we aan:

Inleiding

1.
2.
3.
4.

OBS It Iepen Stee

welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.
Streefbeelden

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school is sprake van "Passend Onderwijs".
2. Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke professionele ontwikkeling.
3. Op onze school wordt opbrengst- en handelingsgericht gewerkt
4. Op onze school werken we aan de 21 century skills
5. Op onze school liggen de tussen- en eindopbrengsten op het niveau passend bij onze
leerlingenpopulatie.
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School & omgeving

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Totaal: 4,0468
Directie: 0,6900
IB: 0,1
Leerkrachten: 3,0323

Groepen

Groepen: 1/2, 3/4/5, 6/7/8

Functies [namen / taken]

Directeur: 3 dagen per week
IB'er: 1 dagdeel per week
Groep 1/2: 2 leerkrachten
Groep 3/4/5: 1 leerkracht
Groep 6/7/8: 1 leerkracht

Twee sterke kanten

Gemotiveerd team
Moderne methodes en Snappet

Twee zwakke kanten

Schoolgrootte

Twee kansen

Samenwerking met cbs De Finne en de peuterspeelplaats
Het eigenaarschap van de leerlingen vergroten

Twee bedreigingen

Schoolgrootte en verloop leerkrachten vormden
bedreigingen, maar zijn inmiddels achterhaald door de
vorming van een fusieschool in Jistrum.

Opbrengsten [beleidsvoornemens]

Optimaliseren gebruik Parnassys
Afnemen Drempeltest groep 8 in oktober
Verbeteren analyse van de toetsen om de p-d-c-a cyclus
beter sluitend te krijgen
Inbedden van onderwijsbehoeften in groepsplannen en
i.o.p.'s

Jaarplan - jaarverslag 2018 - 2019

3

OBS It Iepen Stee

Leerlingenaantallen per 1 oktober

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1

2

3

4

5

6

7

8

Totaal

3

6

3

3

6

6

3

3

33

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:
Deze gegevens zijn per 15 juni 2018. Het leerlingenaantal loopt gestaag terug. Dit is te
verklaren doordat er minder kinderen in Jistrum wonen (ook bij de bijzondere school
loopt het leerlingenaantal terug).
Een onderzoek naar de kindvoorzieningen in Jistrum laat zien, dat de respondenten
samenwerking als een kans zien om onderwijs voor Jistrum te behouden.
Kwantitatieve gegevens personeel
Aantal medewerkers OP

5 (2 mannen en 3 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP

1 (1 mannen en vrouwen)

Aantal BHV-ers

2

Aantal geplande FG's

4
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan
Thema

Aandachtspunt

Omvang

Profilering en
ondernemerschap

Intensiveren samenwerking collega school in dorp.

groot

Taalleesonderwijs

Creeëren taalrijke taalomgeving.

klein

Zorg en begeleiding

Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de
zorgleerlingen.

klein

Afstemming

Groepsplannen zijn kwalitatief op orde.

klein

Opbrengstgericht werken

Structureel uitvoeren collegiale consultaties met gerichte opdracht.

klein

Veiligheid (sociaal en fysiek)

Afname vragenlijst Veiligheid leerlingen.

klein
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Uitwerking: Intensiveren samenwerking collega school in dorp.
Thema

Profilering en ondernemerschap

Resultaatgebied

Profilering en ondernemerschap

Gewenste situatie (doel)

Komen tot een identiteitsrijke samenwerkingsschool in
Jistrum.

Activiteiten (hoe)

*Werken aan een nieuw schoolconcept *Werken aan
teamvorming en schoolcultuur *Werken aan de integratie
van de leerlingen

Consequenties organisatie

*Gezamenlijke overlegmomenten plannen *Collegiale
consultaties *Activiteiten voor de leerlingen plannen

Consequenties scholing

Benaderen begeleiders (Marije Metselaar en Fréderieke
van Eersel).

Betrokkenen (wie)

directie, teams, externe begeleiding

Plan period

wk 36, 40, 44, 45, 49, 2, 6, 10, 14, 19, 23 en 27

Eigenaar (wie)

Directie van beide scholen

Kosten (hoeveel)

Kosten worden betaald uit de fusiemiddelen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Tussentijds de vinger aan de pols houden. Aan het einde
van het schooljaar presentatie van 'de nieuwe school'.

Borging (hoe)

Vastleggen van de resultaten.
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Overige aandachtspunten [klein]

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aandachtspunt

Doel

Wanneer Wie

Kosten

Creeëren taalrijke
taalomgeving.

De school kenmerkt zich door
een rijke taalomgeving.

wk 38,
40, 41,
10 en 11

€
500,00

Op basis van een
analyse van de
verzamelde
gegevens bepaalt de
school de aard van
de zorg voor de
zorgleerlingen.

Leerkrachten kunnen (toets)gegevens goed analyseren en
hier een adequaat plan op
schrijven met als speerpunt
'Wat moet ik doen om deze
leerling goed verder te helpen?
Vertaalslag maken naar HGW.'

wk 36,
Directeur
37, 38,
45, 46, 6,
7, 22, 23
en 24

Geen

Groepsplannen zijn
kwalitatief op orde.

De groepsplannen zijn
kwalitatief op orde.

wk

Geen

Structureel uitvoeren
collegiale
consultaties met
gerichte opdracht.

Alle leerkrachten kijken
minimaal twee keer bij elkaar in
de klas; dit geldt ook voor de
nieuwe fusieschool.

wk 40,
Directeur
41, 42,
en team
10, 11,
12, 19,
20, 21 en
22

Afname vragenlijst
De vragenlijst Veiligheid is
Veiligheid leerlingen. afgenomen bij de leerlingen
van de groepen 6/7/8.
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Team

actief

actief

actief

Geen

wk 49 en Leerkracht N.v.t.
50
bovenbouw.

actief

actief
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Te volgen scholing

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie

Wanneer

Kosten

Teamvorming Marije Metselaar

1 november '18 en 16
januari '19

Nader te bepalen

Gymopleiding Shanna van der
Werff

schooljaar '18-'19

Voor rekening OPO
Furore

Geplande zelfevaluaties
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Omschrijving

Wie

Wanneer

Kosten

Afname SD Didactisch handelen en
Opbrengsten

Team, directeur en
IB'er

Oktober,
november

Geen

Geplande vragenlijsten
Omschrijving
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Wie

Wanneer

Kosten

Tevredenheidsonderzoek voor leerlingen Leerlingen groep 6, 7, 8 Januari '19 Geen
Algemene werkzaamheden

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving

Wie

Schrijven schooljaarverslag en schooldocumenten
voor de nieuwe dorpsschool

Directeur(en) Januari
t/m juli
'19
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Overige zaken

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting

Er zal licht onderhoudswerk worden verricht aan de school.
Een belangrijk item is verder de huisvesting van de nieuwe
dorpsschool.

TSO-BSO

Wij werken met het continurooster. Er zijn afspraken met
VANDAAG om voor buitenschoolse opvang te zorgen.

Sponsoring

De school heeft geen activiteiten gepland waarbij
sponsoring een rol speelt.

MR

De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend jaar 5/6 keer bijeen.

Overig

Het schooljaar 2018-2019 staat vooral in het teken van de
samenvoeging van It Iepen Stee en de Finne, nadat vorig
jaar het fusieonderzoek positief is verlopen.
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