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School

Basisschool De Rozebottel

School

Datum

17-06-2022

Datum

Inleiding

In ons jaarplan geven we aan:

Inleiding

1.
2.
3.
4.

Basisschool De Rozebottel

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. 1. Aan het eind van het schooljaar ligt er een duidelijke, gedragen visie op leren van
groep 1 t/m groep 8. Deze visie geven we vorm binnen ons IPC onderwijs, maar ook
binnen de andere vakken.
2. 2. Op onze school geven we alle rekenlessen met een digitale, adaptieve methode
(WIG 5) vanaf groep 5.
3. 3. De ontwikkeling van leerlingen worden systematisch gevolgd en geanalyseerd en
besproken met ouders zodat we tijdig ons aanbod kunnen aanpassen op de
onderwijsbehoefte van de leerlingen. (zowel cognitief als sociaal emotioneel). Van
reactief naar proactief.
4. 4. Om executieve functies nog verder te ontwikkelen zetten we deze gericht in bij het
bereiken van de persoonlijke doelen van IPC.
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School & omgeving
Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
Totaal: 7,6 (inclusief passend onderwijs en NPO gelden)
groepsformatie: 5,0
Directie: 0,6
IB: 0,2625
Loco: 0,1250
vakleerkracht muziek: 0,08
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs: 0,2 (bovenschools)
Administratief medewerker: 0,2
Naast de reguliere formatie hebben we ook NPO gelden
ontvangen. Deze worden ook deels in de formatie ingezet.
(levelwerk, coaching en zorg)
Voor het uitgebreide plan zie het NPO document.

Groepen

groep 1/2: (Elly en Bianca)
instroomgroep vanaf 1-3-2023 (vacature volgt tzt)
groep 3: (Vera en Elly)
groep 4: (Margreeth en Karin P.)
groep 5/6: (Susanne en Ankie)
groep 7/8: (Koen en Margreeth)
levelwerkgroep: 1 dag (Ankie)

Functies [namen / taken]

Directeur, locatiecoördinator, intern begeleider,
leerkrachten (L10 en L11),
Directeur: Chantal Jurjens
Locatiecoördinator: Susanne Eveleens
Intern begeleider: Karin ten Hoeve
L11: Elly Knol (cultuurcoördinator)
L11: Ankie Dijkstra (rekencoördinator, MHB coördinator)
L11: Karin ten Hoeve (IB'er)
L10: Karin Pollit
L10: Bianca de Graag (Leescoördinator)
L10: Susanne Eveleens (Kanjercoördinator, kindercoach,
pestcoördinator)
L10: Koen Nuchelmans (ICT coördinator)
L10: Vera Knol (Taalcoördinator)
L10: Margreeth Holterman
Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Annemieke Kroes
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Vakleerkracht muziek: Frank Boerrigter
Onderwijsassistent; Maykel Mol
Administratief medewerker; Lammie Lubbers
Twee sterke kanten

IPC school
Continurooster
Kanjerschool

Twee zwakke kanten

Geen opvang/BSO op school

Twee kansen

Eigen levelwerkgroep (1 dag per week)
Kindercoach (1 dag per week)

Opbrengsten [beleidsvoornemens]

ICT; beleidsplan schrijven (ICT-coördinator)
IPC; verdiepen incl. visie op leren + persoonlijke doelen (1
dagdeel training en op IH)
Implementeren nieuwe aanvankelijk leesmethode; Actief
Leren lezen incl. starttraining
Oriënteren en uitzoeken nieuwe methode voor
Taal/lezen/spelling
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1
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Totaal
107

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:
Dit zijn de leerlingaantallen van 1-10-2021
We starten in scholjaar 22-23 al met een vrij grote groep 1/2.
Er stromen in de loop van het jaar ook nog leerlingen bij in. De verwachting is dat we
boven de 30 leerlingen komen.
Vanaf 1 maart start er een instroomgroep.
Kwantitatieve gegevens personeel

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP

11 (2 mannen en 9 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP

2 (1 man en 1 vrouw)

Aantal uitstromers

13

Aantal nieuwkomers

5

Aantal BHV-ers

3

Aantal geplande FG's

13

Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's

0

Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's

13

Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

GD1

Thema

Actiepunt

Omvang

Instructie in kleine
groepen (tutoring)

Tutoring: instructie in kleine groepen

groot

npo school programma
2020-2025

GD2

Streefbeeld

1. Aan het eind van het schooljaar ligt er een duidelijke, gedragen visie op leren van groep 1 t/m groep 8.
Deze visie geven we vorm binnen ons IPC onderwijs, maar ook binnen de andere vakken.

groot

GD3

Metacognitie en
zelfregulerend leren

Coaching sociaal-emotioneel welbevinden 2021-2023

groot

Training close reading

groot

npo school programma
2020-2025

GD4

Interventies gericht op
faciliteiten en
randvoorwaarden
npo school programma
2020-2025

GD5

Actief Burgerschap en
Sociale Cohesie

We beschikken over een actueel en gedragen beleidsplan Burgerschap en sociale cohesie. (als onderdeel
van IPC-plan)

groot

KD1

Organisatorische doelen

Meer- en hoogbegaafdheidscoördinator; Op dit moment beschikken we niet over een eigen meer- en
hoogbegaafdheidsspecialist. We streven er naar om binnen 4 jaar een eigen meer- en
hoogbegaafdheidsspecialist op te leiden.

klein
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Uitwerking GD1: Tutoring: instructie in kleine groepen
Hoofdstuk / paragraaf

Instructie in kleine groepen (tutoring)

Gewenste situatie (doel)

Alle leerlingen krijgen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Leerlingen
die extra zorg nodig hebben omdat ze hiaten hebben of extra zorg voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.

Activiteiten (hoe)

Extra ondersteuning in kleine groepjes of individueel. 1 dag per week levelwerkgroep

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

IB/team/MHB

Omschrijving kosten

Zie voor de kosten het NPO plan

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

einde schooljaar in SJV en gedurende het schooljaar middels observaties en toetsen door leerkracht.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag 2022 - 2023

actief

7

Basisschool De Rozebottel

Uitwerking GD2: 1. Aan het eind van het schooljaar ligt er een duidelijke, gedragen visie op leren van groep 1 t/m groep 8. Deze visie geven we vorm binnen ons IPC
onderwijs, maar ook binnen de andere vakken.
Hoofdstuk / paragraaf

Streefbeeld

Resultaatgebied

Wereldoriëntatie, beeldende vorming als thematisch onderwijs

Huidige situatie + aanleiding

We zitten in ons 5e jaar van IPC. Dit schooljaar hebben we nog 1 studiemoment. Daarna pakken we het zelf verder op
om het IPC te verdiepen. De visie op leren staat.

Gewenste situatie (doel)

Aan het eind van het schooljaar ligt er een duidelijke, gedragen visie op leren van groep 1 t/m groep 8. Deze visie geven
we vorm binnen ons IPC onderwijs, maar ook binnen de andere vakken.

Activiteiten (hoe)

1. 1 scholingsmoment voor het hele team
2. Tijdens elke IH staat IPC op de agenda. Bespreken en leren van en met elkaar om steeds een stap verder te komen.
* Persoonlijke doelen IPC * Gesprekken met leerlingen; hoe gaan we deze vorm geven * creatieve vakken * visie op
leren implementeren

Consequenties organisatie

Tijd vrijmaken op vergaderingen 1 studiemoment plannen

Consequenties scholing

Teamscholing IPC

Betrokkenen (wie)

team

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

Team, MT

Omschrijving kosten

Kosten zijn van vorig schooljaar. Eén moment is niet doorgegaan ivm Covid-19. Deze plannen we in het nieuwe
schooljaar.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

eind schooljaar

Borging (hoe)

Klassenbezoeken directie Tijdens MT Tijdens IH vergaderingen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
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Uitwerking GD3: Coaching sociaal-emotioneel welbevinden 2021-2023
Hoofdstuk / paragraaf

Metacognitie en zelfregulerend leren

Gewenste situatie (doel)

Elke leerlingen voelt zich veilig en gaat met een goed gevoel naar school. Het welbevinden van alle leerlingen moet goed
zijn

Activiteiten (hoe)

1 dag per week inzet van kindercoach

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

Kanjercoördinator en team

Omschrijving kosten

Vanuit de NPO gelden (zie plan NPO)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Tijdens de coachingsmomenten Nav Kanjervragenlijsten Einde van het schooljaar in sjv.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
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Uitwerking GD4: Training close reading
Hoofdstuk / paragraaf

Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden

Gewenste situatie (doel)

Begrijpend leeslessen effectief kunnen geven

Activiteiten (hoe)

Training close reading

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

Team

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

We stellen deze training uit.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

niet meer van toepassing

We hebben op dit moment gekozen deze training uit te stellen. Prioriteiten liggen elders. Een aantal medewerkers volgt deze training individueel via Wolderwijsacademie.
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Uitwerking GD5: We beschikken over een actueel en gedragen beleidsplan Burgerschap en sociale cohesie. (als onderdeel van IPC-plan)
Hoofdstuk / paragraaf

Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Resultaatgebied

Burgerschap en sociale cohesie

Huidige situatie + aanleiding

Er ligt een plan voor burgerschap die we willen actualiseren. Deze willen we graag integreren in het IPC onderwijs

Gewenste situatie (doel)

We beschikken over een actueel en gedragen beleidsplan Burgerschap en sociale cohesie. (als onderdeel van IPC-plan)

Activiteiten (hoe)

Eerste aanzet door werkgroep kwaliteit en onderwijs. Vervolgens agenderen op IH.

Consequenties organisatie

Tijd vrijmaken op IH

Consequenties scholing

Meenemen in IPC teamoverleg

Betrokkenen (wie)

mt en team

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

Team, MT

Omschrijving kosten

n.v.t.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

einde schooljaar

Borging (hoe)

Bespreken tijdens IH en IPC bijeenkomsten

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
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Uitwerking KD1: Meer- en hoogbegaafdheidscoördinator; Op dit moment beschikken we niet over een eigen meer- en hoogbegaafdheidsspecialist. We streven er naar
om binnen 4 jaar een eigen meer- en hoogbegaafdheidsspecialist op te leiden.
Hoofdstuk / paragraaf

Organisatorische doelen

Resultaatgebied

Meer- en hoogbegaafdheid

Gewenste situatie (doel)

We beschikken over een MHB-coördinator

Activiteiten (hoe)

Scholingen

Betrokkenen (wie)

mhb-coördinator (ankie)

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

Directeur en MHB-co

Omschrijving kosten

Geen. Inmiddels is Ankie opgeleid en kan dit onderdeel afgerond worden.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

afgerond

We hebben inmiddels een MHB coördinator.
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Te volgen scholing

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving

Wie

Wanneer

Aanbieder

Kosten

IPC teamtraining

Team

Najaar
2022

IPC

geen
(uitgesteld
ivm Corona)

starttraining Actief
Leren Lezen

Team (in ieder Eind
geval
schooljaar
leerkrachten
21-22
groep 3)

ALL

€600,-

Voor de individuele
Team
scholingen verwijs ik
naar het
scholingsplan

Gedurende Wolderwijsacademie zie
het hele
(E-learning, Cedin,
scholingsplan
schooljaar RAP, eigen keus)

Geplande zelfevaluaties

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving

Wie

Wanneer

Zelfevaluatie

Team

einde schooljaar geen

WMK aanbod

Wolderwijs Najaar 2022

geen

WMK tijd

Wolderwijs Najaar 2022

geen

WMK beroepsplanning

Directeur

Voorjaar 2023

geen

WMK opbrengst gericht werken

Directeur

Voorjaar 2023

geen

WMK Handelingsgericht werken in de groep

Directeur

Voorjaar 2023

geen

WMK Handelingsgericht werken op
schoolniveau

Directeur

Voorjaar 2023

geen
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Geplande vragenlijsten

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving

Wie

Wanneer

Kosten

Tevredenheidspeiling medewerkers

Wolderwijs

Najaar 2022

geen

Tevredenheidspeiling leerlingen

Wolderwijs

Najaar 2022

geen

Tevredenheidspeiling ouders

Wolderwijs

Najaar 2022

geen
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Overige zaken

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting

Er wordt een Unit geplaatst bij de school. Verder zijn we in
overleg met de gemeente over een nieuw lokaal.

TSO-BSO

Goede contacten

Sponsoring

De school heeft (nog) geen activiteiten gepland waarbij
sponsoring een rol speelt

MR

De MR heeft een vergaderschema opgesteld.
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