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Inleiding

In ons jaarplan 2020-2021 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we
hebben gescoord, [2] welke vragenlijsten we hebben ingezet, en [3]
wat onze voornemens zijn (zie ook schoolplan). Daarnaast vermelden
we [4] welke activiteiten we nog meer gepland hebben, los van het
bovenstaande. In ons jaarplan geven we per onderdeel aan welke
verbeterpunten we hebben gekozen en wat we wanneer gaan doen.

Corona

In maart werd ons land getroffen door een Corona-epidemie. Vanaf 16
maart werden alle scholen van overheidswege gesloten. Vanaf 18 mei
mochten basisscholen weer gedeeltelijk open en vanaf 2 juni werd de
sluiting opgeheven.
Een groot aantal activiteiten die voor het schooljaar 2019-2020 gepland
stonden zijn vanwege de corona-maatregelen niet uitgevoerd. Na 2 juni
is ingezet op een verantwoorde en goede afsluiting van het schooljaar.

Algemeen
Vanaf 16 maart 2020 zijn van overheidswege alle
onderwijsinstelling gesloten ten gevolge van de
corona-pandemie. In het nieuwe schooljaar 20202021 zijn de basisscholen weer open, maar zijn de
maatregelen ter voorkoming van verdere
verspreiding van het coronavirus nog steeds van
kracht.

Voor het schooljaar 2019-2020 heeft de
rijksoverheid besloten dat er geen eindtoets
voor het basisonderwijs wordt afgenomen,
vanwege de tijdelijke sluiting van de scholen
van 16 maart tot 1 juni 2020.

[1] Beoordeelde beleidsterreinen (november 2019 – juli 2020)
Beleidsterrein
Eerste Score
Score Team
1
Eindopbrengsten (IEP)
2
Unitonderwijs (2e meting)
2,58
2,73
3
Tevredenheid ouders
3,32

[2] Geplande Vragenlijsten/Quickscans
Vragenlijst
1
Veiligheid leerlingen
2
Veiligheid leerkrachten
3
Beroepshouding
4
Didactisch handelen

Gekozen verbeterpunten (globaal)
Beleidsterrein –Thema
1
Aanbod
2
Opbrengsten
3
Reken-/Taalonderwijs
4
Handelingsgericht werken in de
groep

Gemiddelde score
Niet afgenomen
Zwak (matig)
Ruim voldoende

Afname
September 2020
Juni 2021
Oktober 2020
Januari 2021

Gekozen verbeterpunten
Bewegend leren in een uitdagende leeromgeving
Leesonderwijs
Verdieping Snappet
Kwaliteitskaart WMKPO (0-meting) wordt ingezet om
specifieke ontwikkelpunten te ontdekken en op te pakken.

Uitwerking van de verbeterpunten per beleidsterrein – thema – aspect
Beleidsterrein
Verbeterpunt (wat)
Gewenste situatie (doel)
Activiteiten (hoe)
Betrokkenen
Periode (wanneer)
Eigenaar (wie)
Kosten
Evaluatie (wanneer)
Borging (hoe)

Beleidsterrein
Verbeterpunt (wat)
Gewenste situatie (doel)

Activiteiten (hoe)

Betrokkenen
Periode (wanneer)
Eigenaar (wie)
Kosten

Evaluatie (wanneer)
Borging (hoe)

Beleidsterrein
Verbeterpunt (wat)
Gewenste situatie (doel)

Organisatie van het onderwijs
Bewegend leren in een uitdagende leeromgeving
1.
1.
Team & MT
Augustus 2020 t/m juli 2021
MT & Team
Tijdens inhoudelijke teamvergaderingen.
Eindevaluatie met het MT en team op P&E-dag van juni 2020
Vastleggen afspraken in de ‘Afsprakenbundel’ en controle op de
uitvoering ervan door MT.

Opbrengsten
Taalleesonderwijs
1. Verhogen van de leesopbrengsten, passend bij het niveau van
de leerlingen.
2. Leren hanteren van effectieve leesdidaktiek, passend bij de
leerlingpopulatie met een hoog leerlinggewicht (33%).
3. Inzet op ‘diep lezen’: evalueren van en reflecteren op teksten.
4. Uitbouwen van effectief leesonderwijs aan meertalige
(allochtone) kinderen.
5. Ouders zijn betrokken en actief bij de leesontwikkeling van hun
kind(eren).
6. Extra aandacht voor ‘het maken van leeskilometers’ het
leesonderwijs.
7. Vanuit HCW inzet ‘Masterplan Taalonderwijs’ voor de
Wieringermeer.
1. Leesonderwijs nadrukkelijk op het lesrooster.
2. Inzet zwerfboekenkastje.
3. Voorlichten van ouders over hun rol bij taalverwerving en verwerking.
4. Overleg met Kappio, de dorpsraad en gemeente Hollands Kroon.
MT, team, ouders, Kopwerkbestuur, stichting Kappio, SWV, Gemeente
Hollands Kroon, ambulante begeleiders, Snappet-organisatie
Augustus 2020 t/m juni 2021
MT & team
a. € 66.859 voor een NT-2-onderwijs uit GOAB-gelden van de
gemeente Hollands Kroon.
b. Voorkomende scholingskosten.
Ingezet wordt op structurele cofinanciering door het Kopwerkbestuur,
het Samenwerkingsverband en de gemeente Hollands Kroon.
Tussentijds gedurende het schooljaar en op de P&E-dag van juni 2021.
Vastleggen in contracten (beschikking gemeente Hollands Kroon) en
formatie.

Reken- & taalonderwijs (verdieping)
Optimaliseren van het gebruik van de analyse en
differentiatiemogelijkheden van Snappet.
1. Op Het Creiler Woud is het zichtbaar dat kinderen eigenaar zijn van

Activiteiten (hoe)
Betrokkenen
Periode (wanneer)
Eigenaar (wie)
Kosten
Evaluatie (wanneer)
Borging (hoe)

hun eigen ontwikkeling. Daarbij staat samenwerking en het leren
van en met elkaar binnen de school als inclusieve gemeenschap
centraal.
2. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die
Snappet biedt op het gebied van analyseren en differentiëren.
3. Het aanbod rekenen en taal met behulp van Snappet is meer
afgestemd op de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen.
a. Nascholing Snappet in 2 fasen;
b. Toepassen van de aangeboden mogelijkheden binnen Snappet.
a. Teamleden unit 2
b. MT
Gehele schooljaar 2020-2021
MT en team
a. 2x € 495,= nascholing
Gedurende het schooljaar 2020-2021
Opname in ‘Afsprakenbundel’

Te volgen scholing 2020-2021
Wat?
1
Werken met Kwaliteit
(WMK)

Wie?
MT

2
3

Kleuteronderwijs
Management-2-daagse

4

Studiedagen:
Reflectie Cito
Evaluatie & Planning
Studiedag
Kopwerk/Schooltij
BHV (herhaling)

5
6

Kosten?
€ 350

Shanna
Directie/IB

Wanneer?
Aantal sessies
gedurende het
schooljaar 2020-2021
Nader vast te stellen
28 en 29 januari 2021

Team
Team
Team

12 maart 2021
21 juni 2021
9 september 2020

€ 100 (lunch)
€ 100 (lunch)
Kopwerk/Schooltij

Sandra, Harry,
Dayenne

April/mei 2021

€ 375 (€ 125 per
medewerker)

Algemene werkzaamheden
Wat?
1
Opstellen schoolgids 2020-2021
2
Opstellen jaarplan 2020-2021
3
Opstellen jaarverslag 2020-2021
4
Jaarverslag + financiën MR-OWG

Opgesteld door: Harry Toebes, directeur

Wie?
Directeur
Directeur /MT
Directeur
MR-leden

Wanneer?
Juni 2021
Juni 2021
Juni/juli 2021
Juni 2021

€ 500
Kopwerk

Kosten?
geen
geen
geen
geen

Datum: juli 2020

