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School Waadwizer School Waadwizer

Datum 30-06-2021 Datum 30-08-2022

Inleiding In het jaarplan 2021-2022 geven we aan met welke mensen
en middelen we het onderwijs voor het komende schooljaar
op Waadwizer organiseren. In dit plan beschrijven we onze
voornemens, de actuele ontwikkelingen, geven we aan
welke zelfevaluaties we uitvoeren en wel vragenlijsten we
hiervoor hebben ingezet. We geven per onderdeel de
verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de
belangrijkste aandachtspunten nader uit.

Inleiding In dit Jaarverslag blikken we terug op het schooljaar
2021/2022. We evalueren de gestelde doelen, geven
resultaten van onderzoeken en benoemen belangrijke
acties en wijzigingen op het gebied van personeel,
leerlingen, huisvesting, enz.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Totaal 8,0396 
Beschikbaar 7,3057 
Neg. verschil 0,7339

Op 1 maart 2022 is Jos v.d. Meulen gestart als directeur van basisschool Waadwizer. In
de maanden hiervoor heeft hij het nieuwe Visie-Missie-traject met het team gevolgd.
Interim-directeur Alex Verdam heeft op 22 april 2022 afscheid genomen en is naar sws
Twaspan in Deinum gegaan. Stijn Beerends heeft aangegeven dat hij na de
zomervakantie op de Tienerschool in Sneek gaat werken. Vanwege het feit dat wij dan
van 6 naar 5 groepen overgaan, is er voor hem geen opvolging nodig.

Groepen 1, 2, 3, 4-5, 6, 7-8

Functies [namen / taken] ad interim directeur Alex Verdam. 
Per 01-08-2021 Intern Begeleider: Margriet Faber 
Taken: 
Gr 1 Janine Boonstra / Nynke Visser 
Gr 2 Petra Caro / Margriet Faber 
Gr 3 Fenna Jongsma 
Gr 4-5 Marike Okkema / Jildou Rinsma 
Gr 6 Jeanet Terpstra / Jildou Rinsema 
Gr 7-8 Stijn Beerends / Jeanet Terpstra 
OA Sieta Hesselius

Twee sterke kanten Leeropbrengsten 
Zicht op ontwikkeling

Twee zwakke kanten Heldere missie / visie 
Doorgaande leerlijnen op verschillende domeinen

Twee kansen Positionering schoolgebouw in het dorp 
Nieuwe methode Rekenen

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Opbrengsten zijn op orde. Monitoring middels
opbrengstvergaderingen en zorg overleggen. Inzet NPO
gelden volgens landelijke menukaart waarop school Plan
van Onderwijs schrijft
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Door in- en uitstroom waren er aan het eind van het schooljaar 112 leerlingen. Vanuit
groep 8 vertrekken er 16 kinderen naar het Voortgezet Onderwijs. Op dit moment
verwachten we gedurende het nieuwe schooljaar minimaal 7 nieuwe leerlingen. Doordat
we nog gebruik maken van fusiegelden, hebben we dit jaar met 6 groepen kunnen
werken. In 2022/2023 wordt dit teruggebracht naar 5 groepen.

14 16 15 17 8 17 11 16 114

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Voor wat betreft de klassenindeling is er gekozen voor een combinatiegroep 4-5 en 7-8.
Groep 1 heeft instroom en zal tot het einde schooljaar doorgroeien naar om en nabij ruim
20 leerlingen.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 8 (1 man en 7 vrouwen) Alex Verdam is halverwege dit schooljaar vervangen door Jos v.d. Meulen. Stijn
Beerends vertrekt na de zomervakantie naar Sneek. Hiervoor is geen opvolging nodig.
Margriet Faber is komend jaar nog 2 dagen werkzaam op Waadwizer als Intern
Begeleider. Ze zal ook 2 dagen IB'er zijn op De Steven in Franeker.

Er zijn geen FG's, BG's en POP's afgenomen of opgesteld. Klassenbezoeken +
nabespreking aan de hand van Vaardigheidsmeter Kapablo (zie ook GD 2).

Aantal medewerkers OOP 2 ( mannen en 2 vrouwen)

Aantal BHV-ers 4
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling Bestendigen SEO-methode Kwink groot

GD2 Integraal Personeelsbeleid Starten/vervolgen gesprekkencyclus via 'Mooi Inzichtelijk' groot

GD3 Het meten van de basiskwaliteit Inzet NPO (Nationaal Plan Onderwijs) uitvoeren groot
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Uitwerking GD1: Bestendigen SEO-methode Kwink

Hoofdstuk / paragraaf Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied Sociaal emotioneel

Huidige situatie + aanleiding Op dit moment is er geen methodische doorgaande lijn op het gebied van SEO.

Gewenste situatie (doel) Aanschaf van een methode SEO die de doorgaande lijn als vertrekpunt in de school waarborgt en van waaruit het team
beredeneerd stuurt op de sociaal emotionele invulling en uitvoering binnen de groepen en binnen de school.

Activiteiten (hoe) Werkgroep SEO oriënteert zich op verschillende methoden en neemt het team hier volgens een opgesteld plan in mee.

Consequenties organisatie Oriëntatie ( eerste maanden schooljaar 2021-2022), implementatie en uitvoering (halverwege schooljaar 2021-2021) van
nieuwe SEO methode.

Consequenties scholing Teamscholing

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Gehele team

Kosten Aanschaf methode

Omschrijving kosten €2000,00

Meetbaar resultaat Aanschaf methode en vervolgens hier vanuit gaan werken. Metingen Viseon, Leerling tevredenheidsonderzoek
(Vensters) en Veiligheidsonderzoek (WMK) zullen aantonen hoe de sociaal emotionele gesteldheid van leerlingen
ervaren wordt.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Halverwege en aan het einde van het schooljaar bespreken we de opbrengsten vanuit Viseon. Aan het einde van het
schooljaar bespreken we opbrengsten n.a.v. Vensters en WMK. Dit alles in onze zorg overleggen met het team.

Borging (hoe) Viseon, Vensters, WMK, school borgingsdocument.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Na de oriëntatie in het eerste half jaar is er in januari 2022 gestart met de SEO-methode Kwink. Vanuit de Vakgroep SEO (2 teamleden) wordt de implementatie en uitvoering
hiervan begeleid. Komend schooljaar is zeker nog nodig om de methode verder te bestendigen. In november 2022 wordt Viseon of Kindbegrip afgenomen bij leerlingen en
leerkrachten. Hiermee peilen we de nieuwe stand van zaken rondom het Pedagogisch Klimaat. We borgen vervolgens onze werkwijze rondom SEO in een Kwaliteitskaart.
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Uitwerking GD2: Starten/vervolgen gesprekkencyclus via 'Mooi Inzichtelijk'

Hoofdstuk / paragraaf Integraal Personeelsbeleid

Resultaatgebied Integraal personeelsbeleid

Huidige situatie + aanleiding Er zijn het afgelopen schooljaar geen klassenbezoek uitgevoerd. Enerzijds door de Corona maatregelen waarin we in de
tweede lockdown mee te maken kregen, anderzijds door een directiewisseling die halverwege het voorgaande schooljaar
plaatsvond, waardoor de opdracht en focus op een aantal andere thema's kwam te liggen.

Gewenste situatie (doel) Inzet en uitvoering van route Elan aangaande COO7 verder uitvoeren. Klassenbezoeken & reflectieve nagesprekken
uitvoeren door directie met Vaardigheidsmeter Kapablo

Activiteiten (hoe) Directie gaat met elke leerkracht COO7 "klok" uitzetten, waarna via gerichte interventies en stappen de eigen
ontwikkeling van de leerkrachten in kaart wordt gebracht. De activiteiten bestaan op het gebied vanuit:
1. In kaart brengen competenties 2. Portfolio invullen 3. Waarderinggesprek 4. POP invullen 5. Klassenbezoeken met
Vaardigheidsmeter Kapablo 6. Reflectieve nagesprekken

Consequenties organisatie Gesprekken plannen met leerkrachten
Klassenbezoeken uitvoeren

Consequenties scholing Afhankelijk van persoonlijke ontwikkeling individuele leerkracht

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Gehele team

Kosten Geen

Omschrijving kosten Geen

Meetbaar resultaat Elke leerkracht werkt aan een eigen persoonlijk ontwikkelplan en doet daar verslag van.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) PDCA cyclus, voortdurend.

Borging (hoe) In eigen leeromgeving leerkracht.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Door Alex Verdam zijn er in de eerste helft van het schooljaar klassenbezoeken afgenomen. Hiervoor is de Vaardigheidsmeter van Kapablo gebruikt. De bezoeken zijn mondeling
en schriftelijk geëvalueerd met de leerkrachten. Dit is niet verwerkt in Mooi Inzichtelijk (opvolger COO7). Ook zijn er door de teamleden geen Persoonlijke Ontwikkelingsplannen
opgesteld. In het nieuwe schooljaar zal er gestart worden met het gebruik van Mooi Inzichtelijk.
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Uitwerking GD3: Inzet NPO (Nationaal Plan Onderwijs) uitvoeren

Hoofdstuk / paragraaf Het meten van de basiskwaliteit

Resultaatgebied Basiskwaliteit

Huidige situatie + aanleiding Door twee lock down perioden met daarbij behorende coronamaatregelen zijn in de afgelopen twee schooljaar enkele
maanden onderwijs uitgevallen en/of anders georganiseerd. Gaande de eerste lock down periode en gedurende de
tweede, heeft de school aanbod en vorm gecreëerd op het gebied van thuisonderwijs. De overheid heeft gelden ter
beschikking gesteld om vermeende onderwijsachterstanden die in deze perioden zijn ontstaan op te sporen, inzichtelijk te
maken en daar de nodige interventies op uit te voeren. Het team heeft, middels de Landelijke Menukaart en 'de weg daar
naar toe', in beeld gebracht waar behoeften van onze leerlingen liggen, om deze vervolgens met gerichte interventies te
behandelen

Gewenste situatie (doel) Gericht en beredeneerd vermeende leerling achterstanden wegwerken die ontstaan kunnen zijn in de lock downperioden.

Activiteiten (hoe) Zie schoolplan NPO

Consequenties organisatie Zie schoolplan NPO

Consequenties scholing idem dito

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Gehele team

Kosten Zie schoolplan NPO. Voor Waadwizer: € 78.400,- voor 1e jaar.

Omschrijving kosten Zie schoolplan NPO

Meetbaar resultaat Zie schoolplan NPO

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) idem dito

Borging (hoe) idem dito

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Zie evaluatie schoolplan NPO.
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Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Onderzoek stond gepland voor maart '22, maar is al in het schooljaar ervoor afgenomen.
Uitkomsten tevredenheidsonderzoek '20/'21 (bron: Vensters PO):

Leerling: 8,3 (vergelijkbare scholen: 8,2)

Ouder: 7,8 (vergelijkbare scholen: 7,8)

Medewerker: 8,5

Tevredenheidsonderzoek Team, leerlingen, ouders medio maart 2022
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting School is gevestigd in nieuw gebouw. Buitenmuur
noordzijde laat metselwerk los. Moet vervangen worden.

Buitenmuur noordzijde is aan het begin van het schooljaar hersteld. Aan het eind van het
schooljaar is het hekwerk rondom school grondig gerepareerd door Heras.

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

De MR heeft dit jaar 6 keer vergaderd. Bij de laatste 3 vergaderingen is Jos aanwezig
geweest. Eén ouderlid is afgetreden en vervangen door een nieuwe ouder.
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