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OBS De Pôlle

lnleiding

Dãtum

School

ln ons jaarplan geven we aan:

1. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
2. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

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

01 -08-2021

OBS De Pôlle

lnleiding

Dalum

School OBS De Pôlle
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OBS De Pôlle

Opbrengsten [beleidsvoornemens]

Twee bedreigingen

Twee kansen

Twee zwakke kanten

Twee sterke kanten

Functies [namen / taken]

Groepen

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Rekenen- automatiseren verbeteren.
Doelgericht werken vanuit leerlijnen.
Aandacht voor verbeteren percentage streefniveau op de
kernvakken.
Werkwoordspelling resultaten verbeteren in groep 7 en g.

Vaardigheden leerkrachten vergroten in het voeren van
kindgesprekken, differentiatie en afstemming en feedback
geven.

Terugloop leerling aantal.
Zorg en begeleiding ligt nog sterk bij de lB-er

lnzet extra ambulante dagen twee leerkrachten
lnzet rekenspecialist.

Plein is aan vernieuwing toe
Aandacht voor brede ontwikkeling naast de kernvakken
Taal en Rekenen.

Eindopbrengsten boven signaalwaarde inspectie
Sterke zorg en begeleiding.

Directeur, lntern begeleider en leerkrachten
Directeur: Anja Riem

lntern Begeleider: Marian Frankena
6 leerkrachten

Groepen: 1 12, 314, 516 en 7 18

5,6494 ( totaal)
Zorg en begeleiding 0,4

Directie 0,5

Leraren 4,7494

School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
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OBS De Pôlle
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Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

68

Totâal

Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal geplande POP's

Aantal geplande FG's

Aantal BHV-ers

Aantal nieuwkomers

Aantal medewerkers OOP

Aantal medewerkers OP

8

I
4

2

0 (0 mannen en vrouwen)

9 (1 man en 8 vrouwen)

Aantal uitgevoerde POP's

Aantal uiÌgevoerde FG's

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
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OBS De Pôlle

GD16

GD1 5

GD14

GD13

GD12

GDl 1

GDlO

GD9

GD8

GD7

GD6

GD5

GD4

GD3

GD2

GD1

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling

Zorg en begeleiding

Actieve en zelfstandige
leerhouding van de

leerlingen

Wetenschap en

Technologie

Streefbeeld

Streefbeeld

Streefbeeld

Streefbeeld

Streefbeeld

Streefbeeld

Streefbeeld

Streefbeeld

Streefbeeld

Streefbeeld

Streefbeeld

Thema

op onze school besteden we gericht aandacht aan Techniekonderwijs, Cultuureducatie en Sport en
Bewegen

onze school beschikt over beleid met betrekking tot de ontwikkeling van de 2.,t st century skills

onze school beschikt over goede procedures voor versnellen (klas overslaan)

Vergroten actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Doorgaande lijn voor wetenschap en techniek

Onze school meet de kwaliteit van het ondenvijs door de inzet van het instrument Werken met
Kwaliteitskaarten in het Primair Onderwijs (WMKPO). ln de cyclus van vier jaar worden alle kaarten op elke
school afgenomen.

Op onze school werken we structureel aan het verbeteren van de ouderbetrokkenheid

op onze school is veel aandacht voor culturele en naschoolse activiteiten

Op onze school werken we gericht samen met ketenpartners om een zo breed mogelijk onderwijsaanbod te
bieden

Op onze school is de basiskwaliteit op orde

Op onze school beschikken we over een duidelijke doorgaande lijn van 2llm lzjaar wat betreft
onderwijsaanbod.

Op onze school werken we vanuit een helder focusbewijs ( Missie/Visie) en dit is terug te zien in gedrag en
handelen van een ieder die betrokken is bij onze school.

Op onze school zie je leerlingen die verantwoordelijkheid nemen en krijgen wat betreft hun eigen leerproces.

Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om het
fundamenteel streefniveau te beheersen wat betreft de basisvaardigheden taal en rekenen.

Op onze school werkt de helft van de leerkrachten op vakbekwaam niveau

Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra uitdaging nodig hebben bovenop het
basisaanbod.

Omvang

Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

groot

groot

groot

groot

groot

groot

groot

groot

groot

groot

groot

groot

groot

groot

groot

groot

E
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OBS De Pôlle

KD.l1

KD1 O

KD9

KDB

KD7

KD6

KD5

KD4

KD3

KD2

KD1

GD18

GD17

KD1 3

KD12

Rekenen en wiskunde

Actief Burgerschap en

Sociale Cohesie

Streefbeeld

Sociale en

maatschappelijke

ontwikkeling

Talentontwikkeling

Vervolgsucces

Kwaliteitszorg

Overgang PO-VO

Contacten met ouders

Het

bekwaamheidsdossier

Resultaten

Les- en leertijd

Kunstzinnige vorming

Kunstzinnige vorming

Wereldoriëntatie

Borging afspraken klassenmanagement op schoolniveau en per groep.

Aanbod Cultuur programma Waadhoeke inzetten in de school

Doorgaande lijn mehtode muziek ' 123 ZING"

Verdieping inzet nieuwe methode wereldoriëntatie ( BLINK)

Automatiseren

De school biedt een structureel aanbod gericht op de culturele bagage die past bij de omgeving waarin zij
leven

Op onze school zetten we digitale middelen in om ouders optimaal te informeren over de ontwikkeling van
hun kind.

De school kan aantonen dat zij uit de leerlingen haalt wat er in zit

De leraren signaleren en registreren talenten bij hun leerlingen

De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in overeenstemming zijn
met de loopbaan van de leerlingen

Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren

We hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt

Sterk met taal - project laaggeletterdheid

Opstarten digitale bekwaamheidsdossier C007

Het aantal verlengers is minder dan 12k (groep 1 en 2)

groot

groot

klein

klein

klein

klein

klein

klein

klein

klein

klein

klein

klein

klein

klein
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OBS De Pôlle

Borging (hoe)

Evaluat¡e (wanneer) (hoe) (wie)

Meetbaar resultaat

Kosten

Eigenaar (wie)

Plan periode

Betrokkenen (wie)

Consequenties scholing

Consequenties organisatie

Activiteiten (hoe)

Gewenste situatie (doel)

Huidige situatie + aanleiding

Resullaatgebied

Hoofdstuk / paragraaf

Borgingsdocument

Opbrengstenvergaderingen februari en juni

Duidelijke aanpak en aanbod voor leerlingen die meer kunnen.

Nog niet bekend

Procesbegeleider

wk8en26

team

Nog niet bekend

lnstellen procesbegeleider / werkgroep

Een passend aanbod uitzoeken voor die kinderen leert leren op het niveau wat bij ze past. l.Orientatie op aanbod en of
methode 2.ln kaart brengen wat er nu al is. 3.Presentatie in het team 4.Kiezen van een aanpak S.Uitproberen van lessen
+ evalueren 6.Besluit

Onderwijsaanbod aanbieden dat passend is voor kinderen die meer kunnen dan het basisniveau

Op onze school bieden we nog te beperkt een passende uitdaging aan kinderen die meer aan kunnen dan het
basisaanbod.

Aanbod

Streefbeeld

Uitwerking GDI: Op onze school kunnen we effectiel omgaan met leerlingen die extra uitdaging nodig hebben bovenop het basisaanbod.

Jaarplan -jaarverslag 2021 -2022



OBS De Pôlle

Plan periode wk

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Uitwerking GD2: Op onze school werkt de helfl van de leerkrachten op vakbekwaam niveau

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

I
Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022



OBS De Polle

Huidige situatie + aanleiding

Resultaatgebied

Borging (hoe)

Evaluat¡e (wanneer) (hoe) (wie)

Meetbaar resultaat

Eigenaar (wie)

Plan periode

Betrokkenen (wie)

Consequenlies scholing

Consequenties organ¡satie

Act¡vileiten (hoe)

Gewenste siluatie (doel)

Hoofdstuk / paragraaf

Analyses midden- en eindopbrengsten. Document schooleigen doelen

November en me¡: tussenevaluaties tijdens groepsbesprekingen Februari en juni: n.a.v. de citotoetsen tijdens de
opbren gstvergaderingen.

Toetsresultaten methodetoetsen en Cito

Marian

wk 44, 6, 18 en 23

team en ib

lnzet van werkpakketten Snappet en gebruik van leerlijnen 2Fl1 S groep 5 Um 8 bij lezen, taalverzorging en rekenen. Vast
bespreekpunt tijdens groepsbesprekingen en opbrengstvergaderingen.

De resultaten op toetsen binnen Staal en Pluspunt analyseren en vervolgstappen plannen, uitvoeren en evalueren. Tot
en met groep 5 werken aan beheerslng van de basis, daarna 1F en 2Fl1S lijn gebruiken.

Aan het einde van groep I behaalt 60/"van de leerlingen het 2Fl1 S-niveau; Lezen: 73,9% Taalverzorging: 59,1%
Rekenen: 48,1% Dit is conform het LG.

Er behalen te weinig leerlingen het 2F en 1S-niveau.

Taal en Rekenen

Streefbeeld

Uitwerking GDS: Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om het fundamenleel streefniveau te beheersen
wat betreft de basisvaardigheden taal en rekenen.

Jaarplan - jaarverslag 2021 -2022



OBS De Polle

Borging (hoe)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Meetbaar resulTaat

Omschrijving kosten

Kosten

Eigenaar (wie)

Plan periode

Betrokkenen (w¡e)

Consequentíes scholing

Consequenties organisatie

Activiteiten (hoe)

Gewensle situatie (doel)

Huidige situatie + aanleiding

Resultaalgebied

Hoofdstuk / paragraaf

Borgingsdocument.

scholingsbijeenkomsten, teamvergaderingen en opbrengstenvergaderingen.

Kindgesprekken, portfolio's.

Bijeenkomsten Jan Oudeboon.

Zie scholingskosten.

Directie

wk39,47,9 en 21

team, directie en ib.

Teamscholing naar zelfverantwoordelijk leren (Jan Oudeboon)

Faciliteren van kindgesprekken

Geven van feed-up, feedback en feedforward. Voeren van k¡ndgesprekken

Leerlingen hebben inzicht in hun eigen leerproces en kunnen hierin aangeven wat ze nodig hebben om een volgende
stap te zetten.

Leerlingen zijn geen eigenaar van hun leerproces.

Zelfverantwoordelijk leren

Streefbeeld

Uitwerking GD4: Op onze school zie je leerlingen d¡e verantwoordelijkheid nemen en krijgen wat betreft hun eigen leerproces.

Jaarplan - jaarverslag 2021 -2022
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OBS De Pôlle

Borging (hoe)

Evaluat¡e (wanneer) (hoe) (wie)

Meetbaar resultaat

Eigenaar (wie)

Plan periode

Betrokkenen (wie)

Activiteiten (hoe)

Gewenste situatie (doel)

Huidige situatie + aanleiding

Resultaalgebied

Hoofdstuk / paragraaf

Focusbewijs

Maarl2O22

Zichtbaar in het handelen en in de communicatie (social schools, website, social media)

Procesbewaker: Anja

wk44en 10

team en mr

Focusbewijs bespreken in het teamoverleg. Het is vorig jaar opgesteld maar daarna niet inhoudelijk besproken. Ook in de
MR wordt het focusbewijs besproken. Beide geledingen gaan bekijken hoe zichtbaar we dit kunnen maken in de
dagelijkse praktijk.

Leerkrachten, leerlingen en ouders handelen vanuit de kernwaarden die beschreven zijn in het missie-visietraject

Vorig schooljaar is er een focusbewijs opgesteld, waarbij team en ouders zijn betrokken. De samenstelling van het team
is dit schooljaar gewijzigd, waardoor nieuwe teamleden meegenomen moeten worden in de nieuwe missie/visie van de
school.

Schoolklimaat

Streefbeeld

Uitwerking GDS: Op onze school werken we vanuit een helder focusbewijs ( Missie/Visie) en dit is terug te zien in gedrag en handelen van een ieder die betrokken is bij
onze school

Jaarplan -jaarverslag 2021 -2022
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OBS De Pôlle

Plan periode wk

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Uitwerking GD6: Op onze school beschikken we over een duidel¡lke doorgaande lijn van 2llm 12 jaar wat betreft onderwijsaanbod

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Jaarplan -jaarverslag 2021 -2022
12



OBS De Pôlle

Borging (hoe)

Evaluatle (wanneer) (hoe) (wie)

Meetbaar resultaat

Omschrijving kosten

Eigenaar (wie)

Plan periode

Betrokkenen (wie)

Consequenties scholing

Consequenties organisalie

Activiteiten (hoe)

Gewensle situatie (doel)

Huidige situatie + aanleiding

Resultaatgebied

Hoofdstuk / paragraaf

We leggen ons beleid vast m'b.t' het geven van Expliciete Directe lnstructie. We bespreken tweemaandelijks hoe het
loopt in de groepen. Dit wordt gekoppeld aan de groepsbezoeken.

We evalueren tijdeNS de Teambijeenkomste n het nspecti ebezoek en daarna tweemaandelijks n een teamoverleg.

De school heeft bij het herstelbezoek van de inspectie een basisarrangement.

€ 5000,-

Directeur, lB

wk 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 44, 45 en 46

het gehele team

2 studiedagen olv Jan Oudeboon 7 teambijeenkomsten olv Jaap Kort

2 bijeenkomsten met dhr. Jan Oudeboon Collegiale consultatie in de groep met dhr Oudeboon en een collega
Groepsbezoeken door Jaap Kort evt met de lB'er en/of directeur 7 teambijeenkomsten met Jaap Kort

1. ln februari 2020 is er een studiedag georganiseerd onder leiding van dhr. Jan Oudeboon. Deze ging over collegiale
consultatie. Door de coronacrisis heeft dit traject een tijdje stil gelegen. Op 23 augustus is er een tweede studiedag
gepland met dhr. Oudeboon. Deze staat in het teken van verschillende vormen van differentiatie en afstemming. Ook
komt het gericht geven van feedback hierin aan de orde.

2. Op 1, 2 en 3 september volgen er collegiale consultaties door dhr. Oudeboon en een collega. Deze obdervaties
zullen worden nabesproken met de betrokken collega.

3. Daarnaast zal de vorige (interim) directeur het verbetertraject met het team afmaken. Op de volgende data is een
teambijeenkomst gepland met als thema's; de inrichting van het lokaal, leerlingen actief betrokken, EDl, Analyseren
De data van deze bijeenkomsten zijn: donderdag 20 augustus, dinsdag 2 september, donderdag 17 september,
dinsdag 29 september, donderdag 8 oktober, donderdag 22 oktober en dinsdag 3 november 2020.

ln november 2020 komt de inspectie langs voor een herstelonderzoek. Tijdens dit bezoek willen we de laatste
(onvoldoende) onderdelen weer voldoende scoren, zodat de school weer een basisarrangement scoort.

ln november 2018 is onze school beoordeeld als 'zeer zwak'. De interim-directeur heeft, samen met het team, een
verbeterplan opgezet. Dit is gedeeld met de ouders in een ouderavond. Na een bezoek van de inspectie in november
20'l 9 is de beoordeling omgezet van 'zeer zwak' naar 'onvoldoende'. Het onderdeel didactisch handelen bleek hierin de
onvoldoende factor.

Streefbeeld

Streefbeeld

Uitwerking GD7: Op onze school is de basiskwaliteit op orde.

Jaarplan - jaarverslag 2021 -2022
13



OBS De Pôlle

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van loepassing

Jaarplan -jaarverslag 2021 -2022
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OBS De Pôlle

Plan periode

Hoofdstuk / paragraaf

WK

Streefbeeld

Uitwerking GD8: Op onze school werken we gericht samen met ketenpartners om een zo breed mogelijk onderwiisaanbod te bieden

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend ¡aar

Jaarplan - jaarverslag 202'l - 2022
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OBS De Pôfle

Plan periode WK

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Uilwerking GD9: Op onze school is veel aandachl voor culturele en naschoolse activiteiten

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend iaar

Jaarplan - jaarverslag 2021 -2022
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OBS De Pôlle

Borging (hoe)

Evaluat¡e (wanneer) (hoe) (wie)

Eigenaar (wie)

Plan periode

Betrokkenen (wie)

Consequenties organisatie

Activiteiten (hoe)

Gewenste situatie (doel)

Huidige situatie + aanleiding

Resultaatgeb¡ed

Hoofdstuk / paragraaf

Op vergaderingen voortgang terugkoppelen. Borgingsdocument

Tevredenheidsonderzoek ouders MR/OV

Directie

wk 30, 36, 40,44,49, 1 , 6, 10, 14, 18,23 en 27

team en directie

Regelmatige afstemming met team en oudercommissie.

Organiseren van: -heldere communicatie/verstrekken van informatie via het ouderportaal -inloopmiddagen -
koffieochtenden -informatiemiddagen/avonden -organiseren van gezamenlijke activiteiten

Ouders zijn en voelen zich betrokken bij de school.

De ouderbetrokkenheid kan worden verbeterd, dit n.a.v. de ouderenquete

Samenwerking

Streefbeeld

Uitwerking GDl0: Op onze school werken we structureel aan het verbeleren van de ouderbetrokkenheid

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
açtiet

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022
17



OBS De Pôlle

Borging (hoe)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Eigenaar (wie)

Plan periode

Betrokkenen (wie)

Activiteiten (hoe)

Gewensle situatie (doel)

Huidige siluatie + aanleiding

Resultaalgeb¡ed

Hoofdstuk / paragraaf

Teamleden krijgen minimaal 4x per jaar via de mail een uitnodig¡ng om een WMK kaart te scoren. De resultaten worden
besproken tijdens de teamvergaderingen. Een terugkoppeling vindt plaats ¡n de MR-vergaderingen. Actieplannen n.a.v.

de resultaten worden beschreven in het schoolplan.

Minimaal 4x per jaar afname WMK (waarvan 2x een bovenschoolse module)

De WMK wordt niet structureel ingezet

Onderwijskwaliteit

Streefbeeld

WMK Schoolplan

Tijdens teamoverleg

Anja

wk40,49, 10 en 23

team, directie en ib

Uitwerking GD1 1: Onze school meet de kwaliteit van het onderwijs door de inzet van hel instrument Werken met Kwalileitskaarten in het Primair Onderwijs (WMKPO).

ln de cyclus van vier jaar worden alle kaarten op elke school afgenomen.

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 18



OBS De Polle

Plan periode

Hoofdstuk / paragraaf

wk

Wetenschap en Technologie

Uitwerking GD12: Doorgaande l¡jn voor wetenschap en techniek

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend ¡aar

Jaarplan - jaarverslag 2021 -2022
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OBS De Pôlle

Borging (hoe) Borgingsdocument

Teamoverleggen Gespreksmomenten leerling-ouder-leerkrachtEvaluatie (wanneeQ (hoe) (wie)

Effectieve instructies door leerkrachten. Structurele lesevaluaties. Coöperatieve werkvormen gedurende diverse lessen
lnbreng van leerlingen zelf tijdens evaluatiemomenten (bijv. tijdens kindgesprekken).

Meetbaar resultaat

Eigenaar (wie) Leerkrachten en directie

Plan periode wk 30, 36, 44,6 en 23

Betrokkenen (wie) team en directie

Effectieve instructies door leerkrachlen Geven van feed-up feedback en feedforward door leerkrachten Werken met
coöperatieve werkvormen Structurele lesevaluaties Kindgesprekken Kind-ouder-leerkrachtengesprekken
(voortgan g/rapporten/mogelijk portf olio's)

Activiteiten (hoe)

Verantwoordelijkheid meer naar de leerlingen.Gewenste situatie (doel)

Huidige siluatie + aanleiding Leerkracht gestuurd

Zelfverantwoordelijk lerenResullaatgebied

Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingenHoofdstuk / paragraaf

Uitwerking GD13: Vergroten act¡eve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Jaarplan -jaarverslag 2021 -2022
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OBS De Pôlle

Plan periode wk

Hoofdstuk / paragraaf Zorg en begeleiding

Uitwerking GD14: Onze school beschikt over goede procedures voor versnellen (klas overslaan)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

21
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OBS De Pôlle

Plan periode WK

Hoofdstuk / paragraaf Talentontwikkeling

Uitwerking GD15: Onze school beschikt over beleid met betrekking tot de ontwikkeling van de 2.1 st century skills

Opmerkingen - Evalualie - Jaarverslag naar volgend jaar

Jaarplan -jaarverslag 2021 -2022
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OBS De Pôlle

Borging (hoe)

Kosten

Eigenaar (wie)

Plan periode

Consequenlies scholing

Consequenties organ¡satie

Activiteiten (hoe)

Gewenste situatie (doel)

Huidige situat¡e + aanleiding

Resultaatgebied

Hoofdstuk i paragraaf

Borginsgdocument

Nog onbekend.

Team

wk 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 8, 1 9, 20, 21 en 22

lnformatie vanuit de diverse organisaties tijdens TO.

Tijd uitroosteren voor diverse activiteiten

Bezoek lnnovatorium (T) Workshops vanuit het lnnovatorium (T) Workshops Maritieme Academie (T) Waadzinnig (C)
Workshops Bibliotheek (C) KEK3 (C) Schoolschaatsen (S) Schoolkaatsen (S) Sportclinics (S)

Een structureel aanbod voor techniek, sport en culluur

Er kan meer ruimte gecreëerd worden voor techniek, cultuur en sport

Aanbod

Talentontwikkeling

Uitwerking GDl6: Op onze school besteden we gericht aandacht aan Techn¡ekonderwijs, Cultuureducatie en Sport en Bewegen

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022
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OBS De Pôlle

Plan periode

Hoofdstuk i paragraaf

wk

Talentontwikkeling

Uitwerking GD17: De leraren signaleren en reg¡streren lalenten bij hun leerlingen

Opmerkingen' Evaluatie - Jaarverslag naar volgend ¡aar

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 24



OBS De Pôlle

Borging (hoe)

Evaluat¡e (wanneer) (hoe) (wie)

Meetbaar resultaat

Kosten

Eigenaar (wie)

Plan periode

Betrokkenen (w¡e)

Consequenties scholing

Consequenties organisatie

Act¡viteiten (hoe)

Gewenste situatie (doel)

Huidige situatie + aanleiding

Resultaalgebied

Hoofdstuk / paragraaf

De beginsituatie en de evaluatie van de NSCCT wordt meegenomen in het verslag van de ei ndopbrengsten van groep 8.

juni2022

Deelname onderzoek 2021 -2022?

ntb

IB

WK

team en ib

ntb

ntb

NSCCT: opsporen van leerlingen die onder hun niveau presteren. ln kaart brengen van het leerpotentieel van iedere
leerling, waardoor toetsresultaten nog beter beoordeeld kunnen worden en interventies nog gerichter ingezet kunnen
worden.

De leerling maakt optimaal gebruik van het onderwijsaanbod en stroomt uit op het niveau wat bij hem/haar past.

Het percentage van het aantal leerlingen waarvan we verwachten dat ze uitstromen op 2F of 1S niveau is lager dan
verwacht.

Opbrengsten

Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Uitwerking GD'!8: De school kan aanlonen dat z¡¡ uit de leerlingen haalt wat er in zit

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022
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OBS De Pôlle

Plan periode WK

Hoofdsluk / paragraaf Streefbeeld

Uitwerking KD1 : Op onze school zetlen we digilale middelen in om ouders optimaal te informeren over de ontwikkeling van hun kind.

Opmerkingen - Evalualie - Jaarverslag afgerond

Plan periode WK

Hoofdstuk / paragraaf Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Uitwerking KD2: De school biedt een structureel aanbod gericht op de culturele bagage die past bij de omgeving waarin zij leven

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Omschrijving kosten Ca. 2000,-

Eigenaar (wie) Cindy

Plan periode wk 36, 40, 44, 49,1 , 6, 1 0, 1 4, 1 I en 28

Betrokkenen (wie) team en rekencoördinator

Bareka digitaal Bareka rekenkast Teamscholing KCG Ondersteuning door rekencoördinator
Activiteiten (hoe)

Gemiddeld automatiseren leerlingen opeen voldoende niveau
Gewenste s¡tuatie (doel)

ResulÌaatgebied Rekenen

Hoofdstuk / paragraaf Rekenen en wiskunde

Uitwerking KD3: Automatiseren

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Jaarplan - jaarverslag 2021 -2022
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OBS De Pôlle

Plan periode WK

Hoofdsluk / paragraaf Wereldoriëntatie

Uitwerking KD4: Verdieping inzet nieuwe melhode wereldorièjntalie ( BLINK)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend ¡aar

Omschrilving kosten 135,00 per week

Eigenaar (wie) Anja

wk 36, 37, 38, 39, 40, 41 , 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,50, 51 , 52, 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 0, 1 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
.l 8, 1 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26

Plan periode

BeTrokkenen (wie) muziekdocent

Wekelijks muziekles van Berthea de Boer, zij maakt o.a. gebruik van de methode 123 Zing
Activiteiten (hoe)

Structureel aanbod muzikale vormingGewenste siluatie (doel)

Resultaatgebìed Aanbod

Hoofdstuk / paragraaf Kunstzinnige vorming

Uitwerking KD5: Doorgaande liln mehtode muz¡ek " 123 ZING"

Opmerkingen - Êvaluatie - Jaarverslag acticl

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022
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OBS De Pôlle

Omschrüving kosten Circa 10 euro per leerling

Eigenaar (wie) Gellie en Anouk

Plan periode wk 30

Betrokkenen (wie) cultuurcoördinator en team

Jaarlijks inschrijven per groep voor aantal culturele activiteiten, voorstellingen, musea en workshops.
Activiteiten (hoe)

Structureel jaarlijks aanbod culturele vorming in groep 1 t/m gGewensle situatie (doel)

Resultaatgeb¡ed Aanbod

Kunstzinnige vormingHoofdstuk / paragraaf

Uitwerking KD6: Aanbod Cultuur programma Waadhoeke inzeüen in de school

Eigenaar (wie)

Plan periode

Befokkenen (wie)

Activiteíten (hoe)

Resultaatgebied

Hoofdstuk / paragraaf

Anja

wk 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47,48, 49, 50, 51 , 52, 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 0, 1 1,
12,13,14, 15, 16, 17, '18, 19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29 en 30

team en directie

Creëren van een goed pedagogisch klimaat. De lessen zijn doordacht en voorbereid. Hanteren van het directe
instructiemodel. Organiseren van een logische klasinrichting (bovenbouw maakt gebruik van GDO) Hanteren van
weekplanningen en dagplanningen, inclusief logboek. De PDCA-cyclus is zichtbaar in de klassenorganisatie.

Didactisch handelen

Les- en leertijd

uitwerking KD7: Borging afspraken klassenmanagement op schoolniveau en per groep

Opmerkingen - Evalualie - Jaarverslag
aet¡sf

Jaarplan -jaarverslag 2021 -2022
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OBS De Pôlle

Plan periode wk

Hoofdstuk / paragraaf Resultaten

Uitwerking KD8: Het aantal verlengers ¡s minder dan 12a/o (groep 1 en 2)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van loepassing

Omschrijving kosten Bovenschoolse module

Eigenaar (wie) Anja

Plan periode wk44,49,14 en 18

Betrokkenen (wie) directie en team

lnzet van COOT: starten van de klokken (zelfevaluaties, voortgangsgesprekken, pop, functioneringsgesprekken)
Activiteiten (hoe)

Gewensle situatie (doel) Gesprekkencyclus

KwaliteitszorgResultaatgebied

Hoofdstuk / paragraaf Het bekwaamheidsdossier

Uitwerking KD9: Opstarten digitale bekwaamheidsdossier G007

Opmerkingen - Evalualie - Jaarverslag aetiof

Plan periode

Belrokkenen (wie)

Hoofdstuk / paragraaf

wk

team

Contacten met ouders

Uitwerking KD10: Sterk met taal - proiect laaggeletterdheid

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend ¡aar

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022
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OBS De Pôlle

Plan periode wk

Hoofdstuk / paragraaf Overgang PO-VO

Uitwerking KD'l 1: We hebben zicht op wat het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt

Opmerkingen - Evalualie - Jaarverslag naar volgend jaar

Plan periode wk

Hoofdstuk / paragraaf Kwaliteitszorg

Uitwerking KD12: Wii laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren

Opmerkingen - Evalualie - Jaarverslag afgerond

Eigenaar (wie)

Plan periode

Betrokkenen (wie)

Acfiviteiten (hoe)

Gewenste situatie (doel)

Resullaatgebied

Hoofdstuk / paragraaf

Marian en Anja

wk6en23

directie en ib

Analyseren van de schooladviezen en de schoolloopbaan van leerlingen die de afgelopen drie jaar zijn uitgestroomd naar
het VO

De schoolloopbaan van de leerling past bij het gegeven schooladvies

Opbrengsten

Vervolgsucces

Uitwerking KD13: De school analyseert of de eindresultaten en de eeÍder gegeven schooladviezen in overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Jaarplan - faarverslag 2021 -2022
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OBS De Pôlle

Veiligheidscoördinator

Snappet (rekenen)

Geven van feedback,
feed-up, feedforward en

kindgesprekken

Kansrijke

combinatiegroepen

Omschrllving

lB en Directie

Leerkrachten 5

t/m 8, directie

en ib

Jan Oudeboon

Jessica van

Straaten

Wie

November

2021

oktober

2021

gehele

schooljaar

gehele

schooljaar

Yllanneer

Elan

Snappet

Oudeboon

onderwijsadvies

Cedin

Aanbieder

Bovenschools

nvt

1 500

8000

Ko6lén

Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

WMK: Resultaten

WMK: Actieve rol van de leerlingen

WMK: Extra ondersteuning (bm)

WMK:Aanbod (bm)

Omschrijving

Team (incl. dir/ib)

Team (incl. dir/ib)

Directie/lB en leam

Team en dir/ib

Wie

lt{aarl2022

Januari 2022

Mei2022

Oktober 2021

Wanneer

nvt

nvt

Kosten

nW

nvt

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Êvaluatie - Jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag 2021 -2022
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OBS De Pôlle

Omschrijving

lnvoering schoolkalender voor ouders

Doorgaande lijn beschrijven interventies

extra ondersteuning korte termijn

Overstap van Scol naar Zienl
(volgsysteem sociaal emotionele ontw.)

Werken vanuit leerlijnen groep 1-2

ParnasSys

Migratie van Dotcom naar ParnasSys

Directie

Team en lB

Team

leerkrachten
groep 1-2 en lB

Team

Yttie

April2022

November

2021

November

2021

November

2021

Oktober
2021

Wanneer

nog niet

bekend

nvt

nog niet

bekend

20,

Bovenschools

Kosten

Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evalualie - Jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag 2021 -2022
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OBS De Pôlle

Overig

MR

Sponsoring

TSO-BSO

Huisvesting

De financiële administratie van de Oudervereniging wordt
overgezet naar de schooladministratie. De OV zal omgezet
worden naar een oudercommissie (OC). Er zullen twee
lopende reken¡ngen gebruikt worden, waarvan één
rekening gebruikt wordt door school en één door de OC.
Beide rekeningen worden door de school beheert en zijn

bestuurlijk inzichtelijk.

De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komen
minimaal 4x per jaar bijeen. De MR heeft een

activiteitenplan opgesteld voor komend schooljaar.

Verkenning mogelijkheden sponsoractiviteit ten gunste van

de herinrichting van het schoolplein: ism OV.

Verkenning mogelijkheden aanbieders PZS en TSO-BSO

Plan voor onderhoud en upgraden van het gebouw: ism

bestuur. Ventilatiesysteem op orde: ism bestuur. Wand
tussen directiekamer en ib + schilderwerk: ism bestuur
Upgraden personeelskamer Plein herinrichten: ism

dorpsbelang, gemeente Waadhoeke en subsidiewerver.

Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
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