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Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan voor 2022-2023. Het
schooljaarplan is bedoeld om de verbeterplannen zoals
beschreven in het 4 jarige schoolplan te concretiseren naar
de specifieke schooljaren. Hiermee leggen we
verantwoording af naar de betrokkenen bij onze school.

In ons jaarplan geven we aan:

1. welke zelfevaluaties we gaan uitvoeren
2. welke vragenlijst(en) we gaan uitzetten
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes.

Met vriendelijk groet, Jeroen Wagenaar Directeur OBS de
Cingel

Inleiding
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

6,1094

Groepen Groepen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. 
Groep 5 en 6 zijn van maandag t/m donderdag gesplitst met
inzet van NPO gelden.

Functies [namen / taken] Directeur: J. Wagenaar 
Intern Begeleider: M. Heida 
Pest- en veiligheidscoördinator: I. Schrale en J. Wagenaar 
Leescoördinator: G. Huisman

Leerkracht gr. 1-2: M. Sipma, P. Leijstra 
Leerkracht gr. 3-4: I. Schrale, M. Heida 
Leerkracht gr. 5: B. Hoitinga 
Leerkracht gr. 6: G. Huisman, M. Heida 
Leerkracht gr. 5-6: G. Huisman 
Leerkracht gr. 7-8: S. Post 
Onderwijsassistent: A. van Calsbeek

Humanistische Vorming docent: A. Dijkstra 
Muziekdocent: B. de Boer 
Buurtsportcoach: S. Hoekstra

Twee sterke kanten Aandacht voor veiligheid en welbevinden 
Ruim en gevarieerd (digitaal) aanbod

Twee zwakke kanten Aanbod actief burgerschap vastleggen 
Eindresultaten stabiliseren

Twee kansen Naschoolse activiteiten ontplooien 
Samenwerking scholen Menaam

Twee bedreigingen Positionering school in de regio 
Krimp in de regio

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Aanbod Burgerschap evalueren 
Zelfregulerend leren doorontwikkelen
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

7 10 14 7 17 15 11 11 92

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

We werken met combinatiegroepen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Groep 5-6 is een grote groep
met meerdere bijzondere onderwijsbehoeften. We kiezen er voor om de NPO gelden in
te zetten voor meer formatie in die groepen. Groep 5 en 6 zijn vier dagen gesplitst.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 8 (2 mannen en 6 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 1 (1 man en vrouwen)

Aantal uitstromers 2

Aantal nieuwkomers 1

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

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Speerpunt We hebben de ambitie een samenwerkschool in Menaam te realiseren. groot

GD2 Sociale en maatschappelijke
ontwikkeling

Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap, waar
elk teamlid mee uit de voeten kan.

groot

GD3 Didactisch handelen Aandacht voor het geven van feed-up, feed-back en feed-forward. groot

KD1 Sociale en maatschappelijke
ontwikkeling

We besteden aandacht aan laaggeletterdheid en digitale geletterdheid binnen onze (toekomstige)
schoolpopulatie.

klein
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Uitwerking GD1: We hebben de ambitie een samenwerkschool in Menaam te realiseren.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Huidige situatie + aanleiding In het huisvestingsplan van de gemeente Waadhoeke is aangegeven dat de beide schoolgebouwen in Menaam zijn
afgeschreven. Het is tijd voor nieuwbouw op korte termijn. De diverse geledingen van beide scholen hebben aangegeven
te willen gaan voor een samenwerkingsschool.

Gewenste situatie (doel) OBS de Cingel en CBS Eben Haëzer gaan samen verder als een Samenwerkschool.

Activiteiten (hoe) Overleg met de Medezeggenschapsraad (MR) over de inrichting van het proces. Draagvlakonderzoek onder de
(toekomstige) ouders. Interviews met belanghebbenden in de scholen om een SWOT analyse te kunnen maken.
Besluitvorming door de directies (van de besturen).

Consequenties organisatie Als er voldoende draagvlak is, zal er een samenwerkingstraject worden opgestart met directie, team, MR en ouders van
beide scholen.

Betrokkenen (wie) bestuur, directie, team en mr en ouders

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Elan OWG

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Hans Veldsink voert een draagvlakonderzoek uit voor de herfstvakantie. Elan OWG en CBO NWF zullen op basis van de
uitkomsten besluiten wat het vervolg zal worden.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap, waar elk teamlid mee uit de voeten kan.

Hoofdstuk / paragraaf Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied SEO en Burgerschap

Huidige situatie + aanleiding We werken met de methode Kanjertraining. Deze bevalt op zich goed, maar niet alle teamleden zijn gecertificeerd. Om
gecertificeerd te worden moet er een intensief en betrekkelijk duur traject gelopen worden. De sociale
vaardigheidsmeting van Viseon laat te wensen over; het is tijdrovend en de leerling-vragenlijst past niet bij onze
populatie. Daar komt bij dat Cito vernieuwd toetsmateriaal aanbiedt. De kerndoelen voor Burgerschap komen
onvoldoende in een doorgaande lijn aan bod.

Gewenste situatie (doel) We willen een methode, liefst met een geïntegreerde sociale veiligheidsmeting, waarmee elk teamlid uit de voeten kan.
De methode moet de kerndoelen (SLO) van Burgerschap grotendeels dekken.

Activiteiten (hoe) 1. Presentatie van de methode Kwink in het team
2. Uitproberen van lessen + evaluatie
3. Besluit: aanschaf methode voor groep 1 t/m 8 of verdere oriëntatie
4. Oriëntatie op een ander meetinstrument indien de SEO methode dat niet biedt (bijv. Kindbegrip of evt. vernieuwd

Cito materiaal)
5. Besluit: welk meetinstrument kiezen we

Consequenties organisatie De gekozen methode en het meetinstrument integreren in het schoolbeleid.

Consequenties scholing Afhankelijk van keuze methode en meetinstrument.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Jeroen Wagenaar

Meetbaar resultaat We hebben vastgesteld welke methode (en welk meetinstrument) we gebruiken voor SEO.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: Aandacht voor het geven van feed-up, feed-back en feed-forward.

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding We hebben scholing gevolgd m.b.t. het geven van feedback. We hebben ons onderwijs zo georganiseerd dat er meer
ruimte is voor zelfverantwoordelijk leren.

Gewenste situatie (doel) We versterken ons didactisch handelen door gericht feed up, feedback en feed forward te geven aan (sub)groepen en
leerlingen. Dit doen we in diverse vormen en op verschillende manieren, waaronder kindgesprekken. Leerlingen denken
zelf mee over hun eigen doelen. De leerlingen zijn hierdoor meer zelfverantwoordelijk voor hun leren.

Activiteiten (hoe) Teamvergadering om beleid af te stemmen. Groepsbezoeken en coaching. Beleid vaststellen en borgen.

Consequenties organisatie Feedback een nadrukkelijke plek geven in het didactisch handelen. Kindgesprekken organiseren.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie en IB

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens teamvergaderingen. Tijdens groepsbesprekingen. Tijdens FuDo gesprekken.

Borging (hoe) Kwaliteitskaart Didactisch handelen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD1: We besteden aandacht aan laaggeletterdheid en digitale geletterdheid binnen onze (toekomstige) schoolpopulatie.

Hoofdstuk / paragraaf Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Gewenste situatie (doel) We willen bijdragen aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het versterken van de digitale vaardigheden bij onze
(toekomstige) schoolpopulatie. Dat doen we d.m.v. een ontmoetingsplek te creëren met aansprekende activiteiten voor
deze doelgroep.

Activiteiten (hoe) We onderzoeken of we activiteiten in school voor ouders kunnen organiseren. Investeren in een taalrijke omgeving thuis
biedt kinderen meer kansen waardoor de kinderen zelf ook taalvaardiger worden. Ook leidt het vaak tot een betere
communicatie tussen ouders en school en een hogere betrokkenheid van ouders. Insteek is om te leren van elkaar.
Bijvoorbeeld: ouders lezen jonge leerlingen voor; oudere leerlingen helpen ouders met (digitale) geletterdheid,
inloopspreekuur School Maatschappelijk Werk.

Betrokkenen (wie) elan onderwijsgroep, bibliotheek nwf, team en gemeente waadhoeke

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Jeroen Wagenaar

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Versterken van de
Kwaliteitszorg

Directie
en IB

Elan OWG

Zicht op ontwikkeling en
begeleiding

Directie
en IB

Elan OWG

Schoolanalyse IB'ers Elan OWG

Referentieniveaus
analyseren

IB'ers Elan OWG

Apple Teacher team Ambitie: voor de studiedag
(maart 2023)

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

WMK OP2: Zicht op ontwikkeling en begeleiding Team

WMK OR2: Sociale en maatschappelijke
competenties

team

2x Bovenschoolse WMK kaart Directie- IB,
team

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Tevredenheidsonderzoek Team, ouders, leerlingen
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Zie de beschrijving bij: Streefbeeld, over een eventuele
samenwerkingsschool.

TSO-BSO Samen met Stichting Kinderopvang Friesland gaan we
verder met naschools aanbod, het zgn. Toparrangement.

Sponsoring N.v.t.

MR De MR wordt actief betrokken bij het proces rondom de
samenwerking van de scholen. We moeten bespreken hoe
de samenstelling van de MR er uit komt te zien, nu een
personeelslid naar een andere school is vertrokken.

Overig N.v.t.

OBS De Cingel
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