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Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan voor 2019-2020. 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
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School & omgeving

Formatieve inzet directie, Zorg en begeleiding
leraren

6,0091

Groepen Groepen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.

Functies [namen / taken] Directeur: J. Wagenaar 
Intern Begeleider: M. Heida 
Leescoördinator: G. Huisman 
Cultuurcoördinator: M. Sipma 
Pest- en veiligheidscoördinator: J. Wagenaar 
Leerkracht gr. 1-2: M. Sipma, P. Leijstra 
Leerkracht gr. 3-4: M. Heida, I. Schrale 
Leerkracht gr. 5-6: G. Huisman, I. Schrale 
Leerkracht gr. 7-8: J. van der Meulen 
Onderwijsassistent: A. van Calsbeek 
Muziekdocent: A. Dragtsma 
Buurtsportcoach: N. Hoving

Twee sterke kanten Goed pedagogisch klimaat 
Ruim en gevarieerd aanbod

Twee zwakke kanten Gebouw heeft een update nodig 
Aanstellen taalcoördinator

Twee kansen Naschoolse activiteiten ontplooien 
Doorgaande lijn met PSZ en BSO ontwikkelen.

Twee bedreigingen Positionering school in de regio 
Doorgaande lijn bewaken

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Aanbod meer- en hoogbegaafden beter afstemmen 
Herinvoeren eindtoets Cito - digitaal, adaptief
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

8 16 15 12 13 16 9 10 99

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

Groep 3-4 en groep 5-6 hebben relatief grote leerlingaantallen. We zetten daar de onderwijsassistent vooral in. 
We hebben extra formatie in groep 5-6.
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 De visies van de
school

Onderzoeken of de samenwerking met de kinderopvang en de
peuterspeelzaal geïntensiveerd kan worden.

groot

GD2 De visies van de
school

Het uiterlijk van de school heeft een update nodig. groot

GD3 Taalleesonderwijs Onze school beschikt momenteel niet over een
gekwalificeerde taalcoördinator.

groot

GD4 Les- en leertijd We gaan het lesrooster en de doelen digitaliseren met
Klasseplan.

groot

GD5 Afstemming Het aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen beter
integreren in de groepen.

groot

KD1 Levensbeschouwelijke
identiteit

We evalueren ons aanbod m.b.t. geestelijke stromingen en
verschillen in de samenleving.

klein

KD2 Leerstofaanbod Oriëntatie, aanschaf en implementatie van een methode voor
Engels.

klein

KD3 Leerstofaanbod Aanschaf van (de nieuwste) Cito-toetsen die passen bij ons
aanbod.

klein

KD4 Wereldoriëntatie We leggen een doorgaande lijn vast m.b.t. wereldoriëntatie en
borgen dit middels een borgingsdocument.

klein

KD5 Kunstzinnige vorming We verdiepen ons in het cultuuraanbod van Sterrenkijker 3.0. klein

KD6 Bewegingsonderwijs Het schoolplein verdient een update m.b.t. de aanwezige
speeltoestellen.

klein

KD7 Didactisch handelen Aandacht voor het plaatsen van de lesstof in een
betekenisvolle context en het expliciet benoemen van het doel
van de les.

klein

KD8 Didactisch handelen Aandacht voor het toepassen van en instrueren in denk- en
leerstrategieën.

klein

KD9 Afstemming Meer aandacht voor het afstemmen van de lesstof en
instructie voor de plusgroep.

klein

KD10 Resultaten De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op
grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht
mag worden

klein

KD11 Vervolgsucces De school analyseert of de eindresultaten en de eerder
gegeven schooladviezen in overeenstemming zijn met de
loopbaan van de leerlingen

klein
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Uitwerking GD1: Onderzoeken of de samenwerking met de kinderopvang en de peuterspeelzaal
geïntensiveerd kan worden.

Thema De visies van de school

Huidige situatie + aanleiding Het onderwijs, het aanbod van de peuteropvang en de buitenschoolse opvang
wordt momenteel door drie verschillende partijen verzorgd.

Gewenste situatie (doel) OBS de Cingel gaat een partnership aan met een andere organisatie die het
peuteraanod en de buitenschoolse opvang verzorgt. We stemmen dit aanbod af
m.n. op pedagogisch vlak en proberen elkaar te versterken waar mogelijk.

Activiteiten (hoe) 1. Gesprekken met Kids First en Stichting Kinderopvang Friesland 
2. Keuze maken en communiceren met betrokken partijen 
3. Afspraken maken en vastleggen met nieuwe partner

Consequenties organisatie 3 gesprekkenrondes plannen 
Mogelijk aanpassing gebouw

Consequenties scholing In de toekomst scholing directeur rondom IKC vorming.

Betrokkenen (wie) jeroen wagenaar en marianne postma

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 en 1

Eigenaar (wie) Jeroen Wagenaar

Borging (hoe) Vastleggen van de afspraken met de beoogde nieuwe partner.
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Uitwerking GD2: Het uiterlijk van de school heeft een update nodig.

Thema De visies van de school

Huidige situatie + aanleiding Het uiterlijk van de school (binnen) is toe aan een update.

Gewenste situatie (doel) Nieuwe vloerbedekking in de hal. 
De wanden m.n. in de hal geschilderd. 
De handenarbeidhoek schilderen. 
Fotobehang (o.i.d.) om de school te profileren tegen 'taalmuur'. 
Meubilair vervangen (kasten en zithoeken).

Eventueel: 
Flexibele wand groep 2 lokaal naar hal. 
Doorbraak groep 1 en PSZ. 
Raam plaatsen kleuter WC. 
Openslaande deuren in groep 2 lokaal.

Activiteiten (hoe) 1. Inventarisatie met staflid Elan Onderwijsgroep. 
2. Keuzes bepalen 
3. Uitvoeren

Consequenties organisatie Eventueel verhuizen PSZ naar groep 2 lokaal.

Betrokkenen (wie) jeroen wagenaar en jan arnoldus boom

Plan periode wk 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4 en 5
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Uitwerking GD3: Onze school beschikt momenteel niet over een gekwalificeerde taalcoördinator.

Thema Taalleesonderwijs

Huidige situatie + aanleiding De taal- en leescoördinator heeft mobiliteit gehad. Deze functie(s) moeten
opnieuw worden ingevuld.

Gewenste situatie (doel) Een teamlid wordt leescoördinator. - Gerda Huisman 
Een teamlid wordt taalcoördinator. - lange(re) termijn

Activiteiten (hoe) Volgen van cursus 'Open boek'.

Consequenties scholing Teamlid is coördinator van de leesactiviteiten in de school.

Betrokkenen (wie) gerda huisman

Plan periode wk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18

Borging (hoe) De leescoördinator bewaakt de uitvoering en evaluatie van het leescircuit, is de
contactpersoon voor de bibliotheek en enthousiasmeert het team rondom
leesactiviteiten gedurende het schooljaar
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Uitwerking GD4: We gaan het lesrooster en de doelen digitaliseren met Klasseplan.

Thema Les- en leertijd

Huidige situatie + aanleiding Uit externe en interne onderzoeken is gebleken dat de klassenmappen, de
weekroosters en de logboeken afstemming behoeven. Daarnaast is het
wenselijk de administratieve last rondom de groepsplannen te reduceren.

Gewenste situatie (doel) In de groepen 3 t/m 8 is uniformiteit in klassen en groepsadministratie. De
administratieve last is gereduceerd.

Activiteiten (hoe) 1. teamtraining Klasseplan 
2. Inrichten software Klasseplan 
3. Uitproberen en evalueren 
4. Groepsplannen (Rekenen, Taal, Spelling en Lezen) in Klasseplan plaatsen 
5. Uitproberen en evalueren 
6. Afspraken vastleggen en borgen

Consequenties organisatie Agendapunt op teamvergadering

Betrokkenen (wie) teamleden groep 3 t/m 8

Plan periode wk 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 en 9

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In teamvergaderingen.

Borging (hoe) Borgingsdocument opstellen met gemaakte afspraken.
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Uitwerking GD5: Het aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen beter integreren in de groepen.

Thema Afstemming

Huidige situatie + aanleiding Het aanbod van de lesstof m.b.t. meer- en hoogbegaafde leerlingen is niet
vastgelegd. De leerkracht doet dit nu op eigen inzicht. Er zijn geen duidelijke
schoolafspraken over gemaakt.

Gewenste situatie (doel) Het aanbod van de lesstof m.b.t. meer- en hoogbegaafde leerlingen moet
besproken, vastgelegd en uniform uitgevoerd worden.

Activiteiten (hoe) 1. Teamvergadering 
2. Afspraken vastleggen en borgen 
3. Meer- en hoogbegaafdheidscoördinator aanstellen

Consequenties scholing Marieke Heida gaat scholing volgen tot (hoog)begaafdheidscoördinator.

Betrokkenen (wie) marieke heida en team

Plan periode wk 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4 en 5

Borging (hoe) Er zijn schoolafspraken gemaakt m.b.t. de aanpak en het aanbod van de lesstof
m.b.t. meer- en hoogbegaafde leerlingen en deze worden uitgevoerd in de
klassen.
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Uitwerking KD1: We evalueren ons aanbod m.b.t. geestelijke stromingen en verschillen in de samenleving.

Thema Levensbeschouwelijke identiteit

Gewenste situatie (doel) Tijdens de HVO lessen in groep 7 en 8 is er gedurende het schooljaar gericht
aandacht voor de Wereldgodsdiensten (Christendom, Hindoeïsme,
Boeddhisme, Jodendom en Islam).

Betrokkenen (wie) hvo leerkracht

Plan periode wk

Uitwerking KD2: Oriëntatie, aanschaf en implementatie van een methode voor Engels.

Thema Leerstofaanbod

Gewenste situatie (doel) We oriënteren ons op een nieuwe methode voor Engels in groep 5 t/m 8.

Activiteiten (hoe) 1. Oriëntatie op diverse methodes 
2. Kiezen van methodes uit het totaalaanbod 
3. Presentatie van de methodes in het team 
4. Kiezen van een methode 
5. Uitproberen van lessen + evaluatie 
6. Besluit: aanschaf methode voor groep 5 t/m 8

Betrokkenen (wie) werkgroep en team

Plan periode wk 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 en 27

Uitwerking KD3: Aanschaf van (de nieuwste) Cito-toetsen die passen bij ons aanbod.

Thema Leerstofaanbod

Gewenste situatie (doel) We schaffen de Cito toetsen 3.0 aan voor de groepen die hier gebruik van gaan
maken. We evalueren de Woordenschat toets.

Activiteiten (hoe) Teamvergadering

Betrokkenen (wie) ib-er

Plan periode wk

Uitwerking KD4: We leggen een doorgaande lijn vast m.b.t. wereldoriëntatie en borgen dit middels een
borgingsdocument.

Thema Wereldoriëntatie

Plan periode wk 35

Uitwerking KD5: We verdiepen ons in het cultuuraanbod van Sterrenkijker 3.0.

Thema Kunstzinnige vorming

Gewenste situatie (doel) Een doorgaande lijn in het aanbod voor cultuureducatie.

Activiteiten (hoe) 1. Bijeenkomst en presentatie Sterrenkijker 3.0 
2. Keuzes maken uit 'menu'

Betrokkenen (wie) cultuurcoördinator maaike sipma en teamleden

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 en 44
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Uitwerking KD6: Het schoolplein verdient een update m.b.t. de aanwezige speeltoestellen.

Thema Bewegingsonderwijs

Gewenste situatie (doel) Het schoolplein is rijk gevuld met divers aanbod in het bewegingsspectrum.

Activiteiten (hoe) 1. Keuzes maken m.b.t. de pleininrichting 
2. Offertes aanvragen 
3. Subsidies aanvragen 
4. Realiseren plannen

Betrokkenen (wie) oudervereniging en werkgroep pleininrichting

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 en 1

Uitwerking KD7: Aandacht voor het plaatsen van de lesstof in een betekenisvolle context en het expliciet
benoemen van het doel van de les.

Thema Didactisch handelen

Gewenste situatie (doel) De leerkrachten verzorgen krachtige instructies.

Activiteiten (hoe) Elan OWG oriënteert zich op een passende training voor alle collega's van de
organisatie om de didactische vaardigheden van de teamleden nog beter te
maken.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Uitwerking KD8: Aandacht voor het toepassen van en instrueren in denk- en leerstrategieën.

Thema Didactisch handelen

Uitwerking KD9: Meer aandacht voor het afstemmen van de lesstof en instructie voor de plusgroep.

Thema Afstemming

Resultaatgebied (Zie verbeterplan GD 5: Afstemming eerder in dit Schooljaarplan.)

Plan periode wk

Uitwerking KD10: De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie verwacht mag worden

Thema Resultaten

Gewenste situatie (doel) De Eindopbrengsten zijn gelijk aan of hoger dan het landelijk gemiddelde.

Activiteiten (hoe) 1. Extra aanbod taal, rekenen en lezen in de hoogste groep(en). 
2. Extra aandacht voor het maken van de eindtoets (oefenen).

Betrokkenen (wie) groep 7-8, jos van der meulen en jeroen wagenaar

Plan periode 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 en 9
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Uitwerking KD11: De school analyseert of de eindresultaten en de eerder gegeven schooladviezen in
overeenstemming zijn met de loopbaan van de leerlingen

Thema Vervolgsucces

Gewenste situatie (doel) Er is beter inzicht in de schoolprestaties van de schoolverlaters van OBS de
Cingel.

Activiteiten (hoe) 1. De resultaten van de schoolverlaters verzamelen. 
2. Deze resultaten beschrijven in een beleidsdocument.

Betrokkenen (wie) jeroen wagenaar

Plan periode wk 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22
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Kengetallen - Leerlingen

Omschrijving

Aantal leerlingen totaal (einde cursusjaar) 107

Aantal leerlingen eraf (loop cursusjaar) 14

Aantal leerlingen erbij (loop cursusjaar) 8

Aantal verwijzingen naar SO-SBO 0

Het aantal leerlingen blijft stabiel ronde de 100 leerlingen. Dit past bij de prognoses.

Kengetallen - Personeel

Omschrijving

Gemiddelde leeftijd 50

Ziekteverzuimpercentage 2%

Aantal LA-leraren 6

Aantal LB-leraren 1

We beschikken over een ervaren team van leerkrachten.
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Te volgen scholing

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Scholing Klasseplan Team de Cingel Begin schooljaar 2019-2020

Scholing schoolleider Jos van der Meulen schooljaar 2019-2020

Scholing leescoördinator Gerda Huisman Schooljaar 2019-2020

Scholing meer- en hoogbegaafdheid Marieke Heida Schooljaar 2019-2020

Geplande zelfevaluaties

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Afname Quick Scan Didactisch handelen Directeur en team Schooljaar 2019-2020

Afname Quick Scan Aanbod Schoolleiding en team Schooljaar 2019-2020
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Overige zaken

Huisvesting De school verdient een update. Het schoolplein wordt opgeknapt.

TSO-BSO We gaan onderzoeken of de samenwerking kan worden geïntensiveerd.

Sponsoring De school heeft geen activiteiten gepland waarbij sponsoring een rol speelt.

MR De MR heeft een vergaderschema en een jaarplan opgesteld. Ze komt komend
jaar 6x bijeen.

Overig We gaan dit schooljaar starten met een vijf-gelijke-dagen rooster. Groep 1 t/m 4
is vrijdagmiddag vrij.
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