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Schoolinformatie 

Adres Hugo de Grootstraat 2, 8603 BP te Sneek 

Telefoon 0515-412019 

Webadres www.zwetteschool.nl 

Algemeen 
mailadres 

administratie@zwetteschool.nl 

Voedingsgebied De Zwetteschool ligt in het noorden van Sneek. De leerlingen komen uit de 
omliggende wijken: Zwetteplan, Noorderhoek, Harinxmaland. Met name 
vanuit het Harinxmaland groeit het aantal kinderen. 

Leerlingenaantal 319 

Schoolweging 28,7 
Gebaseerd op 5 omgevingskenmerken: 
- opleidingsniveau van de ouders (gezinskenmerk) 
- gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op school (schoolkenmerk) 
-  het land van herkomst van de ouders (gezinskenmerk) 
- De verblijfsduur van de moeder in Nederland (gezinskenmerk) 
- Of ouders in de schuldsanering zitten (gezinskenmerk) 

Spreidingscijfer 6,1 
(hoe lager, des te kleiner de verschillen, hoe hoger, des te groter de 
verschillen) 
Samenstelling van de bevolking rondom de school, de aantrekkelijkheid en 
het imago van de school beïnvloeden dit getal. Het spreidingsgetal kan dus 
het gevolg zijn van beïnvloedbare ontwikkelingen in een wijk, maar kan 
eveneens het gevolg zijn van het gevoerde schoolbeleid. 

Referentieniveaus 

 

 
Kenmerken 
leerlingpopulatie 

· Er zijn bijna evenveel meisjes als jongens op school 

· 10% van de leerlingen heeft een extern onderzoek gehad. Denk daarbij aan 
dyslexie, breed PO met IQ, TOS, rekenonderzoek 

· Het aantal leerlingen met diagnose dyslexie ligt onder het landelijke gemiddelde 

· Leerlingen waarbij het vermoeden is van dyslexie ligt hoger 
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· Er zijn relatief weinig leerlingen met gediagnostiseerde gedragsproblematiek 

· Relatief veel leerlingen hebben te maken met echtscheidingsproblematiek 

· De schoolweging is 28,7 dit is bijna het landelijke gemiddelde 

· Ouders zijn betrokken bij school en bij hun kind(eren) 

· Zelfstandigheid van de leerlingen is gemiddeld 

· Leermotivatie van de leerlingen is gemiddeld 

· Er zijn opvallend veel grote niveauverschillen tussen de leerlingen in de 
bovenbouw. 

· Het is belangrijk om afwisselende en coöperatieve werkvormen aan te bieden 

Gezien de populatie moeten de leerlingen op het landelijk gemiddelde 
functioneren. 

 

Aantal 
medewerkers 

26 medewerkers 

Omvang in fte 17,5 

Samenstelling 
team 

21 leerkrachten, 2 onderwijsassistenten, 1 conciërge, 1 administratief 
medewerker, 2 IB’ers, 1 schoolleider 

  

Schoolvisie De Zwetteschool is altijd in beweging. We willen onszelf blijven ontwikkelen en 
groeien in wie we zijn.   
We streven ernaar om kinderen eigenaar te maken van hun ontwikkeling op zowel 
cognitief gebied (kennis en vaardigheden) als op persoonlijke ontwikkeling 
(talenten en kwaliteiten). Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en daar willen we 
optimaal gebruik van maken.   
  

Schoolmissie Op de Zwetteschool gaan we voor de brede ontwikkeling van de kinderen. Daarmee 
bedoelen we dat we werken aan de ontwikkelingen van alle kwaliteiten en talenten 
van de kinderen. Op de Zwetteschool gaat het niet alleen om cognitief leren, maar 
werken we ook samen met de kinderen en hun omgeving aan een sociale school. 
Een sociale school betekent voor ons dat de kinderen op een positieve manier met 
elkaar omgaan en een veilig gevoel hebben en creëren voor elkaar.   
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Jaarverslag 2019 - 2020 

Algemeen beeld 
Het team kijkt terug op een bijzonder schooljaar. Na de start in augustus 2019 hebben we veel 
onderwerpen met elkaar opgepakt. Er is bewust gekozen voor de vernieuwde versie van de 
rekenmethode, de implementatie heeft de nodige hobbels en bobbels gekend.  

Het gehele team is geschoold in de bedrijfshulpverlening. Dit is een bewuste keuze. Op een grote 
school met veel parttimers waren we niet gedekt wat betreft BHV.  
 
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 zijn gestart met de implementatie van OA2SE onder 
begeleiding van Cedin. Dit heeft geresulteerd in een prachtig thema ‘Wij redden de dieren’ wat 
tussen de kerstvakantie en voorjaarvakantie is uitgevoerd. Met name het werken aan de hand van de 
kerndoelen en leerlijnen op de verschillende vakgebieden heeft geleid tot samenwerken en een 
goede onderbouwing van het thema. Het is een fijne methode om met spelend leren bezig te zijn.  

In november speelde onduidelijkheid in de financiële situatie van Odyssee. We hebben keuzes 
gemaakt om de personele kosten naar beneden te brengen. Dit betrof de inzet van vakleerkrachten 
voor bewegingsonderwijs. De toelichting volgt bij de evaluatie van het speerpunt. 
 
Er komt steeds meer ruimte voor het inhoudelijke gesprek met elkaar, niet alleen in de 
projectgroepen maar ook in de bouwen. Terugkijkend zien we dat er te veel projectgroepen waren, 
dit hebben we anders georganiseerd in de loop van het jaar. Voor het aankomende jaar hebben we 
afspraken gemaakt om de projectgroepen structureel op de agenda te zetten. 
 
In maart stond er zowel een audit als een inspectiebezoek gepland. Helaas is dit niet doorgegaan. 
Voor volgend jaar willen we sowieso de audit weer inplannen. 
 
We zijn trots op hoe we het thuisonderwijs hebben gerealiseerd tijdens de Coronaperiode. Het 
gehele team heeft de schouders eronder gezet en binnen twee weken was Teams ingericht en werd 
er online lesgegeven. Er is veel samengewerkt en ook de communicatie onderling verliep goed. Ook 
de schoolontwikkeling hebben we getracht door te laten gaan en in de bouwen is er focus gelegd op 
visie, wat vinden we belangrijk voor ons onderwijs en hoe willen wij dit vorm geven voor nu en in de 
toekomst. Dit krijgt een vervolg in de speerpunten voor schooljaar 2020-2021. 
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Speerpunten 2019 - 2020 

Speerpunt 1. Verbeteren professionele cultuur/pedagogisch meesterschap  PROCES  RESULT.  

De projectgroepen aan zet. De doorgaande lijnen en werkafspraken worden uitgewerkt en 
in het Zwettehandboek gezet. Eind 2019 is het Zwettehandboek zo goed als klaar en zal dan 
op punten worden geëvalueerd en bijgeschaafd. Het traject met Wim Bos zetten we voort. 
We gaan twee rondes filmen en hier koppelen we intervisie aan vast. Daarnaast gaan we 
inzoomen op leerdoelen van leerlingen en inhoudelijk sparren met collega’s.  

3  2 

Toelichting: Het Zwettehandboek is een levend document. We moeten wel kritisch met elkaar kijken of 
dit zo leesbaar is of dat het document te groot is geworden, waardoor het een papierentijger wordt.  
 De projectgroepen zijn zeker wel bij elkaar geweest, de terugkoppeling naar elkaar kan verbeterd 
worden. Dit pakken we volgend schooljaar op. 
De tweede ronde filmen hebben we niet gedaan. De wens van het team was om ons te focussen op de 
visie en organisatiestructuur van de school. De doorgaande lijn in de school, weten van elkaar wat je doet 
en waar je mee bezig bent stonden op de agenda van de studiedag van 21 maart 2020. Helaas is deze niet 
doorgegaan en is dit onderwerp nog niet helemaal uitgewerkt. De aanzet ligt er en hier gaan we in het 
nieuwe schooljaar mee verder, zie speerpunt doorgaande lijn/zicht op ontwikkeling. We zijn dus niet 
tevreden over het totale resultaat. 

  
 

Speerpunt 2. Leeropbrengsten/eigenaarschap  PROCES  RESULT.  

Afgelopen schooljaar scoorden we met de opbrengsten van groep 8 onder de 
inspectienorm. Dit gaan we dit jaar voorkomen. We zetten in op de groepen 7 en 8 om de 
leerlingen goed in beeld te hebben en te voorzien in hun leerbehoeften. Dit doen we in 
nauwe samenwerking onder de leerkrachten en IB. We starten vanaf groep 3 met een 
vernieuwde rekenmethode, waarbij hiaten worden voorkomen en in de hogere groepen 
worden gerepareerd. Daarnaast zijn we vorig jaar gestart met een nieuwe taal- en spelling 
methode, hoe deze methode nog beter uit te voeren krijgt dit schooljaar ook de nodige 
aandacht. Leerlingen inzicht geven in hun ontwikkeling (niet alleen cognitief, maar ook 
inzicht in kwaliteiten en talenten) en vanuit leerdoelen werken gaat het eigenaarschap van 
leerlingen vergroten.  

3  3  

Toelichting: Dit speerpunt heeft de focus gehad. En uit de trendanalyse van de M-toetsen blijkt dan ook 
het volgende: 
Op het gebied van rekenen en spelling zien we in de groep 3 t/m 6 zijn we tevreden over de scores. Op 
rekenen scoren de leerlingen boven gemiddeld en spelling gemiddeld en boven gemiddeld.  In de 
groepen 7 en 8 wordt over het algemeen lager gescoord. Er zijn veel leerlingen die op hun eigen niveau 
werken en deze worden dan ook getoetst op maat. Dit geeft een vertekend beeld in de 
groepsresultaten.   
De scores van begrijpend lezen zijn gemiddeld of boven gemiddeld.   
Er moet school breed ingezet worden op het technisch leesonderwijs. De scores zijn laag, in de 
projectgroep taal/lezen wordt technisch lezen en de toetsing hiervan opgepakt. De DMT is bij alle 
leerlingen afgenomen van groep 3 tot en met 5, bij groep 6 tot en met 8 is hij alleen afgenomen bij de 
kinderen die uitvielen op de leestempotoets.   
  
Dit is het tweede schooljaar dat wij werken met Staal. De leerkrachten en de leerlingen zijn positief. We 
zien dat iedereen gewend is aan het werken met de categorieën en de resultaten van spelling gaan 
vooruit. We zien nog geen groei in de scores van de woordenschattoets.   
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De rekencoördinator zorgt ervoor dat het rekenonderwijs structureel onder de aandacht blijft van de 
leerkrachten. Dit heeft een positief effect op de resultaten.   
  
Vanaf 1 april 2019 registreren we op een andere manier. Er is een compact groepsoverzicht. De 
citotoetsen worden twee keer per jaar geanalyseerd aan de hand van 3 vragen:   

 Wat zie ik?  
 Wat vind ik ervan?  
 Wat ga ik eraan doen?  

Dit wordt geborgd in ‘de groene map’. Tevens worden alle methodetoetsen uitgedraaid uit Parnassys en 
op dezelfde manier geanalyseerd en geborgd.   
De onderwijsbehoeften van alle leerlingen worden beter in beeld gebracht in het beknopte 
groepsoverzicht. Deze zit vooraan in ‘de groene map’ en is overzichtelijk voor zowel leerkracht als 
eventuele invaller.   
 
Einde schooljaar: 
Door de bijzondere tijd hebben we aan het eind van dit schooljaar niet ons reguliere toetsrooster 
gevolgd. We hebben de leerlingen in beeld gebracht door middel van afname AVI, DMT, observatie 
doelenformulieren rekenen en afname methode toetsen. Hieruit bleek dat sommige leerlingen 
geprofiteerd hebben van een 1 op 1 begeleiding thuis, en hun resultaten zijn volgens verwachting 
gegroeid en sommigen zelfs boven verwachting. Andere leerlingen hebben de structuur en begeleiding 
vanuit school gemist en hun ontwikkeling op het gebied van de kernvakken is minder gegroeid dan 
verwacht. Wij hebben de leerlingen in beeld door bovenstaande en groepsbesprekingen met IB en dragen 
zorg voor een zorgvuldige overdracht naar de nieuwe leerkracht(en). Hierbij gebruiken we de groene 

map’’, deze map wordt bij alle groepen structureel gebruikt.  
Na de zomervakantie nemen we alsnog Cito toetsen af, en kunnen deze met de aangepaste normering als 
E toetsen verwerken in ons registratiesysteem.  
 
 

 
 

Speerpunt 3. Bewegingsonderwijs/fijne & grove motoriek  PROCES  RESULT.  

Op de Zwetteschool vinden we gezond bewegen belangrijk. De afgelopen jaren zagen 
we de kwaliteit van de bewegingslessen achteruitgaan. We hebben een aantal 
collega’s opgeleid en deze zijn bevoegd om de bewegingslessen te verzorgen. Dit jaar 
zetten we in om de doorgaande lijn bewegingsonderwijs in beeld te hebben, uit te 
voeren en te borgen in de gehele school. Er zijn twee leerkrachten aangesteld die zorg 
gaan dragen voor het bewegingsonderwijs. De projectgroep gaat er aankomend jaar 
voor zorgen dat bewegen, ook in de klas, de focus krijgt en dat eenieder die op de 
Zwetteschool komt ziet dat we bewegen hoog in het vaandel hebben staan.  

3  2 

Toelichting: 
We zijn dit schooljaar intensief bezig geweest om bewegingsonderwijs stevig neer te zetten. Het eerste half 
jaar is dit dan ook zeker naar tevredenheid gebeurd. De inzet van de vakleerkrachten werd bekostigd uit de 
werkdrukgelden. Niet alle leerkrachten ervaarden een verlaging van de werkdruk door de inzet van een 
vakleerkracht bewegingsonderwijs. We hebben met het team gezocht naar oplossingen, echter in de 
vroege herfst kwam de inzet van de vakleerkrachten onder druk te staan, er ontstond onduidelijkheid in de 
financiële situatie van Odyssee. Er is toen gekozen om het aantal dagen terug te brengen van 4 dagen een 
vakleerkracht naar 2 dagen. In maart is het bewegingsonderwijs door de coronaperiode geheel stil komen 
te liggen. Toen de school weer open mocht is gezocht naar de meest optimale oplossing om de 
bewegingslessen voor te zetten, in dit geval buiten. Richting volgend schooljaar gaat de projectgroep aan 
de slag om de lijnen uit te zetten, er is een goede en passende methode aangeschaft, welke zeer praktisch 
in gebruik is. Daarnaast wordt er ingezet op het opleiden van collega’s zonder bevoegdheid. 
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Evaluatie School indicatoren  
  

Domein Financiën  
Wat de leerlingaantallen betreft hebben we ons doel behaald en hebben we het leerlingaantal 
behouden. Wat opvalt is dat er op het moment veel verhuizingen plaats vinden. Er is meer in- en 
uitstroom in de hogere groepen.  
Op het gebied van inzicht in de financiën is in de tweede helft van het schooljaar een goede slag 
geslagen. De dashboards in AFAS geven meer inzicht in de formatie en de financiën. Hierdoor is het 
gemakkelijker om te sturen.  

 

Domein Personeel  
In het eerste deel van het schooljaar liepen we uit de pas op het gebied van de formatie. Na ingrijpen 
is dit sterk verbeterd. In de gesprekken met de medewerkers met directie geeft men aan over het 
algemeen tevreden te zijn. Er is hier en daar wel eens wat, maar wanneer dit bespreekbaar gemaakt 
wordt, is er vaak een oplossing. Collega’s geven aan met de visie aan de slag te willen om deze zo 
concreet mogelijk te maken. Hier zijn in de tweede helft van het schooljaar stappen in gezet.  
Op het gebied van verzuim hebben we te maken gehad met onderwijsassistenten en een leerkracht 
die langdurig uitvielen dit schooljaar. Het kortdurende verzuim was lager dan het voorgaande jaar. Er 
zijn geen collega’s positief getest op Corona dit schooljaar. 
Er is een start gemaakt met het gebruiken van de progressiecirkel tijdens de ontwikkelgesprekken. 
Dit krijgt volgend schooljaar vervolg. Het in beeld hebben van de kwaliteit van de medewerkers is 
nog niet op het juiste niveau. Ook het inzicht hebben in de eigen kwaliteiten door de medewerkers 
zelf is nog niet voldoende aan de orde gekomen. Dit is een speerpunt voor schooljaar 2020-2021. 
  

Domein Kwaliteit 
Voor de evaluatie van de leeropbrengsten verwijzen we naar de evaluatie van speerpunt 2. 
De WMK-kaarten afnemen, zoals we in onze ambitie/doel hadden opgenomen heeft niet plaats 
gevonden. We krijgen dit niet van de grond. We nemen de tijd er niet voor om hierin te duiken en uit 
te zetten. Voor komend schooljaar zullen we de hulp van de domeinvoorzitter Kwaliteit invliegen om 
met ons naar een passende en goede vorm te zoeken om leerling- en oudertevredenheid in beeld te 
krijgen.  
De lesbezoeken door de reken- en taal coördinator zijn niet gebeurd. De facilitering in tijd was 
hiervoor niet toereikend, dit is voor schooljaar 2020-2021 aangepast. 
  

Domein Onderwijs 

Er blijven stappen gezet worden op het gebied van didactisch handelen, het gesprek hierover vindt 
steeds meer op inhoudelijk gebied plaats en vindt grotendeels plaats in de bouwen en 
parallelgroepen. Het is steeds normaler om elkaar te bevragen naar aanpak en werkwijze. Daarnaast 
wordt er steeds beter en meer samengewerkt. Winst is nog te behalen in het in beeld hebben van 
onze eigen kwaliteiten en daar gebruik van te maken.  
Als we kijken naar ons pedagogisch klimaat dan zijn we hier tevreden over. We hebben, grote, maar 
leuke groepen, de kinderen gaan met plezier naar school. Kinderen die niet lekker in hun vel zitten 
zijn grotendeels in beeld en hier is hulp op ingezet. 
De vraag die we ons steeds vaker stellen is: “Bereiden we de kinderen met onze huidige aanpak goed 
genoeg voor op de maatschappij die dan geleefd wordt?” Deze vraag vormt de basis voor ons 3e 
speerpunt voor schooljaar 2020-2021. 
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Domein Samenwerking 

Met de diverse stakeholders waar wij mee te maken hebben is er een goede samenwerking. We 
profileren ons als positieve school in beweging en zoeken hierbij de samenwerking op door mee te 
doen aan verschillende projecten, bijvoorbeeld de Kinderconferentie in gezamenlijkheid met de 
gemeente. 
  
  

Domein huisvesting, facilitair en ICT 

Het lijkt er niet op dat de gemeente in beweging komt en duidelijkheid geeft betreffende 
renovatie/verbouw/nieuwbouw van ons schoolgebouw. In overleg met facilitair is besloten om het 
binnenplein aan te pakken, de materialen komen van de Master Sperkhem. Daarnaast gaan we door 
met het plaatsen van airco’s in het gebouw. In de zomer van 2020 worden er nog 4 geplaatst en in 
2021 worden er ook weer 4 of 5 meegenomen.  
Alle zeer verouderde borden met beamers worden in 2020 vervangen, dit zal de mogelijkheden om 
onze digitale programma’s goed te gebruiken vergroten.  
Het aanzicht van de school en in de school kan zeker een opfrisbeurt gebruiken. Er hangen erg oude 
gordijnen, in overleg met facilitair zal er gekeken worden naar het vervangen hiervan en wat dan 
wenselijk is (screens, andere wijze van verduisteren). 

Kansen en risico’s 

Risico’s 
 de groepsgroottes, vanaf groep 4 minimaal 25 kinderen in de klas 
 opvallend veel instroom in de hogere groepen 
 uitstraling gebouw en plein 
 nog niet goed genoeg in beeld hebben leerlingpopulatie voor afstemmen aanbod 
 in bovenbouw relatief veel leerlingen met eigen leerlijn 

 
Kansen 

 Werken met OA2SE in de groepen 1 t/m 4 
 Onderzoeken uitbreiden OA2SE naar groepen 5 t/m 8 
 Goede samenwerking Kinderwoud 
 Master Talentontwikkeling en diversiteit 
 Opleiden 2e reken coördinator en 2e taal coördinator  
 Ontwikkeling eigenaarschap/Zwette-topper 
 Werken met projectgroepen 
 Ontwikkelingen rondom het leesonderwijs onderzoeken 

 

Conclusie 

Het is een bijzonder jaar geweest, waarin veel zaken de revue zijn gepasseerd. We kijken met trots 
terug hoe we als team met alle zaken die op ons pad zijn gekomen zijn omgegaan. Er is nog genoeg te 
doen en te ontwikkelen, deze zaken hebben we helder en nemen we op in de speerpunten en het 
schooljaarplan van schooljaar 2020-2021. 
We zien het komende schooljaar met vertrouwen tegemoet en zijn klaar om alle ontwikkelingen 
verder door te zetten en uit te werken. 
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Schooljaarplan 2020-2021 

Algemeen 

Komen schooljaar steken we in op de kwaliteiten en talenten van onze medewerkers en leerlingen en 
het inzichtelijk maken van ontwikkelpunten. We bevorderen de professionele cultuur door, nog 
steeds, ons bewust te zijn dat we niet praten over, maar met elkaar. Nieuwsgierig zijn, vertrouwen 
hebben en uitgaan van de goede bedoelingen van de ander zijn belangrijke uitgangspunten. Met en 
van elkaar leren vinden we belangrijk, zo kunnen we samen stappen zetten om de onderwijskwaliteit 
te verbeteren en te vergroten. 
 
We zijn voorbereid op een mogelijke schakeling van fysiek op school onderwijs volgen naar 
thuisonderwijs. Echter hopen we dat het primair onderwijs open kan blijven. We merken dat het 
echte contact met kinderen veel meerwaarde heeft voor het welbevinden en de ontwikkeling van 
hen. 

Speerpunten 2020-2021 

1.Doorgaande lijn/zicht op ontwikkeling 
De doorgaande leerlijn is helder op de verschillende vakgebieden en leerkrachten weten waar de 
leerlingen zich bevinden op deze lijn. 

 
Specifiek 

De leerkrachten hebben zicht op ontwikkeling en leerlijnen, en stemmen af. De leerkracht 
analyseert de resultaten, onderzoekt onderliggende hiaten, stelt doelen bij. De PCDA cirkel wordt 
hier als leidraad voor gebruikt. Door middel van gesprekken met leerlingen waarbij de leerkracht 
luistert, vragen stelt en doorvraagt komen de onderwijsbehoeften van de leerlingen in beeld. 
Hieruit maakt de leerkracht analyses. Met deze analyses kunnen leerkrachten het onderwijs beter 
afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Leerlingen worden planmatig gevolgd en 
doorlopen een ononderbroken ontwikkeling.  
De leerkrachten hebben aan het eind van 2020-2021 inzicht in de verschillende leerlijnen van de 
vakgebieden van zowel het leerjaar voor hen, als het leerjaar na hen. Deze informatie wordt 
gebruikt om zo goed mogelijk op de behoeftes van de leerlingen af te stemmen.  

 
Activiteiten 

- Analyse van het dagelijkse werk, (niet) methodegebonden toetsen en lesobservaties, 
doornemen boek ‘Leerlijnen’ en terug laten komen op de bouwvergaderingen. 

- Twee keer per jaar zijn er groepsbezoeken door directie en intern begeleider, met 
aansluitend een reflectiegesprek. Het doel hiervan is het observeren van de zicht op 
ontwikkeling en deze eventueel bij te sturen. De eerste is tussen herfst en kerst, de 
tweede ronde is tussen voorjaar en mei.  

 
Monitoring 

- Het inhoudelijke gesprek vindt plaats tijdens de bouwvergaderingen (1x per 3-4 
weken) 

- Bovenstaande thema komt terug tijdens de gesprekken met directie aan de hand van 
de progressiecirkel. 

- Tijdens de groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen met IB worden de analyses 
besproken en daar waar nodig bijgesteld. 

- Borging vindt plaats in dag-en weekplanning en registratieformats. 
- In het teamoverleg wordt de trendanalyse besproken. 
- Eigenaren: Petra, Edith, Lotte 
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We zijn tevreden als 

- Er inzicht is in de leerlijnen op de vakgebieden rekenen, taal, spelling, technisch en 
begrijpend lezen.  

- Door de afstemming op de onderwijsbehoefte van onze leerlingen gaat het 
welbevinden en de resultaten omhoog. 

- Er vanuit de analyse (data) acties worden gedaan op het gebied van afstemming en 
deze zichtbaar zijn in zowel dag- weekplanning als in de lessen. 

 
2. Duurzaam personeelsbeleid 
 
Algemeen 
Dit schooljaar zetten we in op een kwaliteitsslag van ons onderwijs, maar ook van de individuele 
leerkracht. Er wordt gewerkt met waarderend onderzoek en de progressiecirkel. Medewerkers 
hebben in beeld of zij basis-, start-, vak-bekwaam of excellent zijn en weten waar zij het komende 
schooljaar aan gaan werken wat hun ontwikkeling betreft. Hieruit vloeien ontwikkel- en 
vervolgafspraken en deze worden gemonitord middels lesobservaties. Deze koppelen we aan de 
groepsbezoeken van directie (en collega-directeur) en intern begeleider. Daarnaast observeren de 
reken- en taal coördinator ook in de groepen, en scherpen de lessen en opbrengsten aan. Dit alles 
wordt gebundeld in het personeelsbeleidsplan van de Zwetteschool. 
 
Specifiek 

- Iedere collega heeft inzicht in eigen kwaliteiten/talenten en weet wat zijn/haar 
ontwikkelpunten zijn. 

- Deze kwaliteiten en ontwikkelpunten zijn onderdeel van de gesprekken waarderend 
onderzoek aan de hand van de progressiecirkel. 

- Er worden concrete en meetbare afspraken gemaakt op het gebied van de 
ontwikkelpunten en deze worden ook gemonitord (zie bovenstaande). 

- Collega’s hebben van elkaar de talenten en kwaliteiten in beeld, zodat zij weten bij 
wie ze kunnen aankloppen voor sparren en hulp. 

- Projectgroep: Wij als professional, beschrijven de Zwettetopper. 
- Aan het einde van dit schooljaar ligt er een personeelsbeleidsplan Zwetteschool. 

 
Activiteiten 

- Startmeting kwaliteiten, talenten en ontwikkelpunten 
- 3 x per schooljaar gesprek aan de hand van progressiecirkel (dit kan met directie, IB, 

taal- en reken coördinator) 
- Lesobservaties/ groepsbezoeken  
- Schrijven personeelbeleidsplan Zwetteschool 

 
Monitoring 

- Agenda teamoverleg en bouwoverleg, hierbij worden ook elkaars talenten en 
kwaliteiten gedeeld. 

- Successen worden benoemd en gedeeld.  
- Nieuwe leerkrachten worden gekoppeld aan een maatje. De nieuwe leerkrachten 

worden begeleid door de trajectbegeleider vanuit Odyssee.  
- Eigenaar: projectgroep: Wij als professional, bestaande uit: Marcel, Ingrid, Edith, 

Lotte, Petra, Marleen 
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We zijn tevreden als 

- Iedere collega weet of hij/zij startbekwaam, basisbekwaam, vakbekwaam of 
excellent is en in beeld heeft waar hij/zij aan kan en gaat werken. 

- Collega’s op de hoogte zijn van elkaars talenten en kwaliteiten en hier ook gebruik 
van maken. 

- Er aan het einde van het schooljaar een personeelsbeleidsplan Zwetteschool in 
samenwerking met HRM ligt met heldere uitgangspunten. 

 
 
3. Impuls geven aan thematisch werken t.b.v. de kwaliteiten en talenten van onze leerlingen 
 
Algemeen 
We zijn afgelopen jaar begonnen in groep 1 tot en met 3 begonnen met OA2SE. OA2SE staat voor: 
Omvattend, Ambitieus, Aantrekkelijk, Samenhangend en Eigenaarschap voor zowel de leerkracht als 
de leerling. Het is een andere manier om onderwijs vorm te geven. Toekomstgericht onderwijs 
waarbij veel aandacht is voor de 21e eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, nieuwsgierigheid 
en creativiteit. Er wordt thematisch gewerkt van vakantie tot vakantie. De kinderen worden 
uitgedaagd en leren door spelen en ontdekken. 
 
Specifiek 

 We willen de nieuwsgierigheid, het ontdekken en spelend leren stimuleren door het inzetten 
van thematisch onderwijs. In de groepen 1 – 3 is hier al een start meegemaakt. Dit schooljaar 
zetten we in op hoe we dit in de groepen 1 – 8 vorm gaan geven. 

 In groep 4 wordt er dit jaar gestart met OA2SE. 

 We onderzoeken of voor de groepen 5 tot en met 8 Alle Hens Ontdek! geschikt is.  

 Om de thema’s een goede onderbouwing te geven is het van belang te weten hoe je 
activiteiten aanbiedt aan de kinderen, inzicht in de executieve functies geeft houvast in ons 
didactische instrumentarium. 

 
Activiteiten 

- OA2SE vindt plaats in de groepen 1 tot en met 3. Tijdens de voorbereiding en 
uitvoering nemen we de leerkrachten van groepen 4 mee en 2e helft schooljaar gaat 
groep 4 ook meedoen met het tweede thema.  

- Voorlichting Alle Hens Ontdek! inplannen voor gehele team 
- 3 tot 5 thema’s per schooljaar 
- Training executieve functies door Semko 

 
Monitoring 

- Dit speerpunt komt terug op team- en bouwvergaderingen 
- Borging door kwaliteitskaart, deze komt in het Zwettehandboek 
- Verslaglegging in Vorap 

 
We zijn tevreden als 

- We in de groepen 1-3 in ieder geval 3 tot 4 thema’s hebben uitgewerkt en 
uitgevoerd. 

- Er een besluit genomen is over de invulling van thematisch werken in de groepen 5-8 
- We in de uitvoering zien dat er samenhang is tussen de vakgebieden en de talenten 

en kwaliteiten van onze leerlingen. 
- De executieve functies is gevolgd en zichtbaar is in het didactisch handelen. 
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Ambities en acties per School Indicator 
 

 Domein Financiën 

  Leerlingaantallen – Miranda/Lotte 
Prognose 1/10/2020 319 leerlingen 
Prognose 1/10/2021 321 leerlingen 
Groepen en aantallen 17 augustus 2020 
1-2a 20 leerlingen 
1-2b 20 leerlingen 
1-2c 24 leerlingen 
3a 20 leerlingen 
3b 21 leerlingen 
4a 27 leerlingen 
4b 24 leerlingen 
5a 27 leerlingen 
6a 29 leerlingen 
6b 30 leerlingen 
7a 24 leerlingen 
7b/8b 25 leerlingen 
8a 27 leerlingen 
 
Ambitie: 14 a 15 groepen van maximaal 25 leerlingen. Het verschil in leerlingaantallen t.o.v. het 
jaar ervoor is naar beneden maximaal 2% en naar boven minimaal 2% in aantal. 
Goed in beeld hebben van 4-jarigen in de omgeving en stimuleren op tijd aanmelden. 
 
Actie: 

- Samenwerking met peuters Kinderwoud behouden en onderzoeken waar kansen 
en mogelijkheden liggen 

- Overleg GGD betreffende flyer of attentie voor aanmelden op consultatiebureau 
bij controle rond de 3 jaar  

- PR-activiteiten bewuster inzetten 
- Positief medewerkersgedrag; je bent  

 
We zijn tevreden wanneer we de leerlingaantallen op peil houden ten opzichte van het 
voorgaande jaar en we rond de 320 leerlingen hebben. 

 
  Financiën- Lotte 

 
Ambitie: Optimaliseren gebruik AFAS, meer inzicht in financiën bij het team. In 2021-2022 wordt 
er gewerkt met budgetten per bouw/project. 
 
Acties: 

- met controller plan van aanpak maken wat betreft de realisatie van het werken 
met budgetten, wat is hier voor nodig? 

- het (een gedeelte van het) team inzicht geven in de financiën  
 
We zijn tevreden als er inzicht is in de begroting en financiën en de hoofdlijnen bij het team 
bekend zijn met als doel betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de school te creëren.  
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 Domein Personeel 

  Formatie - overzicht en uitputting wordt in 2020-2021 via AFAS gevolgd. Paulien 
 
Zie speerpunt 2. 

  Tevredenheid personeel – Margo, Rebekka, Lotte 
 
Ambitie: vragenlijst (WMK)tevredenheid personeel inzetten en een objectief beeld van de 
tevredenheid krijgen. 

 
Acties: De preventiemedewerkers vragen om de vragenlijst voor de herfstvakantie uit te zetten, 
de uitkomsten te analyseren en te bespreken met team. Aan de hand daarvan worden acties 
uitgezet. 
 
Wij zijn tevreden als de acties uit het team komen en de vragenlijst in juni 2021 een verbeterde 
score laat zien. 

  Vitaliteit en verzuim – Lotte 
 
Ambitie: Ziekteverzuim is onder het landelijk gemiddelde. 
 
Acties: op de hoogte zijn wat er leeft bij de medewerkers. Medewerkers zijn op de hoogte van de 
uren voor duurzame inzetbaarheid en zetten deze in. Medewerkers zijn medeverantwoordelijk 
voor hun eigen welbevinden, wanneer er iets niet goed is of voelt, dan is het van belang dat zij dit 
delen met de juiste persoon en niet in de klaag/mopperstand gaan staan. Collega’s attenderen 
medewerkers die klagen of mopperen toe te stappen op de juiste persoon om zaken 
bespreekbaar te maken. 
 
We zijn tevreden als het ziekteverzuim onder het landelijk gemiddelde blijft.  

  Kwaliteit medewerkers – Lotte 
 
Ambitie en acties; zie speerpunt 2. 

 

  Scholing (scholingsplan apart) 

 

  Van geschreven kernwaarden naar gevoel en gedrag projectgroep ’Wij als professional’ 
 
Ambitie: de kernwaarden waar Odyssee voor staat zijn bekend bij de medewerkers.  
 
Acties: de kernwaarden van Odyssee meenemen in onze overleggen. Kernwaarden Odyssee en 
visie/missie Zwetteschool visueel uitwerken. 
 
We zijn tevreden als de kernwaarden van Odyssee bekend zijn en er geen vragende blik in de 
ogen komt als hiernaar gevraagd wordt. Medewerkers kunnen in ieder geval de meeste 
kernwaarden benoemen en uitleggen. De visie/missie is zichtbaar in de school. 
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 Domein kwaliteit 

  Leeropbrengsten Petra/Edith 
Tussenopbrengsten/schoolweging /referentieniveaus 
Eind schooljaar 2019-2020 zijn er geen Cito’s afgenomen waardoor we geen eindopbrengsten 
kunnen laten zien. De leerkrachten hebben hun groepen in beeld gebracht en zijn schooljaar 
2020-2021 gestart met de stof waar zij vorig jaar zijn gebleven.  
Eind september 2020 nemen we volgens advies alsnog de Cito’s af.  
Nieuwe resultatenmonitor meenemen in de gesprekken met leerkrachten, zodat zij hier inzicht 
inkrijgen. Dit jaar uitzoeken hoe we de informatie uit deze monitor kunnen gebruiken en 
verwerken in de HGW-cyclus. 
 
Acties: Zie speerpunt 1. 
 
We zijn tevreden wanneer we medio oktober alle leerlingen middels Cito opbrengsten in beeld 
hebben.  
 

  Eindopbrengsten Taal/Rekenen - Route 8/Iep eindtoets – opbrengsten so/sbo/vso (opbrengsten 
2019/ambities 2020) 
90% van de leerlingen heeft aan het eind van groep 8 het 1f niveau behaald. Als we kijken naar 1s 
en 2f willen we hoger scoren dan de signaleringswaarden (50,6%). Passend bij de huidige groep 8 
populatie is 55% reëel.  
 
Acties: zie speerpunt 1. 
 
We zijn tevreden als we boven de signaleringswaarden zitten.  
 

  Kwaliteitszorg - Hoe hou je het zicht op de kwaliteit van het onderwijs/op welke manier geef je 
kwaliteitszorg vorm 
We vervolgen het gebruik van ‘de groene zorgmap’ in de groepen. Nieuwe collega’s zijn op de 
hoogte gebracht. Daarnaast hebben we de HGW cyclus verwerkt in onze gesprekscyclus, op 3 
niveaus: met leerlingen, ouders en leerkrachten.  
 
Acties: zie speerpunt 1 en 2.  
 
We zijn tevreden wanneer we eind dit schooljaar onze nieuwe gesprekscyclus evalueren en hem 
kunnen aanscherpen waar nodig.  

 Domein onderwijs 

 Inspectiekader 

  Didactisch Handelen 
 
Acties: zie speerpunt 1 en 2.  
 

  Registratie en zicht op ontwikkeling Edith, Petra 
 
Acties: zie speerpunt 1. 
 

  Leerlingondersteuning / leerlingpopulatie Edith, Petra 
 

Acties: zie speerpunt 1. 
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  Pedagogisch klimaat Marleen 
 
Ambitie: we zijn tevreden over het pedagogisch klimaat. 
 
Acties: Twee keer per jaar nemen we de KIVA leerlingenlijst af. We analyseren de resultaten. 
Opvallende zaken worden besproken tijdens groepsbespekingen en hier worden acties aan 
gekoppeld voor in de groep/ individuele leerling.  
We nemen na de herfstvakantie een oudervragenlijst af.  
 
We zijn tevreden als er een positief pedagogisch klimaat heerst.  

  Aanbod – burgerschap, Engels Vanessa 
Ambitie: December 2020 ligt er een beleidsplan burgerschap klaar en zijn de 
leerlijnen voor de groepen 5-8 duidelijk. Er is duidelijk wat er in welk leerjaar aan 
bod komt en er wordt voldaan aan de kerndoelen. 
De methode GrooveMe voor Engels wordt in de groepen 1-8 gebruikt. 
 
Acties: Schrijven beleidsplan burgerschap, in kaart brengen wat er al gedaan wordt 
in de groepen 5-8. In beeld hebben wat nog niet voldoende aan bod komt en dit 
uitzetten in het beleidsplan. 
Zien doen, samen doen, zelf doen voor wat betreft de methode Engels GrooveMe. 
Vanessa trekt hierbij de kar.  
 
We zijn tevreden wanneer het beleidsplan burgerschap er in december 2020 is en 
dit tot uitvoering wordt gebracht. 
We zijn tevreden als 90% van de leerkrachten enthousiast zijn over de methode 
GrooveMe en deze zelf gebruiken in de klas en het vak Engels een plek in het 
rooster heeft. 

 

 

 Eigen ambities t.a.v. van kwaliteit 

  Passend onderwijs 
Zie speerpunt 1 en 2 

  Technisch lezen – Els 
Ambitie: Er is een besluit genomen over een nieuwe methode voor technisch lezen/begrijpend 
lezen. Er is een besluit genomen over de toetsafname van niet-methodegebonden toetsen voor 
wat betreft technisch lezen. 
 
Actie: onderzoeken welke technisch leesmethodes er zijn en welke passen bij de behoeftes van 
onze schoolpopulatie. Team meenemen in besluitvorming. Onderzoeken hoe we de leerlingen 
het beste kunnen toetsen op technisch leesniveau. 
 
We zijn tevreden als er een besluit genomen is op het gebied van welke technisch leesmethode 
we willen gebruiken. 
We zijn tevreden als we op een passende en reële wijze het technisch lezen kunnen toetsen. 
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 Domein samenwerking 

  Ouders/leerling tevredenheid – Lotte en voorzitter MR 

 
Ambitie: Aan het eind van dit schooljaar hebben we door de inzet WMKPO-kaarten de ouder- en 
leerlingtevredenheid in kaart gebracht en hebben we onze sterke punten en verbeterpunten in 
beeld en met ouder(s)/verzorger(s) gedeeld. 
 
Acties: uitleg hoe WMK werkt (uitvraag bij Dineke), vragen WMK doornemen met voorzitter MR. 
WMK uitzetten in november 2020. Uitkomsten analyseren, bespreken in MR, delen met team en 
in weekbericht. Verbeteracties met MR en team bespreken en opnemen in de jaarplanning. 
 
We zijn tevreden als 70% van de ouder(s)/verzorger(s) meedoet aan het onderzoek en we in 
beeld hebben waar onze verbeterpunten liggen. 

  Ouderbetrokkenheid – Ineke 
Visie: ouder(s)/verzorger(s) zijn onze partners, samen met hen vormen wij (een deel van) het 
netwerk van hun kind. We zien het als onze taak om ouder(s)/verzorger(s) mee te nemen in de 
gehele ontwikkeling van hun kind. We doen dit open, transparant en in gesprek. We verzorgen 
maatwerk als het om contactmomenten gaat. 
 
Ambitie: Bovenstaande willen we dit schooljaar (nog) beter vorm gaan geven. 
 
Acties: We zetten ‘mijnrapportfolio’ beter in voor wat betreft de methodegebonden toetsen en 
leerlijnen/doelen. Tijdens het startgesprek stemmen we met ouder(s)/verzorger(s) hun behoefte 
aan contactmomenten af en spreken we verwachtingen uit. Evaluatie december 2020 en mei 
2021, waar nodig bijstellen. 
 
We zijn tevreden als ‘mijnrapportfolio’ goed inzicht geeft aan ouder(s)/verzorger(s) in de 
ontwikkeling van hun kind. We zijn tevreden als we maatwerk leveren wat contactmomenten 
betreft en niet meer aan de standaard tienminutengesprekken vast zitten. 

  Medezeggenschap – Paulien 

 
Ambitie: De MR, zowel ouder-als personeelsgeleding, volgt met elkaar een inhoudelijke scholing. 
De MR denkt mee, controleert en corrigeert waar nodig. Het is duidelijk voor 
ouder(s)/verzorger(s) wat de MR doet en waarvoor zij te benaderen zijn. De MR is zichtbaar en 
vindbaar om daar waar nodig signalen te ontvangen. 
 
Acties: MR schrijft zich in voor scholing. MR stelt zich voor in weekbericht en op de website. Er 
wordt een jaarplanning opgesteld. Na iedere MR-vergadering een kort verslag in weekbericht. 
 
Als MR zijn we tevreden als we meepraten en meedenken over inhoudelijk goed onderwijs en dat 
ouder(s)/verzorger(s) ons weten te vinden. 

  IKC – Lotte 
 
Ambitie: versterken samenwerking Kinderwoud 
 
Acties: samen met Kinderwoud bepalen of we daadwerkelijk voor IKC op de voorgevel willen 
gaan en daar voor 1 december 2020 de knoop in doorhakken. Plan van aanpak maken wat betreft 
samenwerking, kosten en gebruik gebouw. 
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We zijn tevreden wanneer er duidelijkheid is waar we met beide organisaties voor gaan en voor 
staan per 1 december 2020. We zijn tevreden wanneer er een plan van aanpak ligt voor wat 
betreft de samenwerking met Kinderwoud in de toekomst. 

 Domein huisvesting, facilitair, communicatie en ICT 

  Gebouw en omgeving school – Paulien 

 
Ambitie: Een aantrekkelijke uitstraling van de Zwetteschool, zowel de pleinen en de buitenkant 
van de school als in de school. We willen een opgeruimde school die frisheid uitstraalt en waar je 
graag wilt werken. 
 
Acties: Huidige gordijnen vervangen (opnemen in begroting 2021), 5x airco (20.000 euro 
opnemen in begroting 2021), schoolplein aan de voorkant bosjes aanpakken en ontdek/verstop 
plekken creëren (2021), fietsen groepen 7-8 naar zijkant school brengen(2021), schilderwerk 
binnen bijhouden, school opruimen/zorgen voor afschermen open ruimtes (onder trappen). 
 
We zijn tevreden als 50% gerealiseerd kan worden in school 2020-2021 en de andere 50% in ieder 
geval in 2021 gerealiseerd wordt. 

  Arbo en veiligheid – Rebekka, Margo (preventie werkgroep) 
 
Ambitie: We willen het veiligheidsplan updaten en in het eerste half jaar 2 geplande 
ontruimingen doen en in het 2e half jaar 1 ongeplande ontruiming. 
 
Acties: Het veiligheidsplan onder de loep nemen en aanpassen naar huidige situatie. Het 
veiligheidsplan komt terug in (bouw) vergaderingen. Data ontruimingen staan gepland, uitvoeren 
en evalueren. 
 
We zijn tevreden als we dit schooljaar 3x ontruimen (inclusief Kinderwoud), hebben geëvalueerd 
en de evaluatie hebben meegenomen in het veiligheidsplan. 

  ICT / privacy-AVG – Petra (ICT), Miranda(privacy-AVG) 
 
Ambitie: de digitale geletterdheid (mediawijsheid, social media, gebruik van devices en ict-
vaardigheden) voldoen in de groepen 5 t/m 8 aan de leerlijnen zoals omschreven in het boek 
‘leerlijnen in het basisonderwijs’.  
 
Acties: onder de aandacht brengen in de bouwvergaderingen van de leerlijnen. In kaart brengen 
wat er al gedaan wordt en wat er nog nodig is. Plan van aanpak opstellen om de digitale 
geletterdheid te verbeteren. 
 
We zijn tevreden wanneer digitale geletterdheid onder de aandacht is gebracht bij zowel 
leerlingen, leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s). We tevreden wanneer er in januari 2021 een 
plan van aanpak ligt om de digitale geletterdheid te verbeteren, zodat dit meegenomen kan 
worden richting schooljaarplan 2021-2022. 
 
Om niet te vergeten: vervanging verouderde iPads, de afschrijvingstermijn van een groot deel van 
de leerling iPads is verlopen, plan van aanpak wat betreft vervanging in overleg met 
Domeinvoorzitter ICT. 

  Communicatie / PR – Marcel 
 
Ambitie: Huidige communicatie richting ouder(s)/verzorger(s) behouden (weekmail). 
Naambekendheid in de nabije omgeving vergroten, PR structureel een plek geven in de 
jaarplanning. Website meer gebruiken als PR-middel voor externen. 



Schooljaarplan 2020-2021  Pagina 19 
 

Acties: Indien mogelijk 1x in de 2 maanden een persbericht in GROOTSneek. Website up-to-date 
houden. 
 
We zijn tevreden wanneer wij daadwerkelijk 1x in de twee maanden een berichtje in de pers (al 
dan niet via website GROOTSneek of via Sneeker Nieuwsblad) kunnen laten plaatsen. We zijn 
tevreden wanneer de website up-to-date is, ook met recente activiteiten. 

 


