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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. 

Referentienivea
us 

 
 

Kenmerken 
leerlingpopulati
e 

· 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 

· 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 redelijk betrokken bij school en bij hun kind(eren) 

mailto:administratie@zwetteschool.nl
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· 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 2020 - 2021 
 

Algemeen beeld 
Het afgelopen schooljaar zijn we goed gestart. Er zijn drie collega’s gestart met een opleiding. Zij 
worden opgeleid tot rekencoördinator en taalcoördinator. De derde collega doet de studie 
‘Talentontwikkeling en diversiteit’. De opleidingen sluiten naadloos aan op onze visie op onderwijs, 
de brede ontwikkeling van het kind in beeld.  
De projectgroep rekenen, cultuur en mijnrapportfolio hebben mooie stappen gezet dit jaar. De 
projectgroep taal heeft een aantal zaken uitgezet en heeft de aanzet gegeven voor het traject 
technisch lezen en begrijpend lezen. De projectgroep ‘wij als professional’ heeft in de eerste helft 
een aantal goede stappen gezet, echter daarna is het wat in het slob geraakt. Dit pakken we in het 
nieuwe jaar weer op.  
Het leerlingenaantal loopt gedurende dit schooljaar op. Na de kerstvakantie is er dan ook gestart met 
een 4e kleutergroep, de instroomgroep.  
 Op 30 november is er een audit afgenomen door 2 auditoren in opleiding en hun begeleider. De 
stappen die zijn gezet op het gebied van zicht op ontwikkeling en de professionalisering van het team 
werden positief beoordeeld. De kwaliteitscultuur werd met een goed beoordeeld. De ervaringen en 
verhalen van de medewerkers en directie kwamen 1 op 1 overeen. Transparantie en inzicht hebben 
in wat er nog verbeterd kan en moet worden is aanwezig en is ook weggezet op de lange termijn. 
 In het laatste kwartaal hebben we onze visie/missie herijkt, er stonden een aantal zaken in die 
gedateerd waren. Met ondersteuning van de MR en in gezamenlijkheid met het team zijn we erg 
tevreden over zowel het proces als het resultaat. De visie/missie wordt in beeld gebracht door een 
cartoonist, op dit moment is hij in de afrondende fase. 
De overstap van fysiek onderwijs naar thuis- en online onderwijs en weer terug is redelijk soepel 
verlopen. Het organiseren van de noodopvang was een pittige klus, ook het draaien van de 
noodopvang was niet altijd gemakkelijk voor zowel medewerkers als leerlingen. Vanaf 8 februari 
mocht er weer fysiek onderwijs gegeven worden, dit was best wel even spannend voor sommige 
collega’s. Door alles bespreekbaar te maken en in mogelijkheden te denken, is ook dit in alle rust 
goed verlopen. Terugkijkend zijn we als school en medewerkers goed door deze periode heen 
gekomen, er is 1 klas in quarantaine geweest, daarnaast hebben we weinig te maken gehad met 
positief geteste medewerkers en ook het aantal besmettingen onder leerlingen is voor zo'n grote 
school niet heel hoog geweest. 
 Het formatieproces had dit jaar beter gekund. Er is ruis ontstaan in de wandelgangen en dit kwam 
het proces niet ten goede. Volgend jaar zal dit proces anders worden aangevlogen. 
Kortom, afgelopen jaar is er wederom een roerig jaar geweest met de invloed van Covid-19 op de 
eerste plaats. We hebben gemerkt als team dat we verbinding missen met elkaar en behoefte 
hebben om weer fysiek met elkaar bijeenkomsten te houden.  
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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 

 
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. 

 
Evaluatie 
De eerste ronde groepsbezoeken en reflectiegesprekken hebben plaats gevonden in november, dit 
was ontzettend leerzaam en goed om te doen. De tweede ronde stond voor mei/juni gepland. 
Deze zijn verplaatst naar september/oktober van het volgende schooljaar. Dit is besloten omdat 
het voor een aantal collega's voor werkdruk zorgde en er in deze laatste periode veel gedaan moet 
worden, waarvan een aantal zaken nieuw zijn. 
Er is in de bouwen en projectgroepen wel meer inhoudelijk gesproken, wel had dit nog meer 
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uitgediept kunnen worden. Hieruit is voortgekomen dat we op het gebied van technisch lezen en 
begrijpend lezen nog een goede slag moeten en kunnen slaan. Dit wordt volgend schooljaar 
opgepakt met een traject. 
Er is geëxperimenteerd met verschillende dag- en weekplanningen of er zijn aanpassingen gedaan 
die meer ruimte geven om zaken te noteren. We zijn nog niet helemaal tevreden. We nemen dit 
mee naar volgend schooljaar en geven er dan voor de herfstvakantie een klap op. 
De groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen hebben dit jaar zoals gepland plaatsgevonden en 
zijn waar nodig bijgesteld. 
Doordat de citotoetsen erg dicht op elkaar vallen en er een schoolscan gemaakt moet worden voor 
de NPO-gelden kiezen we ervoor om dit in een keer te doen en eind juni dit te bespreken/delen 
met het team. 
Leerkrachten zijn zich dit jaar meer bewust geworden van het werken vanuit de analyse en dit 
zichtbaar maken in dag- en weekplanningen. Toch moet dit nog beter en gaan we hier volgend 
schooljaar wederom mee aan de slag. 
 
 

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-, vakbekwaam 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.  
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- 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 

 
 
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. 

 
Evaluatie 
In de eerste helft van het schooljaar zijn er wel stappen gezet, echter hierna is dit speerpunt niet 
goed uit de verf gekomen.  
De gesprekken in november hebben een mooie aanzet gegeven voor ontwikkelpunten/waar wil je 
aan werken.  
Wat betreft het inzicht of een werknemer startbekwaam, basisbekwaam, vakbekwaam of excellent 
is, is deels behaald. Het is zoeken naar een duidelijke omschrijving waaruit de verschillen blijken. 
Het delen van kwaliteiten en talenten onder de medewerkers is niet of nauwelijks gedaan. Soms 
wel per toeval en dan gaf dit weer mooie kansen en mogelijkheden. 
Het werken aan de hand van de progressiecirkel is ook organisatiebreed een punt en komt niet op 
iedere school van de grond. Niet iedere directeur kan er mee uit de voeten. De trainingen zijn 
uitgesteld in verband met COVID-19, hierdoor gaat de continuïteit en motivatie wat verloren. De 
functionerings-en beoordelingssystematiek wordt volgend jaar opnieuw bekeken, ook in verband 
met de fusie. 
Als basis voor het personeelsbeleidsplan is het formatiebeleidsplan gebruikt. De uitgangspunten 
komen overeen. Volgend jaar wordt dit plan aangescherpt. 

 
 
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. 
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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 training executieve functies is gevolgd en zichtbaar is in het didactisch handelen. 

 
Evaluatie 
Door de pandemie is het helaas niet gelukt om in de groepen 1-3 het gewenste aantal thema’s uit te 
voeren. Er stonden 4 thema's op het programma en er zijn 2 thema's uitgevoerd. Wel zijn de groepen 
4 in de tweede helft van het schooljaar aangesloten en dit is vol enthousiasme gedaan.  
De groepen 6 t/m 8 zijn dit schooljaar gestart met een creatief circuit. De activiteiten die gekozen zijn 
waren zeer divers, zodat iedere leerling met zijn/haar talenten/kwaliteiten aan de slag kon gaan. In 
iedere groep is er aandacht besteed aan de talenten en kwaliteiten van de leerlingen. De samenhang 
tussen de vakgebieden en de talenten/kwaliteiten van onze leerlingen nemen we mee richting het 
nieuwe schooljaar. De training executieve functies is niet gevolgd. Deze stond voor de tweede helft 
van het schooljaar gepland, echter hebben we hier geen prioriteit aan gegeven (schuift door naar 
schooljaar 2022-2023). Aan het begin van het schooljaar is er door de groepen 5 t/m 8 op de rem 
getrapt voor wat betreft het thematisch werken. Zij volgen de thema’s van Blink geïntegreerd, onze 
methode voor wereldoriëntatie en dit bevalt goed. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren veel 
nieuwe methodes gekregen en hebben de collega’s aangegeven deze eerst goed onder de knie te 
willen hebben, alvorens weer met iets nieuws te beginnen. Een terechte opmerking, waar gehoor 
aan is gegeven. 
 

School Indicatoren  
 

Domein Financiën  
Wat de leerlingaantallen betreft zijn we tevreden. Wat opvalt is dat er op het moment veel 
verhuizingen plaats vinden. Er is meer in- en uitstroom in de hogere groepen. We zien ook een 
toename vanuit het Van Harinxmaland, er zijn veel groep 1 leerlingen ingestroomd. 
Na de overstap van het Vervangingsfonds naar Eigen Risico Dragerschap is er iets vreemds gebeurd 
met het formatiebudget. Een en ander is te herleiden, een gedeelte ook niet. 
Wat betreft de begroting en uitgaven liggen we op schema. 

 

Domein Personeel  
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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. We hebben dit jaar 1 collega gehad die er langdurig uit is geweest. Dit konden we goed 
opvangen. Het kortdurende verzuim was wederom lager dan het voorgaande jaar. We hebben twee 
positief geteste collega’s gehad op corona. Zij zijn hier zonder verdere klachten doorgekomen en het 
verzuim was minimaal. 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 nemen we mee richting 2021-
2022. 
 

Domein Kwaliteit 
De leeropbrengsten na de tweede schoolsluiting hebben we gemeten door het afnemen van de 
Citotoetsen, daarnaast nemen we ook de resultaten van de methodegebonden toetsen en 
lesobservaties mee. De vakgebieden begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen en spelling zijn 
getoetst. De middentoetsen en eindtoetsen zijn afgenomen. De resultaten zijn opgenomen in de 
schoolscan/schoolanalyse. We concluderen dat: 

• De  opbrengsten voor technisch lezen zijn schoolbreed onvoldoende. 

• De opbrengsten voor rekenen zijn schoolbreed het hoogst, groep 6 scoort onvoldoende. 

• Spelling: groep 3 t/m 5 voldoende, groep  6 t/m 8 onvoldoende. 

• Begrijpend lezen: groep 3 t/ 5 voldoende, 6 t/m 8 onvoldoende. 

• Te veel IV en V scores bij veel vakgebieden en groepen 

De resultaten van de Route 8 (eindtoets groep 8) liggen boven het landelijk gemiddelde. De 

opbrengsten zijn volgens verwachting. 

Het technisch leesniveau moet omhoog, we starten volgend jaar een begeleidingstraject technisch en 

begrijpend lezen. Dit traject is schoolbreed. Doel is om de leesmotivatie te stimuleren en het niveau 

omhoog te brengen. 

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 audit die eind november heeft plaats gevonden was positief en heeft ons mooie 
handvatten op het gebied van didactisch handelen gegeven richting volgend schooljaar, we nemen 
de aanbevelingen mee in het traject technisch en begrijpend lezen. 
 

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, soms 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. 
Volgend jaar zetten we wederom in op de doorgaande lijn op de verschillende vakgebieden en 
specifiek op technisch en begrijpend lezen. 
 

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 actief de samenwerking op door 
mee te doen aan verschillende projecten, bijvoorbeeld de Kinderconferentie in gezamenlijkheid met 
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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 2021 worden er nog 6 geplaatst. 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 
✓ Instroom in onderbouw (ruimte en voldoende formatie) 
✓ De groepsgroottes, vanaf groep 5 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 

✓ Traject technisch en begrijpend lezen 
✓ Werken met OA2SE in de groepen 1 t/m 4 
✓ Goede samenwerking Kinderwoud 
✓ Master Talentontwikkeling en diversiteit 
✓ Werken met projectgroepen 
✓ Visie in beeld 
✓ Instroom in onderbouw 

 

Conclusie 

Het is wederom 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 2021-2022. 
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 2021-2022 

Algemeen 
Komend schooljaar gaan we aan de slag met het traject technisch en begrijpend lezen onder 
begeleiding van Brenda Kokje van Bureau Meesterschap. Daarnaast gaan we aan de slag met zicht op 
ontwikkeling. Hoe maken we de cirkel rond van analyse/observatie tot aan de weekplanning. 
We steken ook in op de verbinding met elkaar en de collega's die nieuw bij ons komen werken.  

Speerpunten 2021-2022 
De speerpunten beschrijven we volgens de 7W-methode. Waarom, wie, wat, waar, waarmee, welke 
wijze en wanneer. 
 
Nationaal plan onderwijs 
Uitvoering plan naar aanleiding van schoolscan 2021. De opbrengsten voor technisch lezen en 
begrijpend lezen zijn onvoldoende. Het niveau omhoog brengen op de vakgebieden technisch en 
begrijpend lezen is een van de twee speerpunten voor komend schooljaar. De twee speerpunten 
passen in het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) en bij wat er nodig is voor onze leerlingen. Uit de 
menukaart kiezen we in ieder geval voor de professionalisering van de collega’s en de doorgaande 
ontwikkeling/leerlijn en zicht op ontwikkeling. Deze worden verwerkt in de twee focusspeerpunten. 
Daarnaast willen we de NPO-gelden inzetten voor extra handen in de klas met als uitgangspunt dat 
de leerkrachten instructie geven aan kleine groepjes en de 
leerkrachtondersteuner/onderwijsassistent de andere kinderen in de klas bedient. Vanuit de NPO-
gelden zetten we in op zwemonderwijs. We hebben gezien hoe de techniek met name bij de 
kinderen groep 5-6 achterblijft. We vinden dit ontzettend belangrijk, omdat de afgelopen twee jaar 
de zwembaden langere tijd dicht zijn geweest, zien we dat de zwemtechnieken achteruit zijn gegaan. 
We wonen in een waterrijke omgeving en willen de kinderen een stuk veiligheid en zelfredzaamheid 
meegeven. 
De creatieve doorgaande lijn op gebied van muziek, drama en handvaardigheid is door de jaren heen 
naar de achtergrond geraakt. Door de coronaperiode is de focus met name gelegd op rekenen, taal, 
spelling, technisch en begrijpend lezen. Leerlingen die creatief zijn, komen hierdoor minder tot hun 
recht en worden minder uitgedaagd. Onze school staat voor de brede ontwikkeling van het kind, ook 
zijn/ haar (creatieve) talenten en kwaliteiten. Door hier komende twee jaar op te investeren willen 
we een goede doorgaande lijn op creatief gebied neerzetten. Hiervoor schakelen we de hulp van een 
externe partij in met als doel over twee jaar dit zelf te kunnen. 
 
 
Speerpunt 1 Traject technisch en begrijpend lezen 

Menukaart: B, Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren => 

technieken voor begrijpend lezen 
F, Professionalisering die nodig is om gekozen interventies te kunnen uitvoeren, zoals coaching of 
gerichte trainingen. Schoolontwikkeling en verbetercultuur. 

Inspectiekader: OP1 Aanbod, OP3 didactisch handelen, OR1 resultaten 
Waarom? 
Vanuit het team kwam de vraag: ‘Maken wij wel optimaal gebruik van onze begrijpend lezen 
methode en hoe geef je een goede begrijpend lezen les.’ Hierop voortbordurend kwamen we uit dat 
om goed te kunnen begrijpend lezen, het technisch lezen op orde moet zijn. We zien dat de 
leesresultaten beter kunnen, maar ook de motivatie om te lezen lijkt bij veel kinderen minder groot.  
We willen hier een verbeterslag in maken. 
Daarnaast zien we vanuit de schoolscan dat onze resultaten voor wat betreft technisch lezen en 
begrijpend lezen achterblijven. Zie ook Wat? 
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Wie? 
Het traject is voor de leerkrachten, onderwijsassistenten, IB.  
Verantwoordelijk zijn de taalcoördinatoren en IB voor de monitoring en opbrengsten van dit traject. 
 
Wat? 
We willen een brede aanpak, waarbij het aanbod, gebruik van methodes, de didactische 
vaardigheden, de doorgaande lijn vanaf de kleutergroepen en de borging van de werkwijze en 
afspraken belangrijke aspecten zijn. Hierbij vormt de aandacht voor boekpromotie en leesplezier een 
belangrijk verbeterpunt. Tijdens dit ontwikkeltraject is het van belang om kennis en vaardigheden, 
theorie en praktijk met elkaar te verbinden.  
Er worden gericht lesobservaties (door trajectbegeleider Brenda Kokje van Bureau Meesterschap) 
gedaan waarbij feedback en teamleren leiden tot versterking van de dagelijkse lespraktijk. 
 

We streven de volgende doelen na: 

• Kennis versterken over effectief leesonderwijs 

• Optimaliseren van methodisch aanbod (zowel technisch als begrijpend lezen) 

• In de groepen 1 t/m 3 worden effectieve lessen leesbegrip gegeven 

• De lessen begrijpend lezen in de groepen 4 t/m 8 zijn effectief, doelgericht en activerend 

• Verhogen van de leesmotivatie en het leesplezier (en betekenisvol maken) 

• Vormgeven aan differentiatie op het leesgebied 

• Verbinding maken met andere vakken (transfer) 

• Gebruik maken van toets resultaten en analyses bij de keuzes in het leesonderwijs 
 
Analyse HCO doelen, bereiken we deze? 
Deze analyse betreft de midden toetsen.  
(Drie jaar geleden hebben we ons spelling aanbod aangepakt, met nu als resultaat dat tien groepen 
hun verwachte vaardigheidsgroei behaald hebben. Twee groepen hebben het niet behaald. ) 
 
Als we naar onze verwachte vaardigheidsscores kijken wat betreft technisch lezen en begrijpend 
lezen, zien we dat de groepen 3 technisch lezen (begrijpend lezen m3 nog geen afname), een groep 4 
en 5 technisch lezen en een groep 4 het begrijpend lezen hun verwachte vaardigheidsgroei behalen. 
Er is dus 1 groep die de verwachte vaardigheidsgroei behaald op begrijpend lezen, en 7 groepen 
behalen deze niet. 
Bij de midden afname hebben we niet alle leerlingen DMT afgenomen in de groepen 7 en 8, 
waardoor dit een vertekend beeld kan geven. Bij de eind afname nemen we wel alle leerlingen mee 
met de toetsing, waardoor we een compleet beeld krijgen. We bepalen onze doelen op basis van 
onze eind vaardigheidsscores. Schooljaar 2021-2022 kunnen we bekijken of ons traject de beoogde 
resultaten oplevert.  
 
 
Doelen technisch lezen DMT: 
 

Groep 
’20-‘21 
/’21-‘22 

Behaalde VHS  
E ‘20-‘21 

Beoogde VHS 
 M ‘21-‘22 

Behaalde VHS 
M ’21-‘22 

Beoogde VHS 
E ’21-‘22 

Behaalde VHS 
E ’21-‘22 

-    /3a - 17    

-    /3b - 17    

3a/4a 25 46    

3b/4b 30 52    

4a/5a 49 63    
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4b/5b 50 54    

5/6 69 78    

6a/7a 73 82    

6b/7b 76 85    

7a/8 89 93    

7b/8 81  86    

8a M8 97 -    

8b M8 104 -    

 
 
Doelen begrijpend lezen: 
 

Groep 
’20-‘21 
/’21-‘22 

Behaalde VHS 
E ‘20-‘21 

Beoogde VHS 
 M ‘21-‘22 

Behaalde VHS 
M ’21-‘22 

Beoogde VHS 
E ’21-‘22 

Behaalde VHS 
E ’21-‘22 

-    /3a - - - 117  

-    /3b - - - 117  

3a/4a 110 127    

3b/4b 112 129    

4a/5a 126 142    

4b/5b 142 160    

5/6 156 170    

6a/7a 165 178    

6b/7b 190 203    

7a/8 201 213    

7b/8 187 197    

8a M8 203 -    

8b M8 200 -    

 
 
 
Waar? 
Op school en in de klas. 
 
Waarmee? 
Traject technisch en begrijpend lezen onder begeleiding van Brenda Kokje van Bureau Meesterschap.  
Welke wijze? 

• Inventarisatie van de aanwezige kennis met betrekking tot technisch lezen en het gebruik 
van de methode. 

• Lesbezoeken technisch lezen/ontluikende geletterdheid/fonemisch bewustzijn 

• Teambijeenkomsten en studiedagen technisch lezen/begrijpend lezen en luisteren 

• Lesbezoeken begrijpend lezen-en luisteren 

• Teambijeenkomst begrijpend lezen en analyse opbrengsten leesonderwijs 

• Consult directie, intern begeleider en taalcoördinatoren (voortgang traject) 

• Consult taalcoördinatoren, afspraken maken over taken van taalcoördinatoren in de 
begeleiding van het team tijdens het traject en na afloop van de externe begeleiding. 
Afspraken maken over borging. 
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Wanneer? 

Speerpunt 2 Zicht op ontwikkeling/doorgaande lijn 
Menukaart: F, schoolontwikkeling en verbetercultuur 
Inspectiekader: OP2 Zicht op ontwikkeling 
 
Waarom 
Afgelopen schooljaar zijn we bezig geweest om vanuit de analyse de leerbehoefte van de leerlingen 
in kaart te brengen om vervolgens hier het aanbod op af te stemmen. Wat we nog niet goed genoeg 
kunnen laten zien in onze weekplanning is welke vervolgacties we doen met welke leerlingen en hoe 
we laten zien dat het doel wel of niet behaald is en wat dan weer een eventuele vervolgstap is. Hier 
willen we komend schooljaar een modus of werkwijze in vinden die met minimale registratie het 
optimale inzicht geeft.  
 
Wie 
Leerkrachten en IB zijn hierin aan zet. Er is nu een opzet voor een weekplanning, de stap om na de 
analyse het op een eenvoudige en inzichtelijke wijze terug te laten komen moet nog gezet worden. 

IB is verantwoordelijk voor monitoring en borging van dit speerpunt. 

Wat 
Ontwikkelen van een cyclisch proces. Van het verzamelen van gegevens door middel van methode 
gebonden en niet-methode gebonden toetsen, lesobservaties, gesprekken met leerlingen naar het in 
kaart brengen van de leerbehoefte van de leerling. Waarbij de vervolgacties in de weekplanningen 
zichtbaar zijn en het duidelijk is of de vervolgacties voldoende zijn geweest om het doel te behalen of 
wanneer dit niet zo is wat dan de eventuele vervolgstappen zijn. 

 
Waar 
Zichtbaarheid in weekplanning. 

 
Waarmee 
Observaties door directie en IB. De grote kijkwijzer (OP3) wordt hiervoor gebruikt. Onderdeel 7.2 
systematisch volgen en analyseren van de voortgang en 8.3 uitvoering (extra) ondersteuning, 
begeleiding en zorg worden gebruikt om dit punt meetbaar te maken. Een eerste observatie vindt 
gelijktijdig plaats met de observatie uit speerpunt 1. 
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Welke wijze 
Lesobservaties door directie en IB, inzage weekplanningen en zorgmap. Informatie inwinnen wat 
betreft het systematisch werken aan leerdoelen, Klasseplan bekijken. 
Tijdens teamoverleggen komen de leerlijnen spelling, rekenen, technisch en begrijpend lezen aan 
bod. 
 

Wanneer (tevreden) 
- de doorgaande lijn betreffende de leerdoelen helder is voor de leerkrachten en de 

leerdoelen van rekenen en spelling voor de kinderen duidelijk en inzichtelijk zijn.  
- de gegevens verkregen vanuit de analyse gekoppeld kunnen worden aan de leerlijnen en aan 

de weekplanning.  
- er een cyclus is van analyse van data, in kaart brengen leerbehoefte van de leerling, 

vervolgstappen en behaalde doelen en zo niet welke vervolgstappen er dan genomen 
worden om de doelen wel te behalen of in kaart gebracht is waar de stagnatie zit en hoe 
daar mee om te gaan.  
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Ambities en acties per School Indicator 
 

 Domein Financiën 
  Leerlingaantallen  

Prognose 1-10-2021 => 316 
Prognose 1-10-2022 => 320 
Ambitie lange termijn 
Groepen tussen de 20 en 25. We zien de groei vanuit het Van Harinxmaland op gang komen bij de 
kleuters. Het is moeilijk inschatten wat er daadwerkelijk komt. Daarnaast zien we ook veel 
verhuizingen vanuit het midden van het land en de Randstad richting Sneek. 
De kleutergroepen hebben eind december een grootte van rond de 25. 
 
Groepen bij aanvang schooljaar (nog niet alle verhuizingen zijn hierin verwerkt) 
Groep 1/2a => 19 leerlingen 
Groep 1/2b => 16 leerlingen 
Groep 1/2c => 19 leerlingen 
Groep 2/3 => 22 leerlingen 
Groep 3 => 24 leerlingen 
Groep 4a => 19 leerlingen 
Groep 4b => 22 leerlingen 
Groep 5a => 24 leerlingen 
Groep 5b => 25 leerlingen 
Groep 6 => 28 leerlingen 
Groep 7a => 28 leerlingen 
Groep 7b => 28 leerlingen 
Groep 8a en 8b => 37 leerlingen 

 

  Financiën 
Alleen ambities benoemen als er specifieke ambities zijn (bv meer transparantie, meer 
samenwerking met SB, gebruik AFAS, meer inzicht bij stuurgroep/team).  
Geen specifieke ambities. 

  Subsidies  
NPO-gelden: 200.000 euro 
Zwemonderwijs: 1x per 2 weken voor de groepen 4 t/m 8                                 12K 
Traject technisch en begrijpend lezen                                                                    15K 
Onderwijsassistenten:                                                                                               70K 
Creatieve doorgaande lijn, begeleid                                                                       25K  
Nationaal Programma Onderwijs => verbetering en verduurzaming van ons onderwijs, inzetten 
extra handen in de klas, materialen ter ondersteuning van rekenen, taal, spelling, begrijpend 
lezen, techniek, muziek en creativiteit. Daarnaast inzetten zwemonderwijs voor welbevinden. 

 Domein Personeel 
  Formatie - overzicht en uitputting wordt in 2020-2021 via AFAS gevolgd.  

(Dashboard Formatie) 
Zijn er ambities op formatieniveau richting 21/22 (bv meer onderwijsassistenten, of geen 
aanspraak op frictiepot meer maken etc.)? 
Ambities: 
Vanuit de NPO-gelden zetten we in op meer handen in de klas, meer onderwijsassistenten. Dit 
geeft leerkrachten de mogelijkheid om instructie te geven aan kleine groepjes en de 
onderwijsassistent is er voor vragen en orde houden. 
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Aanpak formatie 2022-2023: anders aanvliegen dan afgelopen jaar. Afgelopen jaar heeft het 
formatieproces voor onrust/ruis gezorgd. Aankomend jaar in februari 2022 wensen verzamelen, IB 
en directie maken voorstel en leggen voor aan team. 

  Vitaliteit - verzuim - Tevredenheid-Evt. Ambitie verzuim. Wat bereiken aan vitaliteit? 
Kortdurend verzuim onder de 5%. Inzetten op teambuilding en verbinding met elkaar. 

  Kwaliteit medewerkers – ambitie, actie, scholing 
Met het traject technisch lezen en begrijpend lezen willen de medewerkers een boost geven op 
didactisch gebied. Zie speerpunt 1. 

  Van geschreven kernwaarden naar gevoel en gedrag 
Ambitie uit het strategisch beleidsplan vertalen naar de school. 
Hier ligt voor nu niet de focus op. We staan voor de uitstraling en kwaliteit van Odyssee. 

 Domein kwaliteit 
  Leeropbrengsten  

Tussenopbrengsten/schoolweging /referentieniveaus/schooldoelen 
Voor bovenstaande verwijzen we naar het document ‘sturen op referentieniveaus’. 

  Eindopbrengsten Taal/Rekenen - Route 8/Iep eindtoets – opbrengsten so/sbo/vso (opbrengsten 
2020/ambities 2021) 
Eindopbrengsten 2020-2021: 210 en 214, landelijk gemiddelde 208 
Ambitie  
Voor 2021-2022 is doel weer op of boven het landelijk gemiddelde te scoren. 
We willen dat 96,3% (landelijke gemiddelde van vergelijkbare scholen) van de leerlingen uit groep 
8 referentieniveau 1F behaald.  
We willen voor 1S/2F boven de signaleringswaarde van 49% scoren. Gezien de resultaten van de 
afgelopen jaren in deze groep kunnen we er niet van uitgaan dat het landelijke gemiddelde voor 
1S/2F behaald kan worden.  

  Kwaliteitszorg - Hoe hou je het zicht op de kwaliteit van het onderwijs/op welke manier geef je 
kwaliteitszorg vorm – Koppeling met WMK-planning (zie beleidsplan Kwaliteit) 
Zie speerpunt 2. Het afnemen van WMK blijft iedere keer liggen. Directie gaat samen met 
medewerker kwaliteit een 5-daagse training volgen op het gebied van kwaliteitsmanagement om 
de kwaliteitszorg goed weg te zetten. 

 Domein onderwijs 
  Didactisch Handelen 

Zie speerpunt 1 

  Registratie en zicht op ontwikkeling 
Zie speerpunt 2 

  Leerlingondersteuning / leerlingpopulatie 
Zie document ‘sturen op referentieniveaus’ en speerpunt 1 en 2 

  Pedagogisch klimaat 
Behouden van positieve sfeer op school. Uit de KIVA-monitoring komen geen opvallende zaken. 

  Aanbod – In ieder geval: Burgerschap – Frysk – Lezen 
Burgerschap: beleidsplan is klaar, naar aanleiding van een onderzoek van 
studenten zullen er nog een aantal aanpassingen worden gedaan, begin volgend 
schooljaar zal dit klaar zijn. Op bouw/team overleggen komt burgerschap terug. 
 
Frysk: In kaart brengen wat we doen. Is op dit moment minimaal en kan beter. 
Samen met de meimakker een 4-jarig plan opstellen voor de aanpak van het Fries 
om zo het niveau omhoog te krijgen. 
 
Lezen: zie speerpunt 1 

 

 Eigen ambities t.a.v. van kwaliteit 

https://odysseecloud.sharepoint.com/:b:/t/Odyssne/ETbNQcHJ4hZMvs_j9tdANlUBm6rtqZEmxQumRTiDmNI9Cw?e=wboXeU
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  Passend onderwijs 
Zie speerpunt 1 en 2. 

  Geen eigen ambities 

 

 Overige Domeinen (samenwerking, communicatie, Huisvesting, ICT, Facilitair) 
  Ouderbetrokkenheid (samenwerking) – visie – stand van zaken – ambitie - actie? 

Door de afgelopen coronaperiode merken is de verbinding met ouder(s)/verzorger(s) anders 
geworden. Komend schooljaar steken we in op de ontmoeting en verbinding. We moeten wel 
kijken hoe we dit vorm gaan geven en wat er mogelijk is. 

  Medezeggenschap (samenwerking) – wat zijn ambities van en met MR? 
Van MR: 
Met MR: De plezierige samenwerking zo houden 
 

  Communicatie / PR - op welke manier wil de school zichzelf zichtbaar maken in de omgeving, 
welke instrumenten passen daarbij en zijn daar ambities voor. Bijvoorbeeld doorontwikkeling 
Social Schools, gebruik social media, content management en planning 
Introduceren nieuw logo en vervangen oude. 
Visie/missie meer zichtbaar maken in de school. 
Pro-actief de media opzoeken (profileren met schoolzwemmen (ovb)) 
 

  Overig – Aandachtspunten gebouw, omgeving school, tevredenheid ouders, IKC/IKA, 
Arbo/veiligheid, ICT, Privacy – AVG 
Veiligheidsbeleid op orde brengen, onder begeleiding van Antje Kadijk 
Vervangen verouderde iPads, er is in iedere klas een klassen iPad aanwezig voor de leerkracht. 
Grote plein een opknapbeurt geven. 
Samenwerking met Kinderwoud verstevigen. 
Nieuw logo, vervangen oude! Zichtbaar maken in en om school. 
Visie/missie zichtbaar maken in de school. 
Verduurzamen/renoveren gebouw (gemeente)  
 

  
 


