
1. Schoolplan

Dit is het schooljaarverslag van SWS De Fierljepper schooljaar 2017-2018. In dit verslag verantwoord ik de behaalde resultaten, doelen en
voornemens die genomen zijn in het afgelopen schooljaar. 

 Aan het einde van het schooljaar 2016-2017 hebben de directeur en twee leerkrachten afscheid genomen van de Fierljepper. Voor een school
met deze omvang was dit een grote verandering. Het betekende dat er een nieuwe directeur aangesteld moest worden en dat er drie nieuwe
leerkrachten benoemd werden. 

In oktober 2017 vielen de directeur en de leerkracht van de bovenbouw uit door ziekte. Voor de directeur werd in november een interim
directeur aangesteld. Per 1 maart 2018 ben ik als schoolleider aangesteld op SWS De Fierljepper. 

Door de vele wisselingen in het team de afgelopen jaren, zijn doorgaande beleidslijnen onderbroken. Het doel is om het komend schooljaar
dit weer op te pakken, te borgen en te verdiepen.

Op dit moment is er nog een langdurig zieke collega. We hebben een structurele vervanger voor komend schooljaar. Het team wat er nu is op
De Fierljepper is gemotiveerd en er is weer rust in de school. 

Eventuele acties uit dit jaarverslag en die nodig zijn ter verbetering of aanscherping worden meegenomen in het schooljaarplan van
schooljaar 2018-2019.

Anja Riem 

Jaarverslag 2017-2018



2. Onze organisatie

Formatieve inzet 

SWOT

Leerlingenaantal

Personeel

Formatieve inzet

Totaal:

Directie: 0.6

Zorg en begeleiding: 0.3

Leraren: 3.0

Onderwijsondersteuning: 0.1

Groepen

Onderbouw: groepen 1 en 2

Middenbouw: groepen 3, 4, en 5

Bovenbouw: groepen 6, 7 en 8

Sterke kanten

Het team dat nu op de Fierljepper is erg gemotiveerd. Er is een mooie opbouw in het team.

Het schoolgebouw is licht en hee  een open structuur. Rond het gebouw is een mooi ruim plein.

Er wordt samengewerkt met de peuterspeelzaal.

Zwakke kanten

De eindopbrengsten van de school waren vorig jaar onder de norm van de inspectie.

Kansen

Nieuwe teamsamenstelling, enthousiast en bereidwillig team. Rust op school.

Bedreigingen

Er zijn grote wisselingen in het team geweest en er is een wisseling geweest in de directie. Dit hee  de doorgaande (beleids)lijnen in de
school onderbroken.

Combinatie van 3 groepen, hiervoor is een nieuwe manier van klassenmanagement en plannen van de zorg nodig.



De taken die naast het lesgeven gedaan moeten worden in de school, kunnen maar over een paar mensen verdeeld worden.

Leerlingenaantal

Per 1 oktober 2018: 62 leerlingen

Groep 1: 8 leerlingen
Groep 2: 6 leerlingen
Groep 3: 8 leerlingen
Groep 4: 7 leerlingen
Groep 5: 6 leerlingen
Groep 6: 10 leerlingen
Groep 7: 11 leerlingen
Groep 8: 6 leerlingen

Personeel

Per schooljaar 2018-2019:

Aantal medewerkers OP: 8 (inc IB/Dir)
Aantal medewerkers OOP: 1
Aantal nieuwkomers: 2
Aantal BHV: 2



3. Onze school

Ambities en evaluaties

Ambities school

ONDERWERP HUIDIGE SITUATIE EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD

Begrijpend
Lezen/Luisteren

Niet alle groepen
hebben voldoende
opbrengsten voor
Begrijpend Lezen.

Opbrengsten in alle
groepen van
voldoende niveau.
Doorgaande lijn van
groep 1-8
Veel aandacht ook
voor begrijpend
luisteren in alle
groepen.

Aparte
teambijeenkomsten
voor OB en BB en
gezamenlijke
waarbij aandacht is
voor de
kwaliteitskaarten
van School aan Zet.
Deze uitvoeren en
implementeren in
het dagelijkse
woordenschat,
begrijpend lezen en
begrijpend luisteren
aanbod. Nadruk op
dagelijkse
toepassing bij de
transfer van andere
vakken. 
CPS map
Begrijpend
Luisteren
aangescha  voor de
groepen 1,2,3 om
een goede basis te
leggen en te zorgen
voor een
doorgaande lijn.

Heldere
aanwijzingen,
betrokken
leerlingen, goede
analyses, leerlingen
eigenaar eigen
leerproces.

2015 - 2017



Open Pedagogische
Aanpak

School werkt nog
veel
leerkrachtgestuurd,
waardoor kinderen
al snel komen
vragen hoe iets
moet nog voordat
ze zelf nagedacht
hebben.
Leerkrachten
helpen vaak
oplossingen te
vinden ipv het om
te keren en te
vragen aan de
kinderen hoe ze het
kunnen oplossen.
Dat  vraagt ahw een
omkering van de rol
van de leerkacht.
Op deze manier leer
je kinderen na te
denken.

Leerlingen zijn zich
bewust van hun
kunnen en talenten;
zijn zelfredzaam in
het bedenken van
oplossingen,
waardoor
het probleemoplosse
nd vermogen is
toegenomen: ze
kunnen zelfstandig
functioneren in de
omgang met andere
kinderen en weten
wanneer ze hulp
kunnen vragen bij
de leerkracht.

Andere rol van de
leerkracht;
bewustwording van
het leren denken
van de leerlingen.
Schoolbreed de rol
omkeren: "Wat denk
je waar het over
gaat", of "Hoe zou je
dit kunnen
oplossen?"
Bij coöperatief leren
de rollen verdelen,
zodat alle leerlingen
ervaringen opdoen
met verschillende
rollen.
Kinderen creatief
mee laten denken
over hun eigen
ontwikkeling, door
het beste uit de
leerling te halen en
hoge verwachtingen
te koesteren.
Stellen van vragen
aan de kinderen
over hun
verwachtingen, bijv.
"Wat verwacht je
hiervan te leren?"

Commitment van
leerlingen, ouders
en leerkrachten.
Bewustworden van
eigen gedrag

2015 - 2017

Begrijpend lezen/luisteren

Het einddoel "opbrengsten in alle groepen op voldoende niveau" is behaald. Op de nieuwe generatie methode-onafhankelijke toetsen
Begrijpend lezen en Begrijpend luisteren 3.0 behalen alle groepen (3/4/5/6) op de Cito eindtoetsing van juni 2018 een voldoende. Er is een
doorgaande lijn in het aanbod voor begrijpend luisteren en begrijpend lezen in groep 1 t/m 8. Met het team werken we nog aan het verdiepen
van dit aanbod, tevens ook aan de transfer naar andere vakgebieden. 

We hebben inmiddels in juni en september 2018 twee scholingen bijgewoond betre ende voortgezet technisch lezen en verdiepend lezen
van Karin vd Mortel. In november hebben we nogmaals een gezamenlijke bijeenkomst van Karin vd Mortel met meerdere scholen. Dit omdat
we in schooljaar 2018/2019 met drie nieuwe collega's werken en we de ingezette koers willen voortzetten en borgen.

Open pedagogische aanpak

Het doel om de zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid te vergroten en daarmee de leerlingen minder leerkrachtafhankelijk te maken is
moeilijk meetbaar. In de observaties door de school is zichtbaar dat leerlingen inderdaad snel geneigd zijn om de leerkracht om hulp te
vragen. Uitgestelde aandacht middels het hanteren van het blokje werkt wel. Ook werken we met time-timers en kleurenklokken. De
leerlingen zitten bovendien in tafelgroepjes en kunnen een beroep doen op hun schoudermaatje. In de voorwaardelijke sfeer zijn de doelen
behaald en kunnen we het komend schooljaar meer aansturen op de regels en afspraken die hierbij horen. Deze gedragsverandering hee
nog meer tijd nodig om routine te worden.  



4. Onderwijs en ondersteuning

Ambities en evaluaties

Matrix opbrengsten en eindtoets groep 8

Ambities school

ONDERWERP HUIDIGE SITUATIE EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD

Ouderbetrokkenheid Ouders komen op
uitnodiging of als er
iets aan de hand is.
Tijdens de Gouden
Weken zijn er de
omgekeerde
oudergesprekken
waarbij ouders over
hun kind kunnen
vertellen.

Betrokkenheid van
ouders ontwikkelt
zich naar
partnerschap. Door
informatie-
uitwisseling en
communicatie
wordt aansluiting
bij de
onderwijsbehoe e
van het ‘eigen’ kind
gerealiseerd.

De expertise van de
ouders vragen en
gebruiken om aan
te sluiten bij de
onderwijsbehoe e
van het eigen kind.
Dit kan tijdens de
reguliere
gespreksmomenten
of op aanvraag.

Gedeelde
verantwoordelijkhei
d, samenspraak,
open houding,
luisteren naar
elkaar.

 

2015 - 2017

Passend Onderwijs De minimale
basisondersteuning
is aanwezig.In
incidentele gevallen
wordt een
handelingsplan mbt
gedrag en
werkhouding
gemaakt. Dit is nog
niet schoolbreed
ingevoerd.

De school is in staat
om minimaal
basisondersteuning
te bieden aan de
leerlingen.
Maken van groeps
en
handelingsplannen
mbt gedrag en
werkhouding.

Goede analyses,
kennis van
leerlijnen en
reflecteren op eigen
handelen zijn nodig.

Duidelijke analyse,
heldere doelen en
kort tijdpad om te
werken aan de
verbetering.

2016 - 2018

Talentontwikkeling Door de druk op het
halen van
voldoende
opbrengsten is de
aandacht voor de
talentontwikkeling
minimaal.

Kinderen worden
vanuit hun eigen
talent uitgedaagd
zich te ontwikkelen.

Scholen
ontwikkelen binnen
het eigen
onderwijsconcept
didactieken die
aansluiten bij het
talent van kinderen
op grond van
ontwikkelingslijnen.

Leerling eigenaar
van het eigen
leerproces,
ontwikkelingsgerich
t denken door de
leerkrachten.
Meer focus op de
creatieve
ontwikkeling van de
leerlingen.

Zich bewust zijn van
eigen kunnen en
talenten van de
leerlingen. 
Oog hebben voor de
talenten van
anderen en daarvan
kunnen leren.

2015 - 2019



Innovatief
Onderwijs

Samenwerken en
coöperatieve
werkvormen maken
onderdeel uit van
het huidige
onderwijs. Doordat
de leeropbrengsten
onder druk staan
ligt de focus niet
expliciet op de
nieuwe
vaardigheden.

 

Focus op 21st
Century Skills met
aandacht voor 
Creativiteit
Kritisch denken
Communiceren
Probleemoplossend
vermogen
Samenwerken
ICT geletterdheid
Sociale en culturele
vaardigheden 

 

Coöperatief leren:
rollen verdelen
zodat lln zich alle
rollen eigen maken.
Kinderen leren
denken/nadenken.
Schoolbreed rol
omkeren: wat denk
je waar het over
gaat?
Probleemoplossend
vermogen: hoe denk
je dit op te lossen?

 

Zelfstandige
leerlingen, die eerst
zelf nadenken
alvorens hulp te
vragen.
Leerlingen eigenaar
van hun leerproces.

 

2015 - 2019

Cultuureducatie:
leerlijn kunstzinnige
oriëntatie opzetten

Kunstzinnige
vorming wordt
gegeven, maar er is
nog geen echte
doorgaande lijn in
met aandacht voor
de verschillende
onderdelen.
Wel bezoeken alle
leerlingen
kunstzinnige
projecten van
Keunstwurk,
Muzarthe, het
Sprookje van de
gemeente het
Bildt en of het NNO
(Noord Nederlands
Orkest).
 De groepen 7 en 8
 voeren een musical
op.

 

We hebben dan een
cultuurcoördinator,
die een beleidsplan
kan schrijven, wat
wordt uitgevoerd in
alle groepen.

 

Scholing van
leerkracht tot
cultuurcoördinator.
 

 

Ontwikkeling van
talenten van de
leerlingen; elk kind
leert waar hij/zij
goed in is, buiten de
andere vakken om,
ook op creatief
gebied.

 

2016 - 2019

Rekenen Niet alle groepen
hebben voldoende
opbrengsten voor
rekenen

Voldoende
opbrengsten in alle
groepen,
Richten op
leerlijnen en doelen
door de
leerkrachten.

Werken met de
kwaliteitskaarten
van School aan Zet.
Tijdens
teamvergaderingen
bespreken en
afspreken wat en
hoe we het gaan
aanpakken.
Twee leerkrachten
volgen de cursus
met Sprongen
Vooruit en vooral in
gr 1-4 focus op
werken met
concreet materiaal

Leerlingen vinden
rekenen leuk
Werken met
concreet materiaal

2015 - 2017

21st_Century_Skills_fi....docx

https://login.schoolplan.nu/system/attachments/files/000/000/579/original/21st_Century_Skills_figuur.docx


ICT We werken met
computers en op
tablets van
Snappet.
Alle leerkrachten
van gr. 3-8 kunnen
er mee werken.
De leerlingen
werken vanaf groep
4 op de tablets van
Snappet voor
verschillende
vakken.

Excellente
leerkrachten in het
digitaal werken.
Leerlingen die
zelfstandig
werkstukken en
presentaties
kunnen maken mbv
ict.

We werken volgens
de uitgezette lijnen
van OWG Fier.
Ondersteuning door
de bovenschoolse
ICT-ers.

Goede
infrastructuur aan
voorzieningen op
ICT gebied.
Leerlingen die er
met plezier mee
werken en
zelfstandig
presentaties
kunnen houden.

2015 - 2019

Kennis van andere
culturen in
combinatie met
burgerschapskunde

De
leerlingpopulatie is
vrij homogeen,
dat betekent dat er
geen of weinig
kinderen uit andere
culturen op
school zitten.

Kinderen hebben
kennis van andere
culturen en
respectere en
accepteren dat er
verschillen zijn.
Kinderen hebben
kennisgemaakt met
democratische
processen.

Bij dit proces
ook werkelijk
mensen uit andere
culturen op
school uitnodigen
om er over aan de
kinderen te 
vertellen.

Leerlingen met
een open houding
naar de wereld om
hen heen.
Respect voor anders
denkenden.
Wie wil je zijn,
hoe sta je in de
wereld.

2016 - 2019

Engels ook in groep
1 tot 6

Er wordt nu
geen Engels
gegeven in groep 1-
6

Schoolbreed wordt
Engels gegeven in
alle groepen.

Eventueel
met behulp van
Native Speakers.
De methode die
we gebruiken
voor Engels, Take it
Easy, voorziet
in Engels aan
alle groepen.

Open
leerhouding van het
team en
de leerlingen.
Betrokken leerlingen
die er plezier aan
beleven een
buitenlandse taal te
spreken.

2016 - 2019

Ouderbetrokkenheid

De omgekeerde oudergesprekken worden aangeboden maar hier maken ouders weinig gebruik van. De oorzaak hiervan is dat het ene kleine
school is waar leerkrachten en ouders elkaar bijna allemaal kennen.  De school werkt met combinatiegroepen, waar door leerlingen soms
drie jaar achtereen dezelfde leerkrachten hebben. Voor nieuwe ouders en nieuwe leerkrachten hebben deze gesprekken een meerwaarde.

Ik plan zelf regelmatig een ko ieochtend in voor ouders en andere belangstellenden. Deze vorm werkt goed op de school en in het dorp, deze
ochtenden worden goed bezocht, hee  een informele sfeer en ouders kunnen toch hun verhaal even kwijt. Het is een laagdrempelige manier
om ouders te betrekken en we blijven deze vorm ook komend schooljaar aanbieden.

Wat ook werkt zijn inloopmomenten op school. Omdat de belangstelling voor de informatieavond laag is, hebben we er een inloopmoment
van gemaakt en komen veel ouders even op school kijken. De reden voor de beperkte belangstelling voor een informatieavond is wederom
het feit dat ouders soms drie jaar lang dezelfde klas/leerkracht tre en. Omdat het inloopmoment een succes is en ouders vragen om meer
momenten, is ons voornemen om dit komend schooljaar uit te breiden.

Passend onderwijs

Het doel om minimale basisondersteuning aan te bieden wordt geborgd. Wanneer een leerling meer nodig hee  dan de basisondersteuning,
worden er extra interventies en expertise ingezet. 

Het doel om groepsplannen en handelingsplannen voor gedrag en werkhouding te maken, worden in uiterste gevallen gedaan. Een van onze
uitgangspunten is het werken met een sociaal sterke groep. We werken met de sociokring, de oke-thermometer en driehoeksgesprekken.
Door het werken met de structuur van het groepsdynamisch onderwijs zijn groepsplannen voor ons niet e iciënt en dus overbodig.

Talentonderwijs



Het einddoel is ruim opgesteld:  Kinderen worden vanuit hun eigen talent uitgedaagd zich te ontwikkelen. Scholen ontwikkelen binnen het
eigen onderwijsconcept didactieken die aansluiten bij het talent van kinderen op grond van ontwikkelingslijnen.

Kinderen krijgen op onze school de ruimte om hun passie en talenten te ontwikkelen. We zijn gericht op gebruik van ICT en het volgen van
aanbod/programma's vanuit het innovatorium, doen veel activiteiten op sportgebied en zetten in op activiteiten gericht op lezen en taal. Er is
nog geen doorgaande lijn voor alle leerlingen gericht op talentontwikkeling. We gaan er komend schooljaar een opzet voor maken en zal
uitgerold worden in schooljaar 2019-2020. Het zal een onderdeel worden in het nieuwe schoolplan 2019-2023.

Innovatief onderwijs

De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben afgelopen schooljaar verschillende lessen gevolgd gericht op de 21 eeuwse vaardigheden in het
innovatorium. Ook hebben we materialen aangescha  waarmee kinderen kunnen werken aan de 21e eeuwse vaardigheden en dit aanbod
willen we komen schooljaar uitbreiden. We hebben voor alle leerlingen vanaf groep 4 een eigen ipad aangescha  en dit gee  veel
mogelijkheden om ook op deze manier ruimer te kunnen werken met 21 eeuwse vaardigheden. 

Rekenen

De opbrengsten van Cito rekenen is zowel bij de midden- als bij de eindopbrengsten voldoende. In de opbrengstenvergadering kwam naar
voren dat de school de afgelopen jaren sterker en stabieler scoort op rekenen. Een ambitie voor de komende jaren zou kunnen zijn om je
hierin meer te profileren.

ICT

De ontwikkelingen op ICT gebied gaan snel. We hebben afgelopen jaar besloten om over de stappen van Snappet divice naar Ipads voor de
leerlingen van groep 4 t/m 8. We kunnen de leerlingen hierdoor beter bedienen, het gee  veel eer mogelijkheden gericht op de 21 eeuwse
vaardigheden. Hierin worden we ondersteund door de ICT werkgroep van Elan.

Kennis van culturen en burgerschap

Tijdens de GVO en HVO lessen wordt er aandacht besteed aan andere culturen. Burgerschap wordt minimaal aangeboden en is een
ontwikkelpunt voor komend schooljaar.

Engels in groep 1 t/m 8

Het doel om  Engels aan te bieden in groep 1 t/m 8 hee  nog geen volledige uitwerking gehad in schooljaar 2017/2018. Wel hebben we het
aanbod aangepast naar groep 6/7/8 en werken we vanaf schooljaar 2018/2019 met de nieuwe methode Groove me. Deze methode is voor alle
groepen beschikbaar en gaan daar komend schooljaar ook in de andere groepen mee experimenteren.

Matrix opbrengsten 2017-2018

We laten een mooie groei zien in afgelopen half jaar. Technisch lezen blij  aandachtspunt en staat als agendapunt op de
teamovereenkomsten. Maar ook hier stijgende lijnen, we zetten daarom de lees-interventies voort en vullen deze aan met impuls-
bijeenkomsten van Joke de Sche er en stellen een nieuwe Taco aan per schooljaar 2018-2019. 





Percentage 2F lezen 67
Percentage 1F taal 100
Percentage 2F taal 33
Percentage 1F rekenen 100
Percentage 1S rekenen 33

Cito eindtoets groep 8

We scoren onvoldoende op de cito eindtoets, vergeleken met het landelijk gemiddelde. Als we kijken naar
de uitstroomperspectieven , dan stromen de leerlingen op hun niveau uit en was dit volgens verwachting.

Centrale Eindtoets Landelijk gemiddelde Schoolscore
Schooljaar 2015-2016 534,5 530,9
Schooljaar 2016-2017 535,1 534,1
Schooljaar 2017-2018 534,9 532,8

Datum afname 17 t/m 19 april 2018
Aantal leerlingen 6
Aantal papieren versie 6
Aantal digitale versie (adaptief) -
Aanpassingen 1 audio
Onthe ingen -
% gewogen leerlingen 2

Leerling Score Advies CE DrempelAdvies school
Her-
overweging

Nieuw
advies

BJ. Schaap 524 VMBO BB/KB VMBO KB - -
D. Mosselman 522 VMBO BB/KB VMBO KB - -
PJE. Ritmeester 535 VMBO TL/HAVO HAVO - -
ML. Stienstra 533 VMBO TL/HAVO VMBO TL * -
M. Terpstra 542 HAVO/VWO HAVO * -
L. Theodore 541 HAVO/VWO HAVO * -



5. Kwalitatief en Hoogwaardig Onderwijs

Ambities en evaluaties

Ambities

ONDERWERP HUIDIGE SITUATIE EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD

Systematisch
werken aan
Onderwijskwaliteit

De school neemt in
een vierjarige
cyclus 4 WMK
kaarten per jaar af
om de
onderwijskwaliteit
vast te stellen, te
verbeteren en te
evalueren (PDCA).

De
kwaliteitskaarten
worden afgenomen,
geanalyseerd en
waar dat nodig
blijkt uit de
analyses, in het
volgende
schooljaarplan
opgenomen om  een
verbetertraject in te
zetten.

Digitaal uitzetten
van de kaarten en
invullen door de
betrokkenen.
Analyses maken
door de directie,
eventueel met de
IB-er en bespreken
in het team.
Punten waar aan
gewerkt moet
worden opnemen in
het nieuwe 
schooljaarplan.

Betrokken
leerkrachten
Juiste analyses
Verbetering
onderwijskwaliteit

2016 - 2017



Leerkrachtvaardigh
eden

Opbrengsgericht en
handelingsgericht
werken maakt deel
uit van de huidige
vaardigheden van
de leerkrachten.
Dit kan nog meer
een automatisme
worden.

De leerkrachten
beschikken  over de
vaardigheden die
nodig zijn voor
modern onderwijs
en over
vaardigheden die
nodig zijn voor het
werken in
combinaties van
drie groepen.

Tijdens de
groepsbezoeken en
de
groepsbesprekingen
is aandacht voor
HGW  en de
didactische
vaardigheden en bij
de
gesprekkencyclus.

Uit de WMK van
vorig jaar:
Taalgebruik van de
leerktachten, hier
moet het personeel
heel alert op zijn.
Steeds checken en
nagaan of de
leerlingen hebben
begrepen wat er
gezegd wordt. 
Bewust veel
herhalen van de
nieuw aangeleerde
woorden en
begrippen.

Leerkrachten
hebben behoe e
aan scholing ivm
driegroepscombinat
ies.

Betrokken
leerkrachten, goede
planning, juiste
analyses.

2016 - 2018

Aanbod
(hoog)begaafde
leerlingen
versterken

Dit is in
ontwikkeling; dit
jaar willen we het
uitbreiden

Alle meer
en hoogbegaafde lln
krijgen een aanbod
wat past bij hun
ontwikkeling.
Afstemming
op leerlingniveau.

Binnen de
Groepsplannen, naa
st de begeleiding
van de zwakke
leerlingen, ook juist
inzetten op de +lln.
Afstemming van
deze lln bespreken
tijdens de
groepsbesprekingen.

Betrokken
leerlingen die zich
uitgedaagd weten.
Leerlingen die
weten wat fouten
maken inhoud; hier
kun je van leren.

2015 - 2019

Systematisch werken aan onderwijskwaliteit
Afgelopen schooljaar zijn er twee WMK kaarten afgenomen; ICT en contact met ouders. Het onderdeel ICT scoorde voldoende maar het
onderdeel ICT onvoldoende.  Het aanbod en de afstemming van ICT wordt meegenomen in het beleidsvoornemen en in het jaarplan van
2018-2019.

Leerkrachtvaardigheden

We werken met twee nieuwe groepsleerkrachten komend schooljaar. We nemen de procesontwikkeling mee in de gesprekkencyclus en
klassenobservaties met leerkrachten.



Aanbod begaafde leerlingen versterken

Zowel het aanbod voor begaafde leerlingen als de talentontwikkeling worden speerpunten in het nieuwe schoolplan 2019-2023.



6. Personeel en organisatie

Ambities en evaluaties

Ambities school

ONDERWERP HUIDIGE SITUATIE EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD

Eigenaarschap
Medewerkers

De professionele
cultuur is een eind
op weg op de
Fierljepper.
Alle leerkrachten
zijn zich bewust van
hun rol, leren met
elkaar en van
elkaar.
Het aanspreken op
gemaakte afspraken
en gedrag is nog
niet helemaal
ingeburgerd.

Stimuleren van
eigenaarschap van
medewerkers door
reflectie en het
aanspreken op
professioneel
gedrag. Verdere
bewustwording van
de aspecten van
een professionele
cultuur.

Kennis over de
professionele
cultuur verdiepen
op
teambijeenkomst(en
).

Automatisme elkaar
aan te spreken en
van elkaar te leren.

2016 - 2017

Professionele
Lerende Organisatie

Er wordt soms nog
een afwachtende
houding aangenome
n; wel gaat men bij
elkaar te rade voor
het vragen om
advies.

Drieslag maken:
1. Afspreken
2. Aanspreken
3. Verantwoording
neerleggen waar die
hoort.
Professionele
organisatie, waarbij
men gebruikt maakt
van
elkaars talenten,
van elkaar
leert, door kennis te
delen en het
vanzelfsprekend is
dat men elkaar
helpt.

Tijdens
teamvergaderingen 
kennis delen
wanneer men naar
een cursus
is geweest of iets
hee  geleerd.

Het samen leren
is een vanzelfspreke
ndheid.

2015 - 2019

Eigenaarschap medewerkers en professionele lerende organisatie

Er heerst een professionele sfeer in het team, collega's  maken afspraken, spreken elkaar daarop aan en kunnen reflecteren op professioneel
gedrag. Het team is zich bewust van de aspecten van een professionele cultuur. 



7. Toekomstbestendige organisatie - Huisvesting en Financiën

Ambities en evaluaties

Dit onderdeel was niet opgenomen in het jaarplan 2017-2018. we nemen dit onderdeel mee in het jaarplan 2018-2019.
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