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1. Schoolplan

Voor u ligt het schooljaarplan voor 2018-2019. het schooljaarplan is bedoeld om de verbeterplannen zoals beschreven in het 4-jarige
schoolplan te concretiseren naar specifieke schooljaren. Hiermee leggen we verantwoording af naar de betrokkenen bij onze school.

Voor de volgende gebieden zijn concrete taken en verantwoordelijkheden uitgezet:

Onze school
Onderwijs en ondersteuning
Kwalitatief en hoogwaardig onderwijs
Personeel en organisatie
Toekomstbestendige organisatie - Huisvesting en Financiën.

Het jaarplan 2018-2019 is het laatste jaarplan behorend bij het schoolplan 2015-2019. De doelen die nog gepland staat vanuit dat schoolplan
worden in dit jaarplan omschreven. 

Omdat er wisselingen en veranderingen zijn geweest de afgelopen jaren op zowel personeelsgebied en op onderwijskundig gebied,
zijn er doelen toegevoegd. Deze doelen zijn met het team opgesteld in oktober/november 2018 en krijgen een plek in dit schoolplan.  

Namens het team,

Anja Riem - directeur

Jaarplan 2018-2019



2. Onze organisatie

2. Onze organisatie

SWS De Fierljepper maakt deel uit van Elan Onderwijsgroep. Dit is een organisatie die onderwijs verzorgt in de gemeenten De Waadhoeke,
Ferwerderadeel en Leeuwarden verdeeld over ongeveer 20 scholen. De scholen zijn gelegen in een krimpgebied in Noordwest Friesland. Elan
Onderwijsgroep is een stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs waar ruim 2000 leerlingen dagelijks onderwijs volgen.

Elan Onderwijsgroep blij  streven naar een verdere samenwerking met strategische partners in de regio, hiermee rekening houdend met de
specifieke uitdagingen die op scholen spelen. De samenwerking met andere besturen wordt gezocht als dit een aantoonbare meerwaarde
hee  voor de kinderen en de organisatie.



3. Onze school

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

Visie van de school We willen met dit
team komend
schooljaar de visie
van de school
herijken.

De visie van de
school is de basis
van ons handelen,
de omgang met
elkaar en de keuzes
die gemaakt
worden.

In teamoverleggen
gaan we met elkaar
brainstormen over
waarden die voor
ons en voor onze
leerlingen
essentieel zijn. 

Een visie die voor
alle betrokkenen
helder, herkenbaar
en zichtbaar is in de
school. 

2018 - 2019

TAAK VERANTWOORDELIJK EINDDATUM STATUS

Teamoverleg/brainstormen Directie 1 december 2018 0%



Ouderbetrokkenheid We willen komend
schooljaar de
ouderbetrokkenheid
stimuleren.

Ouders die
betrokken zich
voelen bij de school.

We continueren de
ko ieochtenden. 

Daarbij gaan
minimaal twee keer
per jaar een
inloopmoment
organiseren waarbij
ouders/grootouders
in de klassen
kunnen kijken en
leerlingen vertellen
waar ze mee bezig
zijn.

Voor nieuwe
leerlingen is er
vooraf met
leerkrachten en
ouders een gesprek
op school. Ouders
kunnen in dit
gesprek informatie
geven over hun kind
en leerkrachten
kunnen informatie
geven over de
school.

Belangstelling
tijdens de
contactmomenten.

Een open en veilige
sfeer waar ruimte is
om met elkaar van
gedachte te
wisselen.

2018 - 2019

TAAK VERANTWOORDELIJK EINDDATUM STATUS

Inloopmomenten september 2018 en april 2019 Directie 5 mei 2019 0%

Ko ieochtenden Directie 1 juli 2019 0%

3. Onze school

In het schoolplan 2015-2019 stonden drie onderwerpen gepland onder "Onze school":

Communicatie via mailverkeer (tijdpad 2015/2016)
Begrijpend lezen/luisteren (tijdpad 2015-2017)
Open pedagogische aanpak (tijdpad 2015-2017)

Deze onderwerpen zijn in voorgaande jaren ingepland en qua tijdspad afgerond. Daarom staan in onderstaand schema geen ambities meer
genoemd gericht op die genoemde doelen. In het jaarverslag 2017-2018 heb ik aangegeven dat er voor de laatste twee onderwerpen nog
aandachtspunten zijn voor komend schooljaar 2018-2019. Omdat ik deze onderwerpen onder "Onderwijs en ondersteuning" wil laten vallen
heb ik ze daar in dit jaarplan genoemd.



4. Onderwijs en ondersteuning

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 het
schoolontwikkelings
profiel staat
omschreven wat wij
minimaal kunnen
bieden aan
ondersteuning en
zorg.

De school is in staat
om minimaal
basisondersteuning
te bieden aan de
leerlingen.

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
(weekplanning en
zorgzuil).

2016 - 2019

TAAK VERANTWOORDELIJK EINDDATUM STATUS

Eenduidige afspraken omtrent weekplanning en
zorgzuil

Directie 1 december 2018 0%

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 - 2017



Innovatief
Onderwijs

Samenwerken en
coöperatieve
werkvormen maken
onderdeel uit van
het huidige
onderwijs. 

 

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 - 2017

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
tablets.
Alle leerkrachten
van gr. 3-8 kunnen
er mee werken.
De leerlingen
werken vanaf groep
4 op de tablets 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 Elan
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

Aanbod taal en
lezen

We hebben nieuwe
methoden
aangescha :

Veilig leren lezen
Kim- groep 3

Taal op Maat - groep
4 t/m 8

We gaan komend
schooljaar deze
methoden
implementeren.

Voor begrijpend
luisteren/lezen
willen we de
doorgaande lijn van
groep 1 t/m 8
verdiepen.

Doorgaande lijn
voorbereidend en
voortgezet
technisch lezen. 

Zichtbare transfer
van vaardigheden
begrijpend
luisteren/lezen bij
andere
vakgebieden.

Doorgaande lijn in
het aanbod van
taal. Het aanbod
wordt omschreven
in een nieuw
taalbeleidsplan.

Er is een nieuwe
taalcoördinator
(Grytsje) en er wordt
door haar i.s.m. het
team een nieuw
beleidsplan
opgesteld. 

Er is een
taalbeleidsplan
passend bij de
ontwikkelingen en
situatie van onze
school met
realistische en
ambitieuze doelen
voor de komende
vier jaar.

2018 - 2019

TAAK VERANTWOORDELIJK EINDDATUM STATUS

Taalbeleidsplan 2019-2023 Directie 1 december 2018 0%

Impulsbijeenkomst begrijpend lezen Karin vd
Mortel

Directie 1 december 2018 0%

Tussentijdse evaluatiemomenten implementatie
nieuwe methoden in teamoverleggen

Directie 1 juli 2019 0%



Talentontwikkeling Er is nog geen
duidelijke inhoud
gegeven aan
talentontwikkeling.

Kinderen worden
uitgedaagd om zich
te ontwikkelen in
hun eigen talent.

In het team
verkennen wat we
onder
talentontwikkeling
verstaan en hoe we
daar invulling aan
geven.

De
talentontwikkeling
krijgt concreter
vorm en is zichtbaar
in het aanbod.

2018 - 2019

TAAK VERANTWOORDELIJK EINDDATUM STATUS

Eerste verkenning rond leervragen en/of
projectmatig aanbod 2x per jaar

Directie 1 januari 2019 0%

Fries We hebben dit
schooljaar een
nieuwe methode
aangescha : Spoar
8. We nemen de tijd
om deze methode
implementeren.

Doelen voor Fries
voor groep 1 t/m 8.

Implementeren van
de methode.
Afstemmen met het
team over aanbod
en doelem.

Er zijn concrete
doelen
geformuleerd voor
het aanbod van
Fries.

2018 - 2019

Overige taken voor Onderwijs en ondersteuning

TAAK VERANTWOORDELIJK DEADLINE



5. Kwalitatief en Hoogwaardig Onderwijs

Ambities

ONDERWERP HUIDIGE SITUATIE EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD

Systematisch
werken aan
onderwijskwaliteit

De school neemt
vier WMK kaarten
per jaar af om de
onderwijskwaliteit
vast te stellen, te
verbeteren en te
evalueren.

We werken
systematisch aan
onze eigen
ontwikkeling
passend bij onze
visie.

De directeur
bekwaamt zich
eerst in het
systeem. Daarna
worden de kaarten
ingepland die
prioriteit behoeven.

Gerichte ingezette
interventies ten
behoeve van onze
eigen ontwikkeling.

2018 - 2019



6. Personeel en organisatie

Ambities school

ONDERWERP HUIDIGE SITUATIE EINDDOEL PROCES SUCCESCRITERIA TIJDPAD

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 Er vinden
functioneringsgespr
ekken plaats. 

Leerkrachten
hebben in het
verleden een
persoonlijk
ontwikkelingsplan
opgesteld, maar
deze is niet meer bij
ieder bekend.

Elke leerkracht kan
vanuit zijn
competenties
aangeven wat hij/zij
nodig hee  in
zijn/haar
ontwikkeling.

Het team hee
inzicht in welke
interventies nodig
zijn voor de
ontwikkeling van
het team/school.

De directie verdiept
zich in Coo7 en de
afspraken rond POP.

Doorgaande lijn in
onderzoek en
ontwikkeling van
leerkrachten.

2018 - 2019



7. Toekomstbestendige organisatie - Huisvesting en Financiën

Overige taken voor Toekomstbestendige organisatie - Huisvesting en Financiën

TAAK VERANTWOORDELIJK DEADLINE

Verkenning buitenschoolse opvang in ons gebouw Directie 1 januari 2019

Verbeteren van het schoolplein in samenwerking met de
pleincommissie

Directie 1 juli 2019
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