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Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan voor 2022-2023. Het
schooljaarplan is bedoeld om de verbeterplannen zoals
beschreven in het 4 jarige schoolplan te concretiseren naar
de specifieke schooljaren. Hiermee leggen we
verantwoording af naar de betrokkenen bij onze school.

In ons jaarplan geven we aan:

1. welke zelfevaluaties we gaan uitvoeren
2. welke vragenlijst(en) we gaan uitzetten
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes.

Met vriendelijk groet, Jeroen Wagenaar, directeur SWS de
Fierljepper

Inleiding In ons jaarverslag blikken we terug op de ondernomen
activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn te relateren aan:

1. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de zelfevaluatie
2. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de vragenlijsten
3. de verbeterthema's uit ons schoolplan
4. de verbeterpunten die we gedurende het schooljaar

tegenkwamen

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Met vriendelijk groet, Jeroen Wagenaar, directeur SWS de
Fierljepper
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Totaal beschikbare FTE: 4,80 
Inzet directie: 0,5 
Zorg en begeleiding: 0,35 
Leraren: 3,95

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

Functies [namen / taken] Directeur: Jeroen Wagenaar 
Intern begeleider: Marike Utzon

Twee sterke kanten Samenwerking team 
Zorg en begeleiding

Twee zwakke kanten Populatie 
Drievoudige combigroepen

Twee kansen Werken met sociaal sterke groep (GDO) 
Samenwerking met het dorp

Twee bedreigingen Leerlingenaantal 
Naschoolse takenpakket in een klein team

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Kwaliteitskaart Zicht op ontwikkeling en begeleiding 
Kwaliteitskaart Sociale en maatschappelijke competenties
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

0 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

2 5 4 4 5 9 4 6 9 48

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

De onderbouw groepen zijn klein. Er is wel nieuwe aanwas vanuit de peuterspeelzaal. 
De ambitie van de school is om meer leerlingen te werven. We doen dat door het
realiseren van een innovatieve techniekruimte op de zolder. 
We gaan ons actiever profileren op Social Media.
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Didactisch handelen Geven van feedup, feedback en feedforward groot

GD2 Talentontwikkeling Op onze school besteden we gericht aandacht aan Techniekonderwijs, Cultuureducatie
en Sport en Bewegen

groot

KD1 Vakken, methodes en toetsinstrumenten Doelen en criteria omtrent Burgerschap vastleggen en aangeven hoe we omgaan met de
resultaten.

klein

KD2 Taalleesonderwijs Structureler aandacht besteden aan woordenschatonderwijs klein

KD3 Didactisch handelen Meerdere oplossingsstrategieën aan bod laten komen klein

KD4 Actieve en zelfstandige leerhouding van de
leerlingen

De taken bevatten keuze-opdrachten. klein

KD5 Zorg en begeleiding Meer betrekken van leerlingen en ouders bij de extra ondersteuning. klein

KD6 Extra ondersteuning De betreffende leerling betrekken bij de evaluaties van het OPP. klein

KD7 Verantwoording en dialoog Organiseren van een ouderpanel klein
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Uitwerking GD1: Geven van feedup, feedback en feedforward

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding We hebben scholing gehad over het geven en toepassen van feed up, feed back en feed forward en verschillende
toepassingsvormen, waaronder kindgesprekken, besproken. We willen dit een vaste plek geven in ons didactisch
handelen.

Gewenste situatie (doel) De leerkrachten geven gericht feed up, feed back en feed forward aan de kinderen geïntegreerd bij de instructies en
tijdens gesprekken (individueel of in (sub)groepjes) om daarmee het eigenaarschap van leren te bevorderen en hogere
opbrengsten te genereren.

Activiteiten (hoe) Teamoverleg Vastleggen afspraken in Kwaliteitskaart Flitsbezoeken en nabespreking

Betrokkenen (wie) alle teamleden

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Jeroen Wagenaar

Meetbaar resultaat Er wordt zichtbaar feed up/ feed back/ feed forward gegeven in diverse vormen. De resultaten blijven stabiel of stijgen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Opbrengstenvergadering M-toetsen en E-toetsen.

Borging (hoe) Groepsbezoeken en nabespreking. POP leerkracht.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: Op onze school besteden we gericht aandacht aan Techniekonderwijs, Cultuureducatie en Sport en Bewegen

Hoofdstuk / paragraaf Talentontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding We hebben projectmatig een aantal Talentateliers uitgevoerd. We willen dit een vast onderdeel maken van het
schoolbeleid.

Gewenste situatie (doel) De scholen van Elan OWG hebben 'passie voor elk talent'. Wij geven daar o.a. vorm aan door te werken in Talentateliers
in brede zin.

Activiteiten (hoe) Teamtraining KEK3: Hoe bouw je een Talentatelier op? Inplannen Talentateliers Ambitie- en Kwaliteitskaart opstellen

Consequenties organisatie We geven ieder schooljaar 3x een Talentatelier ronde.

Consequenties scholing Teamtraining KEK3: Hoe bouw je een Talentatelier op?

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Jeroen Wagenaar

Kosten €250

Meetbaar resultaat We plannen jaarlijks 3 Talent atelier rondes.

Borging (hoe) Afspraken en werkwijze vastleggen in Ambitie- en Kwaliteitskaart.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD1: Doelen en criteria omtrent Burgerschap vastleggen en aangeven hoe we omgaan met de resultaten.

Hoofdstuk / paragraaf Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Gewenste situatie (doel) We werken o.a. met de methode Krachtbronnen en de aanpak van Groeps Dynamisch Onderwijs gericht aan
Burgerschap. We hebben in kaart welke doelen we nastreven en hoe we dat meten.

Activiteiten (hoe) Doelen van Burgerschap (SLO) in kaart brengen. Aangeven in Kwaliteitskaart hoe we die doelen aanbieden en meten.

Betrokkenen (wie) jeroen wagenaar

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Jeroen Wagenaar

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD2: Structureler aandacht besteden aan woordenschatonderwijs

Hoofdstuk / paragraaf Taalleesonderwijs

Gewenste situatie (doel) We stimuleren de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de kinderen door regelmatig een Taalronde te doen.
Deze sluit bij voorkeur aan bij het thema van begrijpend lezen en woordenschat.

Activiteiten (hoe) Scholing Meertalige Taalronde

Betrokkenen (wie) alle teamleden

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Gerlinda Achterberg

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD3: Meerdere oplossingsstrategieën aan bod laten komen

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Gewenste situatie (doel) De leerkrachten bieden ruimte aan de (meerbegaafde) kinderen om tijdens de instructie meerdere oplossingsstrategieën
te verkennen.

Activiteiten (hoe) Tijdens de instructie (aan meerbegaafde leerlingen) bespreekt de leerkracht meerdere oplossingsstrategieën. Na deze
verkenning kan de leerling een keuze maken. De leerkracht neemt deze keuze in de feedback gesprekken.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Jeroen Wagenaar

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD4: De taken bevatten keuze-opdrachten.

Hoofdstuk / paragraaf Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Gewenste situatie (doel) We werken in de school met dag- en weektaken. De taak bestaat uit verplichte opdrachten en keuze-opdrachten in elke
groep.

Activiteiten (hoe) Teamoverleg Materiaal aanschaffen Afspraken vastleggen

Betrokkenen (wie) alle teamleden

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Gerard Holwerda

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD5: Meer betrekken van leerlingen en ouders bij de extra ondersteuning.

Hoofdstuk / paragraaf Zorg en begeleiding

Gewenste situatie (doel) Sommige kinderen hebben een speciale onderwijsbehoefte. De leerkracht en de IB'er bepalen samen met het kind en
eventueel de ouders hoe er aan deze onderwijsbehoefte kan worden voldaan. Waar nodig wordt advies van een externe
deskundige ingewonnen.

Activiteiten (hoe) De leerkracht brengt de onderwijsbehoefte van de groep in kaart en bespreekt dit met de IB'er. De leerkracht voert
regelmatig kindgesprekken o.a. met kinderen met een speciale onderwijsbehoefte. De leerkracht of IB'er betrekt de
ouders in een gesprek bij dit proces.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Marike Utzon

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD6: De betreffende leerling betrekken bij de evaluaties van het OPP.

Hoofdstuk / paragraaf Extra ondersteuning

Gewenste situatie (doel) Zie Actieplan: Meer betrekken van leerlingen en ouders bij de extra ondersteuning.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD7: Organiseren van een ouderpanel

Hoofdstuk / paragraaf Verantwoording en dialoog

Resultaatgebied Verantwoording en dialoog

Gewenste situatie (doel) Samenwerking met ouders

Activiteiten (hoe) Plannen van gesprekken tussen de schoolleiding en een willekeurig uitgenodigde groep ouders over de gang van zaken
op school. De adviezen kunnen we gebruiken om het onderwijs te verbeteren.
Het ouderpanel bestaat niet uit een vaste groep ouders, voor elk ouderpanel worden steeds weer andere ouders
uitgenodigd.

Betrokkenen (wie) directeur en ib'er

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Jeroen Wagenaar

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Hoe organiseer je een
meertalige Taalronde?

team NHL/
Stenden

Hoe organiseer je een Talent
atelier?

team KEK 3

E-Wise scholing Ieder
teamlid

Apple Teacher Team Ambitie: voor de
studiedag (maart 2023)

Elan scholing Kwaliteitzorg Directie
- IB

4x

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

WMK OP2: Zicht op ontwikkeling en begeleiding Team

WMK OR2: Sociale en Maatschappelijke
competenties

Team

2x Bovenschoolse WMK kaart Directie-IB en
Team

n.n.b.

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Tevredenheidsonderzoek Team, Ouders en Leerlingen

SWS De Fierljepper
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting We onderzoeken of we onze zolder om kunnen bouwen tot
een Wetenschap en Techniek lokaal, waar niet alleen de
school, maar ook het dorp van kan profiteren.

TSO-BSO We onderzoeken of we het BSO lokaal anders aan kunnen
kleden en inzetten i.s.m. de bibliotheek.

Sponsoring Elyt Consultancy betrekken bij subsidiemogelijkheden voor
het realiseren van de techniekzolder.

MR Nieuw MR-lid vanaf 2022-2023: Nynke Zwart

Overig We onderzoeken of we het project 'Wat verdient een
podium?' ook in Âlde Leie en Vrouwbuurtstermolen kunnen
uitvoeren.
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