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School SWS De Fierljepper School SWS De Fierljepper

Datum 01-08-2021 Datum

Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
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. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Inleiding

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school is de planmatige differentiatie zichtbaar in de praktijk.

2. Op onze school stimuleren we de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de
leerlingen.

3. Op onze school werken we aan burgerschapsvorming.

4. Op onze school werken we met de externe partners samen aan een doorgaande
ontwikkelingslijn van onze leerlingen.

5. Op onze school hebben we een doorgaande lijn in het aanbod taalleesonderwijs.

6. Op onze school hebben we een aanbod digitale vaardigheden voor alle groepen.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Totaal beschikbare FTE: 4,31 
Inzet directie: 0,5 
Zorg en begeleiding: 0,3 
Leraren: 3,67

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

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

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] Doorgaande lijn taal-leesonderwijs 
Doorgaande lijn digitale vaardigheden
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

8 3 4 9 4 9 9 4 50

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 6 (2 mannen en 4 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 1 (0 mannen en 1 vrouw)

Aantal uitstromers 1

Aantal nieuwkomers 0

Aantal BHV-ers 3

Aantal geplande FG's 6 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 4 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 6 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Op onze school werken we aan burgerschapsvorming. groot

GD2 Didactisch handelen Geven van feedup, feedback en feedforward groot

GD3 Actieve en zelfstandige leerhouding van de
leerlingen

De leerlingen werken met dag(deel)taken en weektaken. groot

GD4 Actieve en zelfstandige leerhouding van de
leerlingen

De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie). groot

GD5 Talentontwikkeling Op onze school besteden we gericht aandacht aan Techniekonderwijs, Cultuureducatie
en Sport en Bewegen

groot

GD6 Kwaliteitszorg Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen) groot

GD7 Inspectiebezoeken Doorgaande lijn: zelfstandig werken, zelfstandig leren en zelfverantwoordelijkheid groot

KD1 Leerstofaanbod Borging van de nieuwe methoden voor: Taal, Engelse, VLL, Schrijven en Fries
(geïmplementeerd 2018-2019)

klein

KD2 Vakken, methodes en toetsinstrumenten Oriëntatie op methode voor begrijpend lezen. klein

KD3 Taalleesonderwijs Structureler aandacht besteden aan woordenschatonderwijs klein

KD4 Actieve en zelfstandige leerhouding van de
leerlingen

De taken bevatten keuze-opdrachten. klein

KD5 Extra ondersteuning De betreffende leerling betrekken bij de evaluaties van het OPP. klein

KD6 Collegiale consultatie Vastleggen van het beleid m.b.t. collegiale consultatie klein

KD7 Voor-, tussen- en naschoolse opvang Voorschoolse voorzieningen treffen klein

KD8 Verantwoording en dialoog Organiseren van een ouderpanel klein
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Uitwerking GD1: Op onze school werken we aan burgerschapsvorming.

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Aanbod

Huidige situatie + aanleiding We hebben een borgingsdocument Burgerschap.

Gewenste situatie (doel) We willen ons huidige aanbod integreren met de methode Krachtbronnen.

Activiteiten (hoe) Vorig schooljaar hebben we en pilot gedraaid met de methode Krachtbronnen. Groep 1/2 zal in de loop van het
schooljaar 2021-2022 mee gaan draaien. Het huidige document moet herzien worden.

Consequenties scholing Contactpersoon bij Krachtbronnen is Ineke Struijk: ineke.strijck@creathlon.nl

Betrokkenen (wie) grytsje, rianne en gerard en nynke

Plan periode wk 40, 1 en 23

Eigenaar (wie) Rianne is procesbewaker.

Kosten 3,50 per leerling per thema.

Omschrijving kosten Abonnementskosten

Meetbaar resultaat Evaluatie van de lessen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens TO.

Borging (hoe) Aanbod van Krachtbronnen integreren met borgingsdocument.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: Geven van feedup, feedback en feedforward

Thema Didactisch handelen

Resultaatgebied Didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding We hebben in schooljaar 2019-2020 al eens een bijeenkomst van Jan Oudeboon over gehad. Wij waren toen meer
gericht op het geven van lessen volgens een didactisch model. Nu willen we hier ons verder in verdiepen.

Gewenste situatie (doel) Leerlingen worden gecoacht in hun eigen ontwikkeling door hen inzicht geven in die eigen ontwikkeling en leren hoe zij
zelf een volgende stap kunnen maken/plannen.

Activiteiten (hoe) Scholingsbijeenkomst Jan Oudeboon. Deze scholingsbijeenkomst wordt gezamenlijk met het team van De Pôlle gedaan.

Betrokkenen (wie) alle teamleden

Plan periode wk 40, 1 en 10

Eigenaar (wie) Jeroen is procesbewaker

Kosten € 2250,-

Omschrijving kosten Scholing (3x) inclusief voorbereiding en nawerk 3 x 6 uren = 18 uur Totaal 18 uur per school à € 125,00 = € 2250,-
Exclusief reis- en materiaalkosten.

Meetbaar resultaat In doorgaande lijn is het geven van feedback- feed up en feed forward zichtbaar.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In TO.

Borging (hoe) Vastleggen in een kwaliteitskaart

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: De leerlingen werken met dag(deel)taken en weektaken.

Thema Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Resultaatgebied Zelfverantwoordelijk leren

Huidige situatie + aanleiding Er is in het vorige schooljaar gewerkt met van dag- en weektaken.

Gewenste situatie (doel) Er is vastgelegd hoe wij werken met dag- en weektaken, waarbij een opbouw zichtbaar is van groep 1 t/m 8.

Activiteiten (hoe) Teamoverleggen

Consequenties organisatie Geen

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 36, 44 en 14

Eigenaar (wie) Marike

Kosten Geen

Omschrijving kosten Geen

Meetbaar resultaat Dag en weekplanningen zijn herkenbaar voor de leerlingen. Ze kunnen deze hanteren.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Teamoverleg met Marike.

Borging (hoe) Bespreken tijden de groepsbesprekingen. Vastleggen in een borgingsdocument/kwaliteitskaart.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD4: De leerlingen bepalen gedeeltelijk wat zij wanneer doen (en hoe, en met wie).

Thema Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Resultaatgebied Zelfverantwoordelijk leren

Huidige situatie + aanleiding Vorig schooljaar hebben we een blauw vlak toegevoegd aan het blokje. Hiermee kunnen ze aangeven of ze de instructie
willen volgen.

Gewenste situatie (doel) Leerlingen kunnen keuzes maken en plannen wanneer en welke taken ze maken. Daarbij kunnen ze afstemmen om dit
individueel of samen te doen.

Activiteiten (hoe) Teambijeenkomst

Consequenties organisatie Geen

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) midden- en bovenbouw

Plan periode wk 44 en 6

Eigenaar (wie) Procesbewaker is Gerard

Kosten Geen

Omschrijving kosten Geen

Meetbaar resultaat Zichtbaar in de weekplanningen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Teamoverleggen

Borging (hoe) Evalueren in de groepsbesprekingen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

SWS De Fierljepper

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 9



Uitwerking GD5: Op onze school besteden we gericht aandacht aan Techniekonderwijs, Cultuureducatie en Sport en Bewegen

Thema Talentontwikkeling

Resultaatgebied Aanbod

Huidige situatie + aanleiding Vorig schooljaar zijn we gestart met muzieklessen. We willen dit meer uitbreiden, zodat onze leerlingen zich op
verschillende gebieden kunnen ontwikkelen.

Gewenste situatie (doel) We willen een breed aanbod techniek en cultuur, waar mogelijk gecombineerd met de taal-leesontwikkeling en
aansluitend bij de mogelijkheden van de omgeving.

Activiteiten (hoe) We starten met een visiebijeenkomst met Froukje (Kek3) en Berni (Waadzinnig). Mogen kunnen we dit uitbreiden met
maakplaatsen,

Consequenties organisatie Cultuurcoördinator binnen de school kan wenselijk zijn.

Consequenties scholing Ondersteuning vanuit Kek3/Waadzinnig.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 36

Eigenaar (wie) Procesbewaker is Grytsje

Kosten Nog onbekend (subsidiemogelijkheden vanuit de gemeente)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens TO

Borging (hoe) Vastleggen in een aanbodsdocument.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD6: Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)

Thema Kwaliteitszorg

Resultaatgebied Kwaliteistzorg

Huidige situatie + aanleiding Afgelopen jaar hebben we een kwaliteitskaart voor Lezen en Fries gemaakt.

Gewenste situatie (doel) We willen graag het aanbod van meerdere vakgebieden vastleggen in kwaliteitskaarten zodat we de doorgaande lijn en
de afspraken binnen de school kunnen waarborgen.

Activiteiten (hoe) Afstemmen voor welke gebieden kwaliteitskaarten opgesteld kunnen worden. Verdelen van taken in het opstellen,
aanvullen en vaststellen.

Consequenties organisatie Bespreken in TO

Consequenties scholing Waar mogelijk kan er voorzien worden in kennisvergroting/cursussen.

Betrokkenen (wie) alle teamleden

Plan periode wk 42 en 16

Eigenaar (wie) Jeroen is procesbewaker

Meetbaar resultaat Overzicht van opgestelde kwaliteiskaarten.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Elk half jaar in TO.

Borging (hoe) Een procesbewaker per kwaliteitskaart aanstellen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD7: Doorgaande lijn: zelfstandig werken, zelfstandig leren en zelfverantwoordelijkheid

Thema Inspectiebezoeken

Resultaatgebied Onderwijsproces

Huidige situatie + aanleiding In het schooljaar 2019-2020 hebben we een teamscholing voor didactisch handelen gevolgd. Ook onder leiding van Jan
Oudeboon. Hier willen we een vervolg op.

Gewenste situatie (doel) Van een sturende leerkracht naar een coachende leerkracht. Leerlingen hebben inzicht in hun eigen
ontwikkelingsproces.

Activiteiten (hoe) We hebben drie bijeenkomsten gepland o.l.v. Jan Oudeboon 1. Differentiëren en afstemmen (september '21) 2.
Zelfverantwoordelijk leren (november '21) 3. Feedback en kindgesprekken (februari '22)

Consequenties scholing De scholing wordt gegeven aan twee teams, locatie Marsum.

Betrokkenen (wie) alle teamleden

Plan periode wk 37, 45 en 7

Eigenaar (wie) Jeroen

Kosten Totaal 2.2.50,00 euro excl. reis- en materiaalkosten

Omschrijving kosten Scholing 3x + voor/nawerk= 18 uur per school á 125,00

Meetbaar resultaat Kindgesprekken vinden structureel plaats. Feedback, feed up en feed forward hebben zijn zichtbaar in de dagelijkse
praktijk.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens het TO.

Borging (hoe) Klassenbezoeken/collegiale consultaties

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD1: Borging van de nieuwe methoden voor: Taal, Engelse, VLL, Schrijven en Fries (geïmplementeerd 2018-2019)

Thema Leerstofaanbod

Resultaatgebied Aanbod

Gewenste situatie (doel) Doorgaande lijn borging van nieuwe methoden

Activiteiten (hoe) Voortgang bespreken in teamoverleggen.

Betrokkenen (wie) alle teamleden

Plan periode wk 45 en 7

Eigenaar (wie) Jeroen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD2: Oriëntatie op methode voor begrijpend lezen.

Thema Vakken, methodes en toetsinstrumenten

Resultaatgebied Aanbod

Gewenste situatie (doel) Doorgaande lijn aanbod begrijpend lezen

Activiteiten (hoe) Afstemmen aanbod (begrijpend luisteren naar) begrijpend lezen. Gebruik van Beter bij Leren continueren? Lezen in
beeld wordt niet meer structureel gebruikt. Bovenbouw onderzoekt close reading. Aanbod vanuit teksten DIA Plus kan
hierbij ondersteunend zijn.

Betrokkenen (wie) alle teamleden

Plan periode wk 38 en 12

Eigenaar (wie) Grytsje

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD3: Structureler aandacht besteden aan woordenschatonderwijs

Thema Taalleesonderwijs

Resultaatgebied Aanbod

Gewenste situatie (doel) Rijke taalomgeving

Activiteiten (hoe) Teambijeenkomsten van Karin vd Mortel. Teambijeenkomsten laaggeletterdheid bibliotheek NW Fryslân.
Woordenschataanbod in schooltaalbeleid Woordenschataanbod vanuit de methode en Snappet

Betrokkenen (wie) alle teamleden

Plan periode wk 38, 46 en 8

Eigenaar (wie) Grystje

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD4: De taken bevatten keuze-opdrachten.

Thema Actieve en zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Resultaatgebied Onderwijsproces

Gewenste situatie (doel) Naar zelfverantwoordelijk leren

Activiteiten (hoe) Leerlingen maken keuze d.m.v. weekplanning/planbord Afstemmen TO opbouw onderbouw-middenbouw-bovenbouw

Betrokkenen (wie) alle teamleden

Plan periode wk 32 en 3

Eigenaar (wie) Gerard

Omschrijving kosten Geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD5: De betreffende leerling betrekken bij de evaluaties van het OPP.

Thema Extra ondersteuning

Resultaatgebied Sociaal emotionele ontwikkeling

Gewenste situatie (doel) Inzicht in eigen ontwikkeling

Activiteiten (hoe) Kindgesprekken organiseren. Bespreekpunten vastleggen. Afstemmen met intern begeleider. Leerkrachten faciliteren.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 7 en 27

Eigenaar (wie) Marike

Omschrijving kosten Geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD6: Vastleggen van het beleid m.b.t. collegiale consultatie

Thema Collegiale consultatie

Resultaatgebied Kwaliteitscultuur

Gewenste situatie (doel) Professionele leergemeenschap

Activiteiten (hoe) Jaarlijks de schoolontwikkelpunten en/of eigen ontwikkelpunten vaststellen. Ruimte geven om binnen of buiten de eigen
school consultaties te plannen. Faciliteren/organiseren vervanging eigen groep.

Betrokkenen (wie) alle teamleden

Plan periode wk 41 en 15

Eigenaar (wie) Jeroen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

SWS De Fierljepper

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 15



Uitwerking KD7: Voorschoolse voorzieningen treffen

Thema Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Voorschoolse voorzieningen kunnen vanwege de geringe behoefte van ouders niet worden aangeboden.

Uitwerking KD8: Organiseren van een ouderpanel

Thema 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 niet uit een vaste groep ouders, voor elk ouderpanel worden steeds weer andere ouders uitgenodigd.

Betrokkenen (wie) jeroen

Plan periode wk 33, 42, 51, 8, 16 en 25

Eigenaar (wie) Jeroen

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

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Taalleesontwikkeling Team Hele
schooljaar

Karin vd Mortel 2.400 euro

Didactisch handelen/coachen -
zelfverantwoordelijk leren

Team Oktober-
maart

Jan Oudeboon 2.250 euro

Laageletterdheid Team september Bibliotheek NW-
Fryslân

subsidie

Hoogbegaafdheid Team in TO
bepalen

E-Wise abonnement

Taalontwikkeling verbinden met
cultuur

Team september kek3/Waadzinnig nog
onbekend

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

WMK pedagogisch handelen Team september/oktober 2021 geen

WMK Aanbod (bm) Team en dir/ib november/december 2021 geen

WMK Rekenen Team januari/februari 2022 geen

WMK Extra ondersteuning (bm) Team en dir/ib maart/april 2022 geen
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Het gebouw is vorig schooljaar geverfd. Het plein is
voorzien van een afsluitbaar hek, omdat er nog wel eens
overlast van jongeren voorkomt. Vorig schooljaar 2x
aangifte gedaan van vernieling. Contact met wijkagent.
Punt van aandacht is het grondwater/riolering wat bij hevige
regenval voor wateroverlast in de school zorgt. Ligt al bij de
gemeente (contactpersoon bij de Waadhoeke is Sido Smit).

TSO-BSO Een nieuwe collega komt de BSO draaien in 2021-2022.

Sponsoring Subsidiemogelijkheden bij de gemeente voor
cultuuronderwijs.

MR Twee nieuwe MR-leden vanaf 2021-2022: Coby Bekius en
Arend Bouma.
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Doelen Sws De Fierljepper 2021-2022 
 
Deze jaardoelen zijn opgesteld als interventies naar aanleiding van: 

- het schooljaarplan (uit het schoolplan) 

- resultaten vanuit WMK 

- resultaten vanuit COO7 

- adviezen van Inspectie 

- afspraken vanuit het bestuur 

- behoefte vanuit het team. 

AANBOD 

Onderwerp Doel Hoe Proces 
bewaker 

Termijn Evaluatie 

Taal Doorgaande lijn in taal-
leesaanbod groep 1-8 

Scholing Karin vd Mortel 
 

Marike Sept-juli   

Taal Taalontwikkeling verbinden 
met kunst en cultuur (in onze 
omgeving). 

Samenwerking Berni 
(Waadzinnig) en Froukje 
(Kek3) + teambijeenkomst 
sept. ’21 
(inspiratie/visietraject) 

Grytsje Sept-Jan  

Taal Omgaan met laaggeletterdheid Samenwerking bibliotheek + 
trainingsbijeenkomst 
sept.’21. 

Grytsje Sept-Jan  

Rekenen Borgen aanbod rekenen Teambijeenkomsten Gerard Sept-Jan  

Aanbod 1-2-3 Doorgaande lijn 1-2-3 Leerdoelen/aanbod 
Onderbouwd/Bouw/VLL 
 

Nynke Sept-Juli   

ICT Doorgaande lijn aanbod digitale 
vaardigheden groep 1-8 
 

Workshops Innovatorium aan 
groep 1-8. 

Gerard Sept-
Mei 

 

Hoogbegaafdheid Ontw. leerkrachtvaardigheden 
coachen van meerbegaafde l.l. 

Teambijeenkomsten/scholing 
en collegiale consultaties 

Marike Sept-Jan  

Didactisch handelen Onderdelen: 
1.Differentiatie en afstemming 
2. Zelfverantwoordelijk leren 
3.Feedback en kindgesprekken 

Scholing 3 bijeenkomsten Jan 
Oudeboon. 

Jeroen Okt-Mrt . 

Levensbeschouwelijke, 
sociaal emotionele en 
burgerschapsvorming 

Doorgaande lijn in aanbod 
levensbeschouwing, sociaal 
emotionele ontwikkeling en 
burgerschap. 

Inzetten methode 
Krachtbronnen en 
kwaliteitskaart. 

Rianne Okt-Feb . 

Meertaligheid 
 

Aanbieden van verschillende 
talen als Fries, Engels, etc 

Door middel van projecten Grytsje Nov-apr  

 
ZICHT OP ONTWIKKELING/EXTRA ONDERSTEUNING 

Onderwerp Doel Hoe Proces 
bewaker 

Termijn Voortgang 

Opbrengsten 
 

Voortgang:  
1.Stellen van ambitieuze 
doelen/normen.  
2.Interventies richten op 
leerkrachten. 

Kwaliteit van analyses 
scherp houden en meer 
focus op meerbegaafde 
leerlingen 

Marike Sept. . 

NPO Ondersteuning leerlingen met 
vertraging (groep 4/5/7) 

3 ochtenden splitsen van 
groepen 

Rianne Sept-Juli  

 
VEILIGHEID 

Onderwerp Doel Hoe Procesbewaker Termijn Voortgang 

Ontruimen 
 

Borgen twee keer per jaar 
uitvoeren ontruimingsplan 

Voortijdig 
inplannen 

Gerard Sept en Jan  



 
 
PEDAGOGISCH KLIMAAT 

Onderwerp Doel Hoe Procesbewaker Termijn Voortgang 

GDO Borgen OK-thermometer en 
dashboard 

Teamoverleg Jeroen Oktober  

 
 
KWALITEITSZORG 

Onderwerp Doel Hoe Proces 
bewaker 

Termijn Voortgang 

Professioneel dialoog 1.Persoonlijke 
ontwikkeling 
(+ borgen POP). 
2.Teamontwikkeling 

Collegiale consultaties 
(intern/extern) 
en aanbod E-wise (jaarlijks 1 
cursus gezamenlijk volgen) 

Jeroen Sept-Jun  

Schoolkwaliteit Borgen 
kwaliteitsbewaking 

WMK inzetten (min.4x) 
 

Jeroen Sept-Jun  

 
SAMENWERKING 

Onderwerp Doel Hoe Procesbewaker Termijn Voortgang 

Educatief 
partnerschap 

Bevorderen en stimuleren van 
taalontwikkeling en digitale 
geletterdheid 
ouders/verzorgers. 

Werkgroep Sterk met Taal: 
samenwerking met Tineke 
Boersma 

Jeroen Aug-Jul .  

Ouderparticipatie Verbinding jong en oud in het 
dorp 

Activiteiten met ouderenfonds 
MFC. Contactpersoon Juliana 
vd Mossel. 

Nynke Sept/okt  

GDO Borging GDO (sociaal sterke 
groep) 

Netwerkbijeenkomsten Marike Okt-Mei 
 

 

  


