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Datum Datum

Inleiding Inleiding

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school zetten we digitale middelen in om leerlingen optimaal te ondersteunen
bij het werken aan het verbeteren van hun opbrengsten.

2. Op onze school werken wij structureel met de Kanjermethode in aanpak en ter
verbetering van het gedrag en welzijn van onze leerlingen.

3. Op onze school speelt SAMEN een zeer grote rol. We zijn SAMEN verantwoordelijk
voor onze leerlingen en hebben elkaar nodig in een optimale begeleiding van leerlingen.

4. Op onze school werken we met (nieuwe) methodes die voldoen aan de kerndoelen en
waarin werken aan 21st skills verweven is.

5. Op onze school kunnen we leerlingen met een speciale (zorg) vraag effectief
begeleiden.

6. De ontwikkeldoelen en streefbeelden hangen centraal in de teamkamers en zijn
onderdeel van de cyclus van bespreking binnen 'mijn schoolplan' .

OBS 't Padland

Jaarplan - jaarverslag 2022 - 2023 2



School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Beleidsplan 2018-2022:
Trends en ontwikkelingen

Uitvoeren van het ICT beleidsplan groot

GD2 Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

daar waar het kan worden leerlingen betrokken bij het opstellen en evalueren van plannen. groot

GD3 Didactisch handelen De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen groot

KD1 Beleidsplan 2018-2022:
Onderwijs

Het aanbod op de scholen van Stichting Present richt zich op de brede ontwikkeling van alle leerlingen
met expliciet aandacht voor zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid

klein

KD2 Beleidsplan 2018-2022:
Kwaliteitszorg

Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen de behaalde resultaten door de leerlingen een rol klein

KD3 Beleidsplan 2018-2022:
Trends en ontwikkelingen

Samenwerking met relevante partners: ouders, kinderopvang, besturen, scholen, passend onderwijs,
maatschappelijke organisaties

klein

KD4 Beleidsplan 2018-2022:
Kwaliteitszorg

De wijze waarop de teams zich professionaliseren is beschreven in de scholingsplannen van de scholen klein

KD5 Kwaliteitszorg Op basis van analyses worden waar nodig verbeteringen doelgericht doorgevoerd klein

KD6 Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

ouders / verzorgers worden betrokken bij het opstellen en evalueren van plannen voor hun kind klein

KD7 Didactisch handelen De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen klein

KD8 Didactisch handelen De leraren creëren en leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn klein

KD9 Samenwerking De school voert afspraken ten aanzien van vroegschoolse educatie uit klein
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Uitwerking GD1: Uitvoeren van het ICT beleidsplan

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2018-2022: Trends en ontwikkelingen

Resultaatgebied opbrengsten en kwaliteit, teamscholing

Huidige situatie + aanleiding inzet ict ambassadeurs visie op Present en schoolniveau inzet op behoud van (positieve) verworvenheden uit de periode
'onderwijs op afstand' koppeling methodes, werkwijzen en mogelijkheden

Gewenste situatie (doel) optimale inzet van digitale middelen
aanleren van vaardigheden en beredeneerd gebruik van de digitale wereld
vergroten van professionaliteit van leerlingen en leerkrachten
digitale mogelijkheden / ict als middel en als doel
'gezonde' combi van het werken en verwerken van leerdoelen op brede wijze met inzet vanuit 21st century skills

Activiteiten (hoe) vanuit Present wordt schoolplanperiode 19 - 23 ingezet voor een boost op het gebied van ict
op schoolniveau wordt ingezet op aanschaf nieuwe digiborden, nieuwe devices en software aansluitend bij
methodes en werkwijzen
op Presentniveau wordt gewerkt met ambassadeurs zodat teams nog meer van elkaar kunnen leren
scholing op basis van behoefte (team op het gebied van office, ambassadeurs op basis van input Present)
de schoolvisie vertalen naar concrete schooldoelen

Consequenties organisatie flinke investering (zeer fors)
up to date maken van de logistieke situatie, werkstations etc - inzet NPO gelden?

Consequenties scholing teamniveau en ambassadeursniveau

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

evalueren 22-23 - leskisten - cloudwise - ict ambassadeurs versus ict in taakbeleid - inzet devices
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Uitwerking GD2: daar waar het kan worden leerlingen betrokken bij het opstellen en evalueren van plannen.

Hoofdstuk / paragraaf Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Betrokkenen (wie) team en leerlingen

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

speerpunten 22-23: - steeds meer worden leerlingen gevraagd aan te sluiten bij ot's en bij oudergesprekken - tienminutengesprekken. wanneer lukt dit wel / wanneer lukt dit niet?
meerwaarde versus vragen - input leerlingen bij het beoordelen van eigen werk (en dat van anderen) stellen van (leer)doelen bewust mee nemen in verwachtingen - uitdagen

Maw niet alleen ouders worden betrokken (dat 'staat'), maar ook leerlingen worden betrokken. Hierbij wordt punt: ouders / verzorgers worden betrokken bij het opstellen en
evalueren van plannen voor hun kind samengevoegd bij deze evaluatie en verderop in het jaarplan afgerond
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Uitwerking GD3: De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Gerelateerde verbeterpunten

Betrokkenen (wie) team en externe deskundigen

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de leerlingen staat beschreven bij andere actiepunten en wordt hierbij afgerond
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Uitwerking KD1: Het aanbod op de scholen van Stichting Present richt zich op de brede ontwikkeling van alle leerlingen met expliciet aandacht voor zelfstandigheid en
eigen verantwoordelijkheid

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2018-2022: Onderwijs

Resultaatgebied professionalisering , kwaliteit

Gewenste situatie (doel) eigenaarschap van leerlingen vergroten en hiermee qua inhoud en motivatie leerlingen versterken

Activiteiten (hoe) binnen de school wordt aandacht besteed aan de professionalisering van leerkrachten met als doel: - verbreding en
versterking van het werken volgens het principe van HGW - inzet op scholing op het gebied van hb met als doel
eigenaarschap, motivatie en opbrengsten van leerlingen te vergroten cq te verbeteren - inzet op nieuwe methodes en
methodieken (scholing en inzet op ict)

Betrokkenen (wie) team en externe deskundigen

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

meenemen naar 22-23: - bewust inzetten van executieve vaardigheden en leervragen; - thematisch weken in combinatie met brede talenten (van ll en lkr) - bewegend leren als
onderdeel van ons onderwijs - update HGW ?
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Uitwerking KD2: Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen de behaalde resultaten door de leerlingen een rol

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2018-2022: Kwaliteitszorg

Resultaatgebied opbrengsten en kwaliteit

Gewenste situatie (doel) jaarlijks worden de opbrengsten geanalyseerd: op groeps, school en bestuursniveau

Activiteiten (hoe) leerkrachten en ib / dir stellen analyses op
analyses worden besproken op ib-leerkracht niveau, team niveau en directieniveau
analyses en besprekingen staan opgenomen in de jaarkalender
insteek is om de leerkrachten in hun bouw / team op basis van de resultaten en ingezette acties 'advies en uitleg'
te laten geven
strategische / inhoudelijke verbeterpunten en activiteiten worden steeds voor het eind van het schooljaar
besproken en opgenomen in de planning voor het volgende jaar.
binnen het ib netwerk en directieberaad wordt tijd en aandacht besteed aan de opbrengsten en aan de effecten
van ingezette acties.

Betrokkenen (wie) dir - ib - team - bestuur

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

mee naar 22-23: - aandacht voor netwerken (closed reading, jonge kind, techniek en technologie, rots en water, NT2, lezen en leesmotivatie). Zowel onderwijsinhoudelijk als
sociaal emotioneel; - aandacht voor teamscholing en indiv scholing. Ewise? Kanjer/7 Habits, leescoördinator, kindercoach, lezen van tekeningen, NT2). Niet alleen het volgen van
de opleiding als ook het delen van de opgedane kennis. - Zorgen dat datgene wat we doen linkt aan datgene wat we willen.

combineren met , De wijze waarop de teams zich professionaliseren is beschreven in de scholingsplannen van de scholen'
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Uitwerking KD3: Samenwerking met relevante partners: ouders, kinderopvang, besturen, scholen, passend onderwijs, maatschappelijke organisaties

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2018-2022: Trends en ontwikkelingen

Gewenste situatie (doel) samenwerking 0-14 jaar

Activiteiten (hoe) overleg en samenwerking intensiveren (projecten, overlegmomenten)
gebruik maken van de ouder - en kindbegeleiding - Team inzet
observatie inplannen op de locaties van VVE (door bij voorkeur ib)
inzet van de nieuwe intake procedure (zie schoolgids en jaarkalender)
betrokkenheid bij gesprekken met partijen voordat een leerling op de basisschool start
plan doorgaande lijn gelijke kansen alliantie - inzet deskundigen voor en in school
betrokkenheid bij PO-VO
betrokkenheid bij diverse netwerken

Betrokkenen (wie) leerlingen, leerkrachten, ouders en externen

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

combineren met VVE (deze sluiten)

Inzet NPO gelden gemeente is gezamenlijk besproken en wordt in werkgroepen besproken. Samenwerking wordt voortgezet in 22-23 Schooljaar 22-23 VVE en PO-VO
samenwerking evalueren bij dit punt
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Uitwerking KD4: De wijze waarop de teams zich professionaliseren is beschreven in de scholingsplannen van de scholen

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2018-2022: Kwaliteitszorg

Resultaatgebied opbrengsten en kwaliteit

Gewenste situatie (doel) Scholing dient gericht te zijn op groei en op de voortgang van de ontwikkeling van de school, de leerkrachten en de
leerlingen. De directie is verantwoordelijk voor de borging en voor het overzicht. Dit wordt op een drietal momenten in het
jaar ingepland: bij de start (formatie, werkdruk etc), tussentijds en bij de planning voor een volgend kalenderjaar

Activiteiten (hoe) Vanuit het schoolplan en de jaarplannen is de lijn uitgezet voor de huidige schoolplan periode. De scholingsplannen
staan als aparte bijlage in het document jaarplan CZE en worden daar als ook in dit document geevalueerd.
Scholingsplannen betreft teamscholing (Kanjertraining, WO en ict) en individuele scholing zoals deze wordt meegenomen
in de individuele gesprekken

Eea moet passen in het schoolplan en in de ontwikkeling door de jaren heen. Steun (nut en noodzaak) vanuit het team is
essentieel. Consequenties scholing Planning van dagen, mogelijkheid creëren en zorgen dat er gelegenheid is om mee
te gaan is noodzakelijk. Daarbij natuurlijk ook de financiële kant.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

mee naar 22-23: - aandacht voor netwerken (closed reading, jonge kind, techniek en technologie, rots en water, NT2, lezen en leesmotivatie). Zowel onderwijsinhoudelijk als
sociaal emotioneel; - aandacht voor teamscholing en indiv scholing. Ewise? Kanjer/7 Habits, leescoördinator, kindercoach, lezen van tekeningen, NT2). Niet alleen het volgen van
de opleiding als ook het delen van de opgedane kennis. - Zorgen dat datgene wat we doen linkt aan datgene wat we willen.

combineren met 'de resultaten van de leerlingen zijn van invloed op de proff'.
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Uitwerking KD5: Op basis van analyses worden waar nodig verbeteringen doelgericht doorgevoerd

Hoofdstuk / paragraaf Kwaliteitszorg

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied opbrengsten en kwaliteit

Gewenste situatie (doel) jaarlijks worden de opbrengsten geanalyseerd: op groeps, school en bestuursniveau. - op basis van deze
analyses en de gesprekken binnen ib- leerkracht niveau; ib - directie nivea; teamniveau en bestuursniveau
worden strategische beslissingen genomen.

Activiteiten (hoe) leerkrachten en ib / dir stellen analyses op
analyses worden besproken op ib-leerkracht niveau, team niveau en directieniveau
analyses en besprekingen staan opgenomen in de jaarkalender
insteek is om de leerkrachten in hun bouw / team op basis van de resultaten en ingezette acties 'advies en uitleg'
te laten geven
strategische / inhoudelijke verbeterpunten en activiteiten worden steeds voor het eind van het schooljaar
besproken en opgenomen in de planning voor het volgende jaar.
binnen het ib netwerk en directieberaad wordt tijd en aandacht besteed aan de opbrengsten en aan de effecten
van ingezette acties.

Betrokkenen (wie) dir - ib - team - bestuur

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

Analyses zijn een onderligger voor ons onderwijs en onze planning. De analyses van HP / GP Analyses van dagelijks werk Analyses van alle stukken die we schrijven en
bespreken met de Mr en het team. Analyses vanuit lvs, WMKPO etc

Dit is zo'n onderdeel van onze werkwijze en staat vermeld in onze jaarplanning dat dit niet langer vraagt om periodieke evaluatie. Voor schoolplan 23-27 zullen analyses vanuit alle
geledingen worden gebruikt.

Uitwerking KD6: ouders / verzorgers worden betrokken bij het opstellen en evalueren van plannen voor hun kind

Hoofdstuk / paragraaf Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Betrokkenen (wie) ondersteuningsteams; voortgangsgesprekken intern en extern

Plan periode wk
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

Uitwerking KD7: De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Betrokkenen (wie) team - ib - dir

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

Het bewust 'lezen' en volgen van onze leerlingen (indiv en groep) en het cyclisch bespreken van onze leerlingen met ib en team maakt dat dit punt 'automatisch' wordt
meegenomen. Meegenomen in de dag en weekplanning en in de HP en GP. Hierdoor is expliciet vermelden en evalueren niet (meer) aan de orde.

Uitwerking KD8: De leraren creëren en leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Resultaatgebied zelfstandigheid

Gewenste situatie (doel) eigenaarschap van leerlingen vergroten en hiermee qua inhoud en motivatie leerlingen versterken

Activiteiten (hoe) leerling gesprekken
uitdagende en open omgeving
bewegend leren, zelfstandig werken, samenwerken etc inzetten

Betrokkenen (wie) leerkrachten leerlingen en ouders

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

actief en betrokken houdt in: gemotiveerd en betrokken gericht op groei en bewust van eigen doelen, talenten en mogelijkheden leren 'eigen doelen' te stellen 21ste vaardigheden
inzetten in presenteren en communicatie executieve vaardigheden uitdagende en uitnodigende en veilige leeromgeving
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Uitwerking KD9: De school voert afspraken ten aanzien van vroegschoolse educatie uit

Hoofdstuk / paragraaf Samenwerking

Betrokkenen (wie) ib - vve partijen - externe deskundigen - team - dir

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

dit wordt besproken bij: Samenwerking met relevante partners: ouders, kinderopvang, besturen, scholen, passend onderwijs, maatschappelijke organisaties

dit punt is te beperkt en sluit
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Kanjertraining team febr 2023

bewegend leren startvergadering
+ 22-23

e wise 22-23

e wise 22-23

netwerken Present
en SWV

22-23 Present en Samenwerkings
Verband West Friesland

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

inzet NPO gelden team -
dir

4x per
jaar

alle scholing wordt hier geëvalueerd voor jaarplan +
NPO

Bijlagen

Naam Bestand

jaarplan en scholing 22-23 verkort jaarplan_scholingsplan_22_23_3_loc.pdf

doelen, scholing en afspraken 22-23 3 loc. doelen__scholing_en_afspraken_start_schooljaar_2022-2023_inhoudelijk_3_loc.pdf

NPO start schooljaar 22-23 Padl_NPO_gelden_start_en_evaluatie_schooljaar_22-23__juli_22.pdf
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