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Naam school

OBS Boekhorst

Adres

Boekhorsterweg 15

Postcode, plaats

8431 CW Oosterwolde

Telefoon

0516 – 514232

E-mail

directie@obsboekhorst.nl

Website

www.obsboekhorst.nl

Directeur

Anita de Vries- Cazemier

Aanleiding

In het voorjaar van 2019 hebben wij onze opbrengsten geanalyseerd. Aan de overzichten hebben wij als team conclusies verbonden en
onze beleidsprioriteiten voor 2019-2020 bepaald. Onze focus in 2019-2020 is:
OP1 Engels, beschrijven aanbod en aanpak, vastleggen beleid
OP1 Kleuteronderwijs aanbod en doelgericht werken
OP1 Spelling, beschrijven aanbod en aanpak, vastleggen beleid
OP1 Inzetten op leesmotivatie. M.b.v. lees coördinator
OP1 Begrijpend lezen, oriëntatie aanpakgedrag o.a close reading, methodegebruik
OP2 Zicht op ontwikkeling, afstemming doorgaande lijn zorgblad en dag/weekplanning
SK2 Certificering Vreedzame school
KA1 Kwaliteitszorg, door ontwikkelen systeem van kwaliteitszorg
In dit schooljaarplan zijn deze onderdelen verder uitgewerkt en beschreven. Minder zwaarwegende veranderitems zijn terug te vinden in
onze jaaragenda.
Opzet
De in het rapport genoemde veranderitems zijn onder te brengen in 4 kwaliteitsgebieden:
OP:
SK:
OR:
KA:

Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
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OP = Onderwijsproces, aanbod, zicht op ontwikkeling, didactisch handelen, (extra) ondersteuning,
samenwerking en toetsing en afsluiting
Nr.

Actiepunten

Gewenst resultaat

Stappen

Budget

Borging
Evaluatie

1

OP1

Engels
beschrijven
aanbod en
aanpak,
vastleggen
beleid

Aanbod en aanpak wat betreft
Engels wordt beschreven in
beleidsplan Engels Obs
Boekhorst.

Aanbod vaststellen
Aanpak vaststellen
Vastleggen in beleidsplan

€0

Directeur
Beleidsplan Engels
op Obs Boekhorst

Dit onderdeel stond gepland
voor het voorjaar 2020 maar is
door een leerkrachtenwissel in
groep 8 en door Corona niet
van de grond gekomen.
Schuift door naar schooljaar
2020-2021 (oktober)

2

OP1
Aanbod en
doelgericht
werken in groep
1 en 2

De aansluiting tussen groep
1,2 en 3 wordt
geoptimaliseerd.
De doelen van onze methode
Onderbouwd zijn leidend voor
het aanbod. Bij de doelen
worden activiteiten gezocht.
Een overzicht van deze doelen
wordt in een kalender
weergegeven. Duidelijk is aan
welke doelen en in welke
periode gewerkt wordt.

Uitwerken aanbod in een
€0
document.
Met ingang van schooljaar
2019-2020 wordt gebruik
gemaakt van Onderbouwd
online met het daarbij
behorende
registratiesysteem.
Ontdekken of dit voldoende
is voor de doorgaande lijn
vanaf de warme overdracht
van de peuters

Map Kwaliteitszorg
(aanbod groep 1 en
2 en doorgaande
leerlijn)

In groep 1 en 2 wordt gewerkt
met de methode Onderbouwd.
Er is een beredeneerd aanbod
voor rekenen, taal en motoriek.
De leerlijn is vastgelegd in de
map kwaliteitszorg

3

OP1

Aanbod en aanpak wat betreft
Spelling wordt beschreven in
beleidsplan spelling Obs
Boekhorst.

Aanbod vaststellen
Aanpak vaststellen
Vastleggen in beleidsplan

Directeur
Beleidsplan Spelling
op Obs Boekhorst

Aanbod en aanpak is
vastgelegd in beleidsplan Staal
spelling. Deze is teug te vinden
in de map kwaliteitszorg

Spelling
beschrijven
aanbod en
aanpak,

€0

Evaluatie Schooljaarplan 2019-2020
Boekhorst Oosterwolde

vastleggen
beleid
4

OP1
De Bibliotheek
op school

Vergroten leesmotivatie en
tekstbegrip heeft een
structurele plek in ons
onderwijs

In overleg met de
leesconsulent van de
bibliotheek en de lees
coördinator bij ons op
school activiteiten
organiseren om de
leesmotivatie te vergoten.
E.e.a. wordt weggezet in
een jaarplan DeBos

€0

Afspraken worden
vastgelegd in een
document en
opgenomen in de
kwaliteitsmap

5

OP1
Begrijpend
lezen

Hogere resultaten op Cito
LOVS

Kijken naar aanbod,
toepassen strategieën,
integraal toepassen van
strategieën, motivatie van
leerlingen.

€0

Map Kwaliteitszorg

Oriëntatie nieuwe methode

€ 5200.-

Oriëntatie aanpak en nieuwe
methode

6

7

OP 2
Doorgaande lijn zelfstandig
Afspraken
werken
maken t.a.v. het
zelfstandig
werken

Burgerschaps
vorming

Afspraken bijstellen/
€0
hernieuwen rondom
zelfstandig werken, gebruik
blokje, werken met dag- en
weektaak

Optimaal inzetten zorgblad ivm Afspraken rondom gebruik
zicht op ontwikkeling
zorgblad continueren en
eventueel bijstellen
Het vak burgerschap komt
Vanuit de Vreedzame
voldoende aan bod in alle
school worden structureel
groepen.
elke periode lessen
e.e.a is beschreven in een
aangeboden die in het
beleidsplan Sociale
teken staan van
burgerschap en integratie.
burgerschapsvorming.

Afspraken worden
vastgelegd in
beleidsdocument
voor in de map
Kwaliteitszorg
Map kwaliteitszorg

€0
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Beleidsplan Sociale
burgerschap en
integratie

Jaarplan DeBos is zo goed als
mogelijk uitgevoerd.
Er zijn in alle groepen
boekenkringen gehouden om
de leesmotivatie te vergroten.
Daarnaast zijn alle groepen op
bezoek geweest bij de bieb om
boeken te lenen.
De collectie op school is
gesaneerd.
Volgend schooljaar wordt er
opnieuw een jaarplan opgezet.
Voor het vak begrijpend lezen
is gekozen voor gefaseerde
invoer van de nieuwe methode
Atlantis. Een methode voor
voortgezet en begrijpend lezen
die inzet op strategieën en
motivatie.
Deze methode wordt schooljaar
2020-2021 geïmplementeerd in
groep 4/5
Beleidsplan zelfstandig werken
is vastgesteld en vastgelegd in
de map kwaliteitszorg.
Zorgblad is diverse malen in de
teamvergadering aan de orde
geweest. Collega`s hebben
elkaars zorgblad bekeken en
van feedback voorzien.
Beleidsplan sociale burgerschap
en sociale integratie is in
concept af.
Dit kan vastgesteld worden in
september 2020 en vervolgens
vastgelegd worden in de map
kwaliteitszorg.

8

Formatief
toetsen

Middels het beleidsplan
voldoen we aan de
kerndoelen betreffen dat
vak.
Op Obs Boekhorst wordt in
Voorafgaand aan het blok
groep 6/7 elk blok van rekenen de schaduwtoets afnemen.
formatief getoetst, zodat de
Hierop je interventies
leerkracht weet waar instructie afstellen. De bloktoets
plaats moet vinden en waar
afnemen om het effect te
het onderwijs compacter kan.
meten.

€ 0.-

Afspraken worden
vastgelegd in een
document en
opgenomen in de
kwaliteitsmap

In de groepen 3 t/m 8 is
formatief getoetst op het
gebied van rekenen en
vervolgens is het aanbod en de
instructie hierop afgestemd.
De bloktoets is ter controle aan
het eind van elk blok
afgenomen.
Dit wordt schooljaar 2020-2021
gecontinueerd.

SK = Schoolklimaat, veiligheid en pedagogisch klimaat
Nr.
9

Actiepunten
SK2
Veiligheid &
pedagogisch
klimaat
Certificering
Vreedzame
School

Gewenst resultaat

Stappen

Budget

Hoofddoel; een veilig
Het team gaat het traject
€0
schoolklimaat voor iedereen op rondom de Vreedzame
Obs Boekhorst
School afsluiten met het
behalen van het certificaat.
Het programma de Vreedzame Hiertoe worden
School wordt volledig
teamtrainingen gevolgd en
uitgevoerd en geborgd in de
de worden de lessen van de
hele school.
Vreedzame School wekelijks
De lessen maken een vast
ingeroosterd.
onderdeel uit van ons
Leerlingen van groep 7
programma.
gaan de lessen mediation
Er is een doorgaande lijn wat
volgen van de Vreedzame
betreft omgaan met elkaar en
School gegeven door de
het oplossen van conflicten.
leerkracht van groep 7.
“We spreken dezelfde taal”.
Stuurgroep pakt het
Leerlingen van groep 7 worden beleidsmatig op en werkt
opgeleid tot mediators.
het uit voor de map
Kwaliteitszorg.
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Borging
Map
kwaliteitszorg

Evaluatie
Obs Boekhorst is een
gecertificeerde Vreedzame
School.

Afspraken worden
vastgelegd in een Leerlingen groep 7 zijn opgeleid
beleidsdocument. tot mediatoren. Zij hebben
deze taak nog niet kunnen
Evaluatie en
uitvoeren vanwege de Corona
borging worden
maatregelen. We hopen dat op
opgenomen op de te mogen pakken in schooljaar
jaarplanning
2020-2021
De borging heeft door Corona
omstandigheden nog niet plaats
gevonden. Er is hiervoor een
afspraak gemaakt met de VS
trainster. Dit krijgt schooljaar
2020-2021 een vervolg.

10

11

Tevredenheidson De tevredenheid van onze
derzoeken
ouder populatie en van onze
leerlingen zijn in beeld
gebracht. Verbeterpunten
worden opgenomen in ons
jaarplan.

Plein

Communicatie naar de
ouders
Zichtbaar maken in de
school
Uitzetten en afnemen
tevredenheidsonderzoek bij
ouders en leerlingen.
Resultaten bespreken in
team, leerlingenraad en
MR.
Verbeterpunten meenemen
in jaarplan 2020-2021

Het plein wordt opgefrist en is
Pleincommissie komt met
aantrekkelijk en veilig voor alle ideeën en een voorstel.
leerlingen om op te spelen.
Met hulp van ouders wordt
het idee tot uitvoer
gebracht.
De speeltoestellen worden
jaarlijks gekeurd en van
onderhoud voorzien.
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Dit zal vervolgens worden
vastgelegd in de map
Kwaliteitszorg.

€0

Map
Kwaliteitszorg
Jaarplan 20202021

Op dit
moment
nog niet in
te schatten
Er zijn
diverse
subsidies
aangevraag
d en
fondsen
aangeschre
ven

Tevredenheidspeilingen zijn
afgenomen bij leerlingen en
ouders.
Resultaten worden september
2020 besproken in het team en
vervolgens MR.
Verbeterpunten zullen
uitgevoerd worden tijdens
schooljaar 2020-2021
Speeltoestellen zijn gekeurd.
Onderhoud heeft nog niet
plaats gevonden.
The Gamer is geïnstalleerd op
het schoolplein en door de
kinderen in gebruik genomen.
Feestelijke opening moet nog
plaats vinden.
De schoolpleincommissie is
bijeen geweest en gaat
september 2020 aan de slag
om het plein op te frissen.

OR =Onderwijsresultaten, resultaten, sociale en maatschappelijke competenties en vervolgsucces
Nr.
12

Actiepunten
OR1
Zelfevaluatie

Gewenst resultaat

Stappen & inzet IB

In het voorjaar van 2020
Na afname van de Cito M
presenteert de school een
toetsen volgt een
rapportage voor zelfevaluatie. stappenplan voor ZE.
De Zelfevaluatie stelt hoge
eisen aan het reflecterend
vermogen van onze leraren.
De Zelfevaluatie is vooral een
reflectie op het eigen
handelen.

De school geeft haar
bevindingen weer in een
bovenschools vastgestelde
rapportage. In deze
rapportage doen wij naast de
opbrengsten een brede
schouw over het gehele
toezichtskader.
De M-afname is het
belangrijkste
evaluatiemoment om na te
gaan of onze leerlingen
genoeg leren.
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Budget
€0

Borging
De rapportage
zelfevaluatie wordt
aangeleverd op het
stafbureau. De
directeur en de
intern begeleider
geven een
toelichting in een
gesprek op het
stafbureau met de
beleidsmedewerker
onderwijs.
De afgesproken
cyclus herhaalt
zich ieder jaar
twee keer (bij de
M-toetsen en de Etoetsen). De
bevindingen uit de
rapportage
zelfevaluatie
vinden hun weg in
het schooljaarplan
van het volgende
schooljaar. (PDCA)

Evaluatie
Rapportage zelfevaluatie is
geschreven en besproken met
beleidsmedewerker onderwijs.
De bevinden en aanbevelingen
vinden hun weg in het
schooljaarplan 2020-2021

13

ICT

We gebruiken diverse
programma`s als hulpmiddel
bij het leerproces. We zien dit
als onderdeel van een rijke
leeromgeving voor de
leerlingen.
Obs Boekhorst heeft een
actueel ICT beleidsplan.

Opstellen ICT beleidsplan.
Ook zijn de mogelijkheden
binnen de school voor het
gebruik van ICT veranderd in
de afgelopen jaren. De
chromebooks kunnen in alle
groepen worden ingezet. De
Ipads werken nog niet naar
behoren. We zullen in ons
ICT beleidsplan moeten
verwerken hoe we in de
toekomst ook het ICT
gebruik zien en gaan
inzetten. Hier moeten we
met de aanschaf van
methoden rekening mee
houden.
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Beleidsplan ICT

ICT gebruik op Obs Boekhorst
is vastgelegd in een document
welke terug te vinden is in de
map kwaliteitszorg.
Er zijn in de loop van dit
schooljaar 21 extra
chromebooks binnen gekomen
via Comprix.
Deze zijn verdeeld over de
groepen en worden dagelijks
gebruikt in de lessen of tijdens
toetsen.

KA =Kwaliteitszorg en Ambitie, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog
Nr.

Actiepunt

Gewenst resultaat (SMART)

14

KA1
De school legt haar kwaliteit vast in
Kwaliteits - documenten. De map kwaliteitszorg
zorg
is opgebouwd rond de kaders van
het nieuwe inspectie
waarderingskader 2017. Op deze
wijze zal ook het beschikbare
materiaal nu worden gerangschikt.

Stappen
De directeur bepaalt in dit
document de
ontwikkelagenda voor het
schooljaar 2019-2020.
Aan deze ontwikkeling is een
agenda gekoppeld annex aan
de PDCA gedachte. Duidelijk
is wanneer welk
(verander)onderwerp op de
agenda komt voor de rest van
het schooljaar.
De directeur legt in een
jaarkalender de planning vast
rond de groepsbezoeken,
directie en IB, en de
gesprekkencyclus die hiermee
annex is.

Budget
€0

Borging
Bij de
verschillende
beleidsterreinen in de map
kwaliteitszorg
wordt een
agenda
gekoppeld.
Per
beleidsterrein
wordt duidelijk
wanneer
gemaakte
afspraken
opnieuw
worden
besproken. In
een jaarlijkse,
tweejaarlijkse
of vierjaarlijkse
cyclus.
In de periode
tot aan de
zomer van
2020 zijn de
speerpunten
vaste items op
de vergaderkalender van
de school
(team en
beleidsvergaderingen)
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Evaluatie
Ontwikkelagenda is vastgelegd
in de planning
teamvergaderingen.
Beleidsplannen zijn (opnieuw)
besproken en vastgelegd in de
map kwaliteitszorg.
Groepsbezoeken zijn uitgevoerd
door directie en/of IB.
Gesprekkencyclus is uitgevoerd.
Elk teamlid heeft een
planningsgesprek,
voortgangsgesprek en
evaluatie/functioneringsgesprek
gehad.
Ook dit schooljaar is er weer de
nodige nascholing gevolgd.
De school heeft daarnaast een
jaarabonnement op e-learning
van de Lerarenacademie.
Afgesproken is dat elk teamlid
hieruit voor de herfstvakantie
minimaal 2 modules heeft
afgerond.

15

Werkverdel De komende jaren zal Obs
ingsplan
Boekhorst vorm gaan geven aan de
afspraken, die in de nieuwe CAO zijn
vastgesteld.

Het werkverdelingsplan wordt € 0.besproken met het team.
Jaarlijks worden de afspraken
indien nodig bijgesteld.
In het werkverdelingsplan
komt o.a. de taakverdeling
van het komende schooljaar
naar voren.
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- Afspraken
Werkverdelingsplan is besproken
t.a.v. de Cao
en vastgesteld.
worden met elk
teamlid voor
de
zomervakantie
schriftelijk
opgesteld.
- De
taakverdeling
wordt elk
schooljaar voor
de
zomervakantie
vastgesteld.
- Het
werkverdelings
plan is
vastgesteld.

Overzicht beleidsvoornemens schooljaar 2019-2020
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8

Nr.
9
10
11

Nr.

12
13

Nr.

14
15

OP = Onderwijsproces, aanbod, zicht op
ontwikkeling, didactisch handelen, (extra)
ondersteuning, samenwerking en toetsing
en afsluiting
Engels
Aanbod en doelmatig werken in groep 1 en 2
Spelling
De bibliotheek op school
Begrijpend lezen
Zelfstandig werken
Burgerschapsvorming
Formatief toetsen

Coördinatie

Veiligheid & pedagogisch klimaat
Vreedzame School
Tevredenheidsonderzoeken
Plein

OR =Onderwijsresultaten, resultaten,
sociale en maatschappelijke competenties
en vervolgsucces

KA =Kwaliteitszorg en Ambitie,
kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en
verantwoording en dialoog
Kwaliteitszorg
Werkverdelingsplan

Budget

Directeur
Leraren onderbouw
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Leerkrachten 6/7

SK = Schoolklimaat, veiligheid en
pedagogisch klimaat

Zelfevaluatie
ICT

Coördinatie

Datum evaluatie

Januari 2020
Februari 2020
Januari 2020
Juli 2020
Juli 2020
Juli 2020
Juli 2020
Juli 2020

Budget

Datum evaluatie

Directeur

Juni 2020

Directeur
Directeur

Juli 2020
Juli 2020

Coördinatie

Budget

Directeur
Directeur

Coördinatie
Directeur
Directeur
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Datum evaluatie
Mei 2020
Juli 2020

Budget

Datum evaluatie
Mei 2020
Juli 2020

