Doel

Het Schooljaarplan (SJP) is het document waarin we onze ontwikkelpunten voor het huidige schooljaar concreet hebben uitgewerkt. Per ontwikkelpunt is
aangegeven: Wat is het concrete doel? Hoe kunnen we meten of het doel is bereikt? Waarom is gekozen voor dit doel. Wat wordt er mee beoogd? Welke
stappen ondernemen we om het doel te bereiken? Wie is de ‘projectleider’? Wanneer moet het klaar zijn? Hoe borgen we het resultaat? Wat is het budget?
Bij sommige zaken gaat het om een actiepunt, dat geen uitwerking behoeft, maar waarbij wel aan het eind van het jaar moet worden geëvalueerd of het
actiepunt is uitgevoerd.

Inventarisatie

De inventarisatie van de ontwikkelpunten is uitgevoerd aan de hand van onderstaande checklist:
Beleidsdocumenten
Zelfevaluaties
Strategisch beleid bestuur
Evaluatie schooljaarplan 2020– 2021
Schoolplan 2019 – 2023
Schooljaarverslag 2020– 2021
Schoolbeleidsplannen
Evaluatie schoolresultaten
School Ondersteunings Profiel (SOP)
Bevindingen klassenconsultaties
Meerjaren begroting/ investeringsplan
Verbeterpunten vanuit Kwintoo (kwaliteitszorgsysteem)
Beleid Samenwerkings Verband
Evaluatiegesprekken met personeel
Lokaal beleid, Beleid Ministerie OCW
Relevante ontwikkelingen

Evaluaties belanghebbenden en betrokkenen
Beoordeling inspectie
Waardering ouders
Waardering leerlingen
Waardering personeel
Uitkomsten audits / visitaties

Per ontwikkelpunt is aangegeven in welke fase het ontwikkelpunt zich bevindt: oriënteringsfase, invoeringsfase of borgingsfase (meerdere fase binnen één
schooljaar zijn mogelijk).

Vijf domeinen

De Ontwikkelpunten zijn ondergebracht in vijf domeinen. Waar mogelijk hebben we samenhang aangebracht tussen de verschillende beleidscomponenten en de
planning hiervan in de verschillende domeinen. Soms heeft een ontwikkelpunt raakvlakken met meerdere domeinen. In dat geval kiezen we ervoor om het
ontwikkelpunt in één domein uit te werken.
Nr.
1
2
3
4
5

Domein
Kwaliteitszorg
Onderwijs en leren
Ondersteuning en begeleiding
Management & Organisatie
Professionalisering

Inhoud
Doelen die
Doelen die
Doelen die
Doelen die
Doelen die

te maken hebben met visie- en beleidsontwikkeling en de inrichting en uitvoering van de kwaliteitszorg.
te maken hebben met het primaire proces, de praktijk op de werkvloer.
te maken hebben met de begeleiding ondersteuning (zorg) van de leerlingen
op managementniveau worden geregeld en de inrichting en uitvoering van het personeelsbeleid
te maken hebben met scholing / deskundigheidsbevordering.
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Inventarisatie ontwikkelpunten en actiepunten 2022– 2023
Ontwikkelpunten

Oriëntatie

Invoering

Invoeren nieuw LVS systeem ( DIA )
Burgerschap
Rekenen
Eigenaarschap
NPO
NPG
Aansturing Kindcentrum
Onderwijsplannen OPO
Voorbereiden Schoolplan 24-29

Domein 1

Domein 2

Domein 3

Domein 4

Domein 5

Zorg voor
kwaliteit

Onderwijs &
Leren

Ondersteuning
& Begeleiding

Organisatie
Management

Team- / pers.
ontwikkeling

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

Actiepunt zie jaarplanning
Kwintookaart 4: 4.4.5

Borging

x

x
x

Aanleiding

Protocol/onderwijsplan huiswerk ( zie ook eigenaarschap )

x

Coördinatie

x

Datum
gereed

x

Welk domein

Team/ MT

2-5

Kwintookaart 1: 1.1.6. Ouderavond met een toelichting op de verantwoording

MT

4

Teambuilding: Onderwijs team en Kindcentrum team

Team /MT

Beleidsvoornemens Marenland

MT

Juli 2021

6

Voornemen bestuursfusie Noordkwartier
en Marenland

MT NO-MA

1-1-2023

6

Voortgang bewaken/nieuwe aanjager
zoeken

MT

1-7-2023

2

Bestuursfusietraject Marenland-Noordkwartier

4-5

Kwintoo kaarten (3 leerstof aanbod, 9 contacten met ouders en 11 rek en wisk)
Basicly
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Domein 1: Zorg voor Kwaliteit (Kwaliteitszorg – Toetsing – Opbrengsten)
Nr

Ontwikkelpunt

1

Burgerschap

2

NPO

3
4

Bewaken
doorgaande
lijn 0-12 jaar
Schooljaarpla
n 24-29

Doel/Resultaat
Prestatie indicator

Waarom, aanleiding

Het vaststellen van het vernieuwde
burgerschapsplan. En een begin
maken met de invoering.

Stappen/acties

Coördinatie

Datum
gereed

Bewaking
Borging

De overheid wil dat scholen
meer werk maken van
burgerschap. De school
met meer een oefenplaats
worden voor kinderen.

In 2021-2022 hebben de directies van
Marenland en Noordkwartier een
MTnieuw burgerschapsplan gemaakt. Dit Identiteitsc
schooljaar moet dit plan door het
ommissie
team en de identiteitscommissie
worden besproken. Na consensus zal
het plan worden uitgevoerd.

Vroeg signaleren en warme
overdrachten gaan niet
goed, verbetering nodig
In de cyclus van planning
en control wordt er elke 4
jaar een schoolplan
opgesteld.

Verbeteren zorgroute

Suzanne

01-01-2023

Kids2b

Teambijeenkomsten om de koers vast
te stellen en de ambities voor 4 jaar
te bepalen. Idem met de KC-raad.
Directie schrijft een concept.

Adolf

1-8-2024

Directie/te
am/Kcraad

31-7-2023

Budget

Burgerscha
psplan/
identiteitscommissie

Zie NPO plan

Medewerker aanstellen om
doorgaande lijn te bewaken in de
leeftijd van 0-12 jaar
Het beleid voor het volgende
schoolplan vaststellen.

Domein 2: Onderwijs & Leren (Leerstofaanbod, Tijd, Onderwijsleerproces, Schoolklimaat, VVE)
Nr

Ontwikkelpunt

Doel/Resultaat
Prestatie indicator

1

Burgerschap

Zie 1.1

2

Rekenen

Alle leerlingen volgen
rekenonderwijs passend bij de
leerbehoefte en het niveau van de
leerling. Een keuze gemaakt: Wel of
niet groepsdoorbrekend clusteren
van leerlingen.

Waarom, aanleiding

Vorig schooljaar is de
nieuwe rekenmethode
Getal & Ruimte Junior in
alle groepen ingevoerd,
echter zijn we nog
zoekende naar hoe we
welke niveaugroepen zo
effectief mogelijk instructie
kunnen aanbieden.

Stappen/acties

Visie groepsdoorbrekend
(reken)onderwijs bepalen, daarna
vervolgstappen en/of alternatieven
onderzoeken en uitvoeren.
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Datum
gereed

Bewaking
Borging

Aanjager is Juli 2023
Henriette
Hoeksema
als reco.
Team en MT

Onderwijs
plannen
OPO

Coördinatie

Budget

3

Eigenaarschap

Het uitvoeren van
eigenaarschapsplan dat in het
schooljaar 21-22 is opgezet

4
5

NPO
Onderwijsplannen OPO

Zie 1.2
De bestaande onderwijsplannen
evalueren en evt. bijstellen. Voor
het schooljaar 22-23 staat het
ontwikkelen en vaststellen van het
onderwijsplan woordenschat
gepland.

Wij willen het aanbod en
de betrokkenheid van
leerlingen vergroten.
Eigenaarschap kan hier
veel voor betekenen ( zie
Hattie )

Vorig schooljaar is er een
inventarisatie geweest van
werkvormen die te maken hebben
met eigenaarschap. We hebben een
scholingstraject daarnaast gevolgd
van Cedin. Er is een visie vastgesteld.
Dit schooljaar wordt een aanbod
vastegsteld met een doorlopende lijn.

We werken met OPO. De
basis hiervan zijn
onderwijsplannen.
Woordenschat is de laatste
die nog moet worden
gemaakt.

Younes en Larissa hebben een eerste
MT/ Younes
opzet gemaakt. Die wordt tijden het
en Larissa
teamoverleg besproken en aangevuld.
In juli wordt deze aanpak
geëvalueerd.

MT

Juli 2023

onderwijs
plannen

Juli 2023

Domein 3: Ondersteuning & Begeleiding
Nr
1

2

Ontwikkelpunt
Invoeren
nieuw LVS
systeem (
DIA )

NPO

Doel/Resultaat
Prestatie indicator

Waarom, aanleiding

We hanteren voor het
leerlingvolgsysteem de DIA toetsen.

De Diatoetsen sluiten beter
aan bij de onze doelgroep.
De toetsen zijn interactief.
Dat wil zeggen ze
moduleren als het niveau
van de leerling dat vereist.
Er hoeven dus niet steeds
andere toetsen worden
afgenomen bij niveau
verschil. En de toetsen
geven een beter beeld van
de vorderingen omdat de
taligheid van de toets bij
rekenen minder invloed
heeft

Stappen/acties
Voorbereiden van de overgang.
Scholen van de leerkrachten.
Aanschaffen van de licentie en de
documentatie en evt.
verbruiksmateriaal.

Zie 1.2
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Coördinatie
MT-IB

Datum
gereed
31-7-2023

Bewaking
Borging

Budget

Zorgdocu
ment.

Exploitati
e

Domein 4: Organisatie & Management
Ontwikkelpunt

Doel/Resultaat
Prestatie indicator

1

Aansturing
Kindcentrum

Een aansturing van het kindcentrum
conform de notitie van KNM.
Een MT zoals nu functioneert met een
vastgesteld mandaat en budget.

2

NPG

Nr

Bewustwording van de complexe
materie.
Een pedagogisch klimaat waar
kinderen ‘gezien’ worden met
armoede problematiek.
Activering van kinderen door
ondernemerschap te benadrukken.
Niet alleen voor kinderen in een
armoede situatie.
Gedeelde aanpak met de
stakeholders: gemeente, SW&D,
besturen

Waarom, aanleiding

Stappen/acties

Marenland Noordkwartier
en Kids2B hebben
afgesproken om de
aansturing van de
kindcentra af te stemmen
per locatie

De nieuwbouw geeft weer de
mogelijkheid om te werken aan
teambuilding. Ontmoeten is in dit
gebouw weer mogelijk.
Ook de afstemming van zorg en
pedagogisch klimaat zal dan opgefrist
/ verbeterd moeten worden. Daarvoor
zal door de locatie coördinator Kids2B
een plan worden gemaakt.
Een nieuw exploitatie plan voor het
nieuwe gebouw moeten worden
vastgesteld
We worden steeds meer
Invoeren van ondernemerschap in
geconfronteerd met
ons aanbod.
gezinnen die rond moeten
Overleg met stakeholders om dit item
komen van minimum- en
op de agenda te krijgen.
bijstandsuitkeringen. Vaak Samenwerking met de RUG en
is er sprake van combinatie Hanzehogeschool. Zie Expertmeeting
van verschillende
Kinderarmoede.
problematieken. Laag
Uitvoering van het NPG plan
geletterdheid, schulden
etc.

Coördinatie

Datum
gereed

MT
Besturen
KNM

Juli 2023

MT
Team
stakeholder
s

31-7-2023

Bewaking
Borging

NPG-plan

Budget

Subsidie
gemeent
e

Domein 5: Teamontwikkeling & Persoonlijke ontwikkeling (Scholing, Begeleiding)
Nr

Ontwikkelpunt

1

Burgerschap

Doel/Resultaat
Prestatie indicator

Waarom, aanleiding

Stappen/acties

Zie 1.1
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Coördinatie

Datum
gereed

Bewaking
Borging

Budget

2

Eigenaarschap

Zie 2.3
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