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Proloog 
 
 

Geachte lezer, 

 

In het schooljaar 2019-2020 zijn wij gestart met een gedegen analyse van de resultaten van beide scholen door de diepte analyse en door de analyse van de 

tevredenheidspeilingen. Dit geeft input voor de noodzakelijke interventies, zodat beide scholen op een verantwoord niveau functioneren en de resultaten op 

een voldoende niveau zijn. Dit betekent dat de speerpunten voor het SJP 19-20 zijn schoolverbeteringen op het gebied van aanbod, didactiek, en teamvorming. 

Beide scholen zullen in het schooljaar 2019-2020 tevens een schoolplan voor de periode van 2020-2023 ontwikkelen. Door tijdsgebrek is dat in het schooljaar 

2018-2019 nog niet gerealiseerd. Daarom zal het SJP 2019-2020 als het eerste jaar van de schoolplanperiode 2019-2023 functioneren. Dit is uitgebreid 

besproken met de inspectie van het basisonderwijs. Wel is op bestuurlijk niveau een strategisch perspectief 2019-2023 ontwikkeld en vastgesteld. Dit dient als 

leidraad voor het schoolplan 2020-2023. 

Door het werken met een onderwijsteam is het volgens mij ook wenselijk om een schooljaarplan 2019-2020 te vormen. Zodat synergie en afstemming tussen 

de vele geledingen binnen de organisatie plaats vindt. Overigens blijven beide basisscholen hun BRIN nummer behouden. 

 

 
 

 

 INVENTARISATIE ONTWIKKELPUNTEN EN ACTIEPUNTEN 2019-2020 
 

 

Checklist 

inventarisatie  

Gewogen input1 
Domein 1 
Zorg voor 
kwaliteit 

Domein 2 
Onderwijs 

& 

Leren 

Domein 3 
Zorg & 

Begeleiding 

Domein 4 
Organisatie  

Management 

 Domein 5 
Teamontwikkeling  

Pers. Ontwik. 

Actiepunt2  
Niet 
uitwerken   

 
a) Schoolplan 15-19 

b) Investeringsplan  

Ontwikkelen van schoolplan 2020-2023 x      

Resultaat verbetering leerlingen OBS ’t 
Ienster en OBS de Schakel 

x x     

Dyslexiecoach     x  

Yucan kwaliteitssysteem x      

                                                 
1 Noteer de ontwikkel punten en (korte) actiepunten vanuit de checklist na weging op basis van de volgende vragen: Leidt het tot betere resultaten? Past het bij onze visie/ambitie? Past het binnen onze (meerjaren)begroting? Is het 

haalbaar? Is het urgent?  Is de ontwikkeling al in gang gezet? 

NB: Beperk het aantal ontwikkelpunten! 
2 Geef aan dat het om een punt gaat dat niet hoeft te worden uitgewerkt, maar dat wel moet worden opgenomen in de jaarplanning. 
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c) Strategisch perspectief 

2019-2023 

d) Schooljaarverslagen 18-19 

e) Kwaliteitszorgsysteem  

f) Opbrengstanalyse 

g) Tevredenheidspeilingen 

h) Zelfevaluaties 

i) Gesprekken personeel 

j) Beleid Passend onderwijs 

k) Lokaal beleid 

l) Beleid OCW 

 

 
 

ERWD  x     

Uitvoering ICT beleidsplan    x   

Project schoolmeubilair afronden    x   

Oriëntatie methode expressie        

Stimuleren ouderbetrokkenheid (Cedin)     x  

Oriëntatie en invoering Oase (Cedin)  x     

Evaluatie punten uit SJV’s verbeteren x x x x x  

Communicatie breed binnen OPO 
Ameland 

    x  

Transitie veranderingen OPO Ameland 
realiseren 

   x   

Oriëntatie op het vormen van een IKC      x 

Project werkdruk uitvoeren 
 

    x  

Uitvoering geven aan rekenbeleidsplan 

OT 

 x     

Ontwikkelen van een nieuw 
taalbeleidsplan OT 
 

 x     

Incorporatie overlegmodel/nieuw 
taakbeleid 

    x  

Opleiding volgen onderwijsassistent     x  

BHV (her)scholing     x  

Gedragskenmerken bij leerlingen      x 

Efficiëntere zorgstructuur creëren   x    

Deelname scholing MSV ( individuele 
scholing)= l.k. OBO,MIBO en BOBO. 

    x  

Deelname KWINK coach (individuele 
scholing) 

    x  

Voorbereiding realiseren van 
bestuursgesprek, kwaliteitsonderzoek 

OBS t Ienster en verificatie onderzoek 
OBS de schakel door o.a. het 
actualiseren van de 
borgingsdocumenten 

X      
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 Domein 1: Zorg voor Kwaliteit (Kwaliteitszorg – Toetsing – Opbrengsten) 
 

 

Nr Ontwikkelpunt Doel/Resultaat1 Stappen/acties2 

Coördinatie3/ 
proces- en 

project 
begeleider 

Datum 
realisatie4 

Begroting
5 

Bewaking 
Borging6 

Tussen-
evaluatie7  

Eind-
evaluatie

8 

 
1 

Resultaat 
verbetering 
leerlingen OBS ’t 
Ienster en OBS de 
Schakel 

De resultaten van beide 
scholen moeten minimaal 
boven de ondergrens van de 
inspectie norm zijn aan het 
eind van het schooljaar 

1. Analyse van de resultaten van 
de E toets van Cito van alle 
leerjaren, zie Driedee online. 

2. Gerichte interventies realiseren 
op gebied van didactiek, 
klassenmanagement, effectieve 
leertijd en verbeteren van het 
pedagogisch klimaat. 

3. Monitoringsysteem creëren op 
het gebied van kwaliteit (Ycalt 
observatiesysteem) d,m.v 
observaties met kijkwijzer, 
collegiale consultatie, mogelijk 
( beeld)coaching. 

4. Borging van vereiste 
verbeteringen 

Elisa de Jong 
(OBS. t 
Ienster) 
Wim de Vries 
(OBS. de 
Schakel) 

1-8-2020 n.v.t. Wim de 
Vries ( 
directeur) 

1-2-2020 1 juli 
2020 

 
2 

Evaluatie punten 
uit SJV’s 
verbeteren 

De niet afgeronde 

ontwikkelingen of niet 

voldoende gerealiseerde 

resultaten zijn opgenomen in 

het SJP 2019-2020 

 Zie SJV 2018-2019 Elisa de Jong 
(OBS. t 
Ienster) 
Wim de Vries 
(OBS. de 
Schakel) 

1-8-2020 n.v.t. Wim de 
Vries ( 
directeur) 

1-2-2020 1 juli 
2020 

                                                 
1 Welk resultaat willen we concreet bereikt hebben, gelet op de huidige situatie afgezet tegen de door ons gewenste situatie? 
2 Welke essentiële stappen gaan we in de loop van dit schooljaar zetten om ons doel te bereiken? 
3 Wie is voor dit ontwikkelpunt het eerste aanspreekpunt? 
4 Datum waarop het doel is bereikt, finale besluitvorming kan plaatsvinden en een succes kan worden gevierd. 
5 Wat is het begrote investeringsbedrag en uit welk budget moet het komen? 
6 Waar zijn de resultaten vastgelegd (vindplaats)  en welke acties zijn nodig om de nieuw verworven kwaliteit minimaal vast te houden? 
7 Stand van zaken in januari 2018  
8 Stand van zaken einde schooljaar 17-18. 
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3 
 

Yucan 
kwaliteitssysteem 

Invoeren van 

kwaliteitssysteem Yucan 

1. Invoering van Yucan 

2. Implementatie van Yucan 

3. Opnemen van data in 

Yucan 

4. Analyse van data. 

5. Projectmatig en 

resultaatgericht werken 

6. Ontwikkelen van SJP 2019-

2020 

 

 

Wim de Vries 1-8-2020 €400,00 Wim de 
Vries ( 
directeur) 

1-2-2020 1-7-2020 

4 Voorbereiding 
realiseren van 
bestuursgesprek, 
kwaliteitsonderzoe
k OBS t Ienster en 
verificatie 
onderzoek OBS de 
schakel door o.a. 
het actualiseren 
van de 
borgingsdocument
en 

Succesvolle deelname aan 

breed inspectie onderzoek 

 Zie bijlage 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wim de Vries 1-11-2019 N.v.t.  Wim de 
Vries ( 
directeur) 

1-9-2019 1-11-
2019 
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Domein 2: Onderwijs & Leren (Leerstofaanbod, Tijd, Onderwijsleerproces, Schoolklimaat, VVE) 

 

Nr Ontwikkelpunt Doel/Resultaat1 Stappen/acties2 

Coördinatie3/ 
proces- en 

project 
begeleider 

Datum 
realisatie4 

Begroting5 
Bewaking 
Borging6 

Tussen-
evaluatie7  

Eind-
evaluatie

8 

 
1 

Resultaat 
verbetering 
leerlingen OBS ’t 
Ienster en OBS de 
Schakel 

De resultaten van beide 
scholen moeten minimaal 
boven de ondergrens van de 
inspectie norm zijn aan het 
eind van het schooljaar 

1. Analyse van de resultaten van 
de E toets van Cito van alle 
leerjaren, zie Driedee online. 

2. Gerichte interventies realiseren 
op gebied van didactiek, 
klassenmanagement, 
effectieve leertijd en 
verbeteren van het 
pedagogisch klimaat. 

3. Monitoringsysteem creëren op 
het gebied van kwaliteit (Ycalt 
observatiesysteem) d,m.v 
observaties met kijkwijzer, 
collegiale consultatie, mogelijk 
( beeld)coaching. 

4. Borging van vereiste 
verbeteringen 

Elisa de Jong 
(OBS. t 
Ienster) 
Wim de Vries 
(OBS. de 
Schakel) 

1-8-2020 n.v.t. Wim de 
vries 
(directeur) 

1-2-2020 1 juli 
2020 

                                                 
1 Welk resultaat willen we concreet bereikt hebben, gelet op de huidige situatie afgezet tegen de door ons gewenste situatie? 
2 Welke essentiële stappen gaan we in de loop van dit schooljaar zetten om ons doel te bereiken? 
3 Wie is voor dit ontwikkelpunt het eerste aanspreekpunt? 
4 Datum waarop het doel is bereikt, finale besluitvorming kan plaatsvinden en een succes kan worden gevierd. 
5 Wat is het begrote investeringsbedrag en uit welk budget moet het komen? 
6 Waar zijn de resultaten vastgelegd (vindplaats)  en welke acties zijn nodig om de nieuw verworven kwaliteit minimaal vast te houden? 
7 Stand van zaken in januari 2018.  
8 Stand van zaken einde schooljaar 17-18. 
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2 
 
 

ERWD  Verbeteren van 

werkwijze ERWD 

1. Analyse van de ERWD 

werkwijze d.m.v. klassen 

observaties 

2. Implementeren van gerichte 

adviezen ter verbetering van 

de werkwijze. 

3. Het borgen van de 

verbeteringen in het reken 

beleidsplan 

 

Anneke Visser 1-8-2020 n.v.t. Anneke 
Visser 
(reken-
coördinator) 

1-2-2020 1 juli 
2020 

 
4 

Implementatie ICT 
beleidsplan OT 

1. Het vaststellen van 
het ICT beleidsplan 

2. Het implementeren 
van het ICT 
beleidsplan. 

1. Het realiseren van de 
implementatie van de eerste 
fase van het ICT beleidsplan 

Elisa de Jong  1-8-2020 n.v.t. Elisa de 
Jong 

1-2-2020 1 juli 
2020 

 
5 

Oriëntatie methode 
expressie  

 De oriëntatie en het 
maken van een 
keuze voor een 
methode van 
expressie 

1. Brede oriëntatie realiseren 
2. Voorstel voor wel of niet een 

methode van expressie 
3. Het vormen van een 

teambesluit 

Jantine 

Versteegh en 

Wendy Engels 

1-4-2020 KEK 2, 
financiering 
vanuit de 
provincie 

Jantine 

Versteeg en 

Wendy 

Engels 

1-2-2020 1-4-2020 

 
6 

Oriëntatie en 
invoering Oase 
(Cedin) 

 Het deelnemen aan 
een inspiratiemiddag 
over Oase met 
vervolgens een 
inventarisatie van de 
vervolgstappen. 
Voor OPO Ameland 
is dat gericht op 
thematisch 
onderwijs en een 

vervolg op kansrijke 
combinatiegroepen, 
zodat de 
instructiemomenten 
voor de leerkrachten 
worden gereduceerd 

1. Inspiratiemiddag organiseren 
en deelnemen. 

2. Vervolgtraject met team OPO 
Ameland bespreken en 
vaststellen 

Elisa de Jong 

en Jeanette de 

Jong 

1-8-2020 n.v.t. Elisa de 

Jong en 

Jeanette de 

Jong 

1-2-2020 1 juli 
2020 
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7 

Evaluatie punten 
uit SJV’s 
verbeteren 

De niet afgeronde 

ontwikkelingen of niet 

voldoende gerealiseerde 

resultaten zijn opgenomen in 

het SJP 2019-2020 

 Zie SJV 2018-2019 Elisa de Jong 
(OBS. t 
Ienster) 
Wim de Vries 
(OBS. de 
Schakel) 

1-8-2020 n.v.t. Wim de 
Vries  
(directeur) 

1-2-2020 1 juli 
2020 

 
8 

Uitvoering geven 
aan 
rekenbeleidsplan 
OT ?ERWD 
tyraining 

Implementatie van het 
huidige rekenbeleidsplan OT 

 Zie beleidsplan rekenen 2017-
2021 OT 

 
 

Anneke Visser 1-8-2020 n.v.t. Anneke 
Visser 
(reken 
coördinator) 

1-2-2020 1 juli 
2020 
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Ontwikkelen van 
een nieuw 
taalbeleidsplan OT 
 

Ontwikkelen en vaststellen 
van een gedragen 
taalbeleidsplan OT 

1. Opstellen van een gedragen 
taalbeleidsplan OT 

2. Vaststellen van een 
taalbeleidsplan 2019-2023 OT 

 

Evelien 
Pinxterhuis 
Marloes, 
Bettine of 
Marjolein 

1-12-2019 n.v.t. Evelien 
Pinxterhuis 

1-10-2019 1-12-
2019 

10 Het onderwijs 
aanbod creëren 
voor de plus 
leerlingen 

Het realiseren van het 
voortraject om in aanmerking 
te komen voor de Plusklas 
Ameland van leerlingen en 
leerkrachten 

1. Inventariseren van de huidige 
werkwijze. 

2. Afstemming van programma 
met het aanbod van de 
Plusklas Ameland. 

3. Het begeleiden van 
leerkrachten bij het realiseren 
van het verrijkings- en 
verdiepingsaanbod voor 
leerlingen voor de primaire 
vakken 

Evelien 
Pinxterhuis. 
Carin Molenaar 
Elisa de Jong 

1-12-2019 n.v.t. Evelien 
Pinxterhuis 

1-10-2019 1-12-
2019 
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  Domein 3: Zorg & Begeleiding 

 

Nr 
Ontwikkel-

punt 
Doel/Resultaat1 Stappen/acties2 

Coördinatie3/ 
proces- en 

project 
begeleider 

Datum 
realisatie4 

Begrotin
g5 

Bewaking 
Borging6 

Tussen-
evaluatie7  

Eind-
evaluatie8 

 
1 

Evaluatie 

punten uit 

SJV’s 

verbeteren 

De niet afgeronde 

ontwikkelingen of niet 

voldoende gerealiseerde 

resultaten zijn opgenomen 

in het SJP 2019-2020 

 Zie SJV 2018-2019 Elisa de Jong 
(OBS. t 
Ienster) 
Wim de Vries 
(OBS. de 
Schakel) 

1-8-2020 n.v.t. Wim de Vries  
(directeur) 

1-2-2020 1 juli 2020 

2 Efficiënte 
zorgstructuur 

creëren en 
borgen 

Optimaliseren van 

effectieve resultaatgerichte 

zorgstructuur. 

 

1. Herijking van de zorgstructuur, 

aanpassingen realiseren, zie 

voorbeeld zorgstructuur Arlanta. 

2. Efficiënte zorgstructuur 

implementeren 

3. Doelgerichte en afspraak gerichte 

communicatie realiseren 

4. Afspraken op het gebied van 

effectieve zorgstructuur worden 

gehanteerd 

Jeanette de 

Jong 

1-8-2020 €400,00 Jeanette de Jong  
(bovenschools IB 

er) 

1-2-2020 1-7-2020 

 

 

                                                 
1 Welk resultaat willen we concreet bereikt hebben, gelet op de huidige situatie afgezet tegen de door ons gewenste situatie? 
2 Welke essentiële stappen gaan we in de loop van dit schooljaar zetten om ons doel te bereiken? 
3 Wie is voor dit ontwikkelpunt het eerste aanspreekpunt? 
4 Datum waarop het doel is bereikt, finale besluitvorming kan plaatsvinden en een succes kan worden gevierd. 
5 Wat is het begrote investeringsbedrag en uit welk budget moet het komen? 
6 Waar zijn de resultaten vastgelegd (vindplaats)  en welke acties zijn nodig om de nieuw verworven kwaliteit minimaal vast te houden? 
7 Stand van zaken in januari 2018.  
8 Stand van zaken einde schooljaar 17-18. 
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Domein 4: Organisatie & Management 

 

Nr 
Ontwikkelpu

nt 
Doel/Resultaat1 Stappen/acties2 

Coördinatie3/ 
proces- en 

project 
begeleider 

Datum 
realisatie4 

Begroting5 
Bewaking 
Borging6 

Tussen-
evaluatie7  

Eind-
evaluatie8 

 
1 

Project school- 

Meubilair 

afronden en 

binnen- 

schilderen 

realiseren van 

beide scholen 

 Aanschaf van 

nieuw 

schoolmeubilair 

voor leerlingen. 

Zie projectplan; 

1. Besluit nemen over aanschaf 

2. Aanschaf van nieuw meubilair 

3. Afvoer van oud meubilair 

Marloes 

Rijpstra 

1-1-2020 Zie MJB OPO 

Ameland 

Wim de 

Vries 

(directeur) 

1-10-2019 1-1-2020 

 
2 

Stimuleren 
ouderbetrok-
kenheid 
(Cedin) 

 Het verbeteren van 
het partnership 
tussen ouders en 
school, zodat de 
ouders 
gelijkwaardige 
partners zijn en de 
ouderbetrokken-
heid toeneemt. 

??????? Elisa de Jong 
en Carin 
Molenaar  

1-8-2020 n.v.t. Wim de 
Vries 
( directeur) 

1-2-2020 1 juli 2020 

                                                 
1 Welk resultaat willen we concreet bereikt hebben, gelet op de huidige situatie afgezet tegen de door ons gewenste situatie? 
2 Welke essentiële stappen gaan we in de loop van dit schooljaar zetten om ons doel te bereiken? 
3 Wie is voor dit ontwikkelpunt het eerste aanspreekpunt? 
4 Datum waarop het doel is bereikt, finale besluitvorming kan plaatsvinden en een succes kan worden gevierd. 
5 Wat is het begrote investeringsbedrag en uit welk budget moet het komen? 
6 Waar zijn de resultaten vastgelegd (vindplaats)  en welke acties zijn nodig om de nieuw verworven kwaliteit minimaal vast te houden? 
7 Stand van zaken in januari 2018. 
8 Stand van zaken einde schooljaar 17-18. 
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3 

Communicatie 
breed binnen 
OPO Ameland. 
(SWOT 
analyse OPO 
Ameland) 

 Het optimaliseren 
van professionele 
transparante 
communicatie 
binnen de 
verschillende 
geledingen van 
OPO Ameland 

1. Teamscholing op het gebied van 
professionele communicatie 

2. Effectief communiceren 
3. Bindende afspraken maken op het 

gebied van communicatie. “zo gaan 
wij het doen” 

Wim de Vries  

en Evelien 

Pinxterhuis 

Wendy Engels 

1-3-2019 Zie MJB OPO 

Ameland 

Elisa de 

Jong en 

Carin 

Molenaar 

1-11-2018 1-3-2019 

 
4 

Transitie 
veranderingen 
OPO Ameland 
realiseren 

Het effectief invoeren van 
het werken in een 
onderwijsteam. 

1. Opstellen van een jaarplanning 
2. Afstemming van de jaarplanning 
3. Implementatie van de 

organisatiestructuur 
4. Evalueren van de 

organisatiestructuur 

Wim de Vries  1-3-2019 Zie MJB OPO 

Ameland, zie 

tussenrappor-

tage OPO 

Ameland. 

Wim de 

Vries 

1-11-2018 1-3-2019 

 
5 

Evaluatie 
punten uit 
SJV’s 
verbeteren 

De niet afgeronde 

ontwikkelingen of niet 

voldoende gerealiseerde 

resultaten zijn opgenomen 

in het SJP 2019-2020 

 Zie SJV 2018-2019 Elisa de Jong 
(OBS. t 
Ienster) 
Wim de Vries 
(OBS. de 
Schakel) 

1-8-2020 n.v.t. Wim de 
Vries  
(directeur) 

1-2-2020 1 juli 2020 
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Domein 5: Teamontwikkeling & Persoonlijke ontwikkeling (Scholing, Begeleiding) 

 

Nr Ontwikkelpunt Doel/Resultaat1 Stappen/acties2 

Coördinatie3/ 
proces- en 

project 
begeleider 

Datum 
realisatie4 

Begroting5 
Bewaking 
Borging6 

Tussen-
evaluatie7  

Eind-
evaluatie8 

 
1 

Dyslexiecoach Implementatie van het 
traject dyslexie 

Assimilatie van aanwezig kennis en 
werkwijze binnen de gehele 
organisatie 

Jeanette de 
Jong, 
Marjolein 
Blokker 

1-8-2020 n.v.t. Wim de 
Vries  
(directeur) 

1-2-2020 1 juli 2020 

 
2 

Evaluatie 
verbeterpunten uit SJV’s 
realiseren 

Inventarisatie van 
verbeterpunten en het 
planmatig verbeteren van 
de verbeterpunten tot een 
acceptabel niveau 

1. Inventarisatie naar 
analyse van SJV’s 

2. Verbeteren van de 
knelpunten 

3. Afstemming van de 

verbeteringen 
4. Evaluatie van de 

resultaten. 

Wim de Vries 1-8-2020 n.v.t. Wim de 
Vries  
(directeur) 

1-2-2020 1 juli 2020 

 
3 

Communicatie breed 

binnen OPO Ameland 

(teamscholing) 

Het verbeteren en 

optimaliseren van de 

professionele transparante 

communicatie 

1. Teamscholing op het 
gebied van professionele 
communicatie 

2. Effectief communiceren 
3. Bindende afspraken 

maken op het gebied van 
communicatie. “zo gaan 
wij het doen” 

Wim de Vries  

en Evelien 

Pinxterhuis 

Wendy Engels 

1-8-2020 n.v.t. Wim de 
vries en 
Evelien 
Pinxterhuis 

1-2-2020 1 juli 2020 

                                                 
1 Welk resultaat willen we concreet bereikt hebben, gelet op de huidige situatie afgezet tegen de door ons gewenste situatie? 
2 Welke essentiële stappen gaan we in de loop van dit schooljaar zetten om ons doel te bereiken? 
3 Wie is voor dit ontwikkelpunt het eerste aanspreekpunt? 
4 Datum waarop het doel is bereikt, finale besluitvorming kan plaatsvinden en een succes kan worden gevierd. 
5 Wat is het begrote investeringsbedrag en uit welk budget moet het komen? 
6 Waar zijn de resultaten vastgelegd (vindplaats)  en welke acties zijn nodig om de nieuw verworven kwaliteit minimaal vast te houden? 
7 Stand van zaken in januari 2018.  
8 Stand van zaken einde schooljaar 17-18. 

http://www.opo-ameland.nl/nl/
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4 

Transitie veranderingen 
OPO Ameland realiseren 

Het effectief invoeren van 
het werken in een 
onderwijsteam. 

1. Opstellen van een 
jaarplanning 

2. Afstemming van de 
jaarplanning 

3. Implementatie van de 
organisatiestructuur 

4. Evalueren van de 
organisatiestructuur 

Wim de Vries 1-8-2020 Zie MJB OPO 

Ameland, zie 

tussenrap-

portage OPO 

Ameland. 

Wim de 

Vries 

1-2-2020 1 juli 2020 

 
5 

Afstemmen taakbeleid 
en invoering 
werkverdelingsplan 
2019-2020. 

Efficiënt en evenwichtig 
taakbeleid realiseren. 

1. Voorstel taakbeleid 
vormen 

2. Individuele gesprekken 
voeren met medewerkers. 

3. Vaststellen van uitvoering 
taakbeleid 

4. Afstemmen met de GMR 
 

Elisa de Jong 
(OBS. t 
Ienster) 
Wim de Vries 
(OBS. de 
Schakel) 

1-8-2020 n.v.t. Wim de 
Vries 
(directeur) 

1-2-2020 1 juli 2020 

6 
 

Opleiding volgen 
onderwijsassistent (ind. 
scholing) 
 

Het succesvol afronden van 

de opleiding 

onderwijsassistent voor 1-

8-2020 

?? Esther van der 
Weide 

1-8-2020 €600,00 Wim de 

Vries 

  

7 BHV (her)scholing en 
ontruiming 
schoolgebouwen. 
 
 

Het succesvol volgen van 

de scholing BHV.het 

organiseren van een 

ontruiming en 

brandpreventie 

 Deelname BHV. 
 Opstellen van 

ontruimingsplan en het 
organiseren van 
ontruimingen op locatie. 

Wendy ( OBS. 
t Ienster) 
Bettine Palm 
(OBS. de 
Schakel) 

1-8-2020 n.v.t. Wendy ( 

OBS. t 

Ienster) 

Bettine 

Palm (OBS. 

de Schakel) 

1-4-2020 1-7-2020 

8 Deelname scholing MSV 
( individuele scholing) 

Deelname aan scholing 

MSV voor de OBO, MIBO en 

BOBO voor beide scholen 

 Deelname aan scholing 
MSV 

 Implementatie van de 
kennis op beide scholen 

Anneke Visser. 
Marloes 
Rijpstra en 
Carin Molenaar 
Wendy Engels 

1-8-2020 €600,00 Anneke 

Visser  

(reken 

coördinator) 

1-4-2020 1-7-2020 

9 Deelname KWINK coach 
(individuele scholing) 

Deelname scholing 

coördinator KWINK 

 Deelname aan scholing 
KWINK 

 Implementatie van de 
kennis op beide scholen 

Wendy Engels 1-8-2020 €300,00 Wendy 

Engels 

(coördinator 

sociaal 

emotionele 

ontwikkelin

g) 

1-4-2020 1-7-2020 

 

http://www.opo-ameland.nl/nl/
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Inhoudelijke Jaarplanner= zie jaarplanning OBS. t Ienster en OBS de Schakel 2019-2020 
 

 

 

Epiloog 
 
 

In het Schooljaarplan hebben wij een opsomming gegeven van alle initiatieven voor het komend schooljaar. 

In  het komend schooljaar zullen wij deze noodzakelijke verbeteringen projectmatig realiseren, waarbij de aangewezen coördinator eigenlijk projectleider en 

proces eigenaar is. De projectleider zal starten met het maken van een projectplan. Deze projectplannen worden binnen OT OPO Ameland vervolgens 

vastgesteld. Dit zal worden gerealiseerd in de periode tot aan de Amelander herfstvakantie. 

 

 

Namens het onderwijsteam OPO Ameland, 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 

Wim de Vries 
Directeur OPO Ameland a.i. 
m. directie@opo-ameland.nl 
t. 06-45282376

http://www.opo-ameland.nl/nl/
mailto:directie@opo-ameland.nl
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BIJLAGE 1: 

 

Het toezichtkader – stand van zaken 22 juni 2016 – vanaf augustus 2017 
 
De kern van het nieuwe toezicht: 
 

1. Waarborg – basiskwaliteit: een bestuur en zijn scholen voldoen aan de 
deugdelijkheidseisen rond de onderwijskwaliteit, de kwaliteitszorg en het financieel 
beheer. 

2. Stimuleren tot beter – actieve bijdrage van de inspectie aan een verbetercultuur 
3. Eenduidig toezicht en op maat – aansluiten op eigen ambities besturen en scholen; 

spilfunctie schoolplan 
4. Aansluiten bij de verantwoordelijkheid bestuur – het bestuur is verantwoordelijk 

voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. Het bestuurlijke proces hierbij 
wordt uitgangspunt in het toezicht. 

 
Een nieuw waarderingskader en de Wet op het primair onderwijs (WPO): 
 
Het nieuwe kader is gebaseerd op de wettelijke taken die aan het onderwijs zijn opgedragen 
(WPO): 

 Het geven van onderwijs aan leerlingen vanaf vier jaren; 

 Het leggen van de grondslag voor aansluitend vervolgonderwijs. 
Het bestuur legt in het schoolplan vast hoe zij deze taken vormgeeft (art. 12 WPO) 
 
Verplichtingen waaraan het schoolbestuur moet voldoen: 

 Leerlingen moeten een ononderbroken ontwikkelproces kunnen doorlopen; 
 Het onderwijs moet op de voortgang van hun ontwikkeling worden afgestemd en 

deze voortgang dient te worden getoetst; 
 Het aanbod moet voldoen aan de kerndoelen en referentieniveaus; 
 Leerlingen moeten minimum resultaten behalen op de kernvakken; 
 Het schoolbestuur moet zorg dragen voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid 

van de leerlingen; 
 Het schoolbestuur moet zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs door een 

kwaliteitszorgsysteem en moet verantwoording afleggen aan belanghebbenden; 
 Het schoolbestuur moet de Rijksbekostiging doelmatig en rechtmatig besteden. 

 
Deze wettelijke eisen vormen de grondslag voor het waarderingskader van de 
onderwijsinspectie. 
 
Er kan sprake zijn van  

  ‘scholen van voldoende / onvoldoende kwaliteit’: dit wordt bepaald op grond van de 
beoordeling naleving deugdelijkheidseisen; 

 scholen met  ‘zeer zwak onderwijs’: de wet bepaalt dat onderwijs zeer zwak is indien 
de leerresultaten op de school ernstig en langdurig tekortschieten en het bevoegd 

http://www.opo-ameland.nl/nl/
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gezag eveneens tekort schiet in de naleving van de voorschriften uit deze wet (art. 10 
WPO). 

 
 
 
De inspectie vertaalt de wet als volgt: 
 
De deugdelijkheidseisen bepalen of het oordeel Voldoende (Basiskwaliteit) of Onvoldoende 
is. 
De eigen aspecten van kwaliteit bepalen het onderscheid tussen Voldoende of Goed. 
De waardering ‘goed’ wordt alleen gegeven als een school op verzoek van het bestuur is 
onderzocht. 
Een school kan ook de waardering ‘goed ’krijgen via de procedure excellente  scholen. 
 
Het oordeel ‘zeer zwak’ geeft de inspectie bij onvoldoende leerresultaten én zicht op 
ontwikkeling óf didactisch handelen (beide onderdelen uit het kwaliteitsgebied 
Onderwijsproces) óf veiligheid (kwaliteitsgebied Schoolklimaat) is onvoldoende. 
 
Het oordeel ‘zwak’ wordt dus niet meer gegeven.  
 
De inspectie geeft in het (Concept) Onderzoekskader (H.3 Waarderingskader)  duidelijk aan 
waar de school aan moet voldoen betr. de Basiskwaliteit (deugdelijkheidseisen) en waar de 
school aan kan denken betr. ‘eigen aspecten van kwaliteit’ en geeft een heldere toelichting 
op grond van de wettelijke eisen. 
 
In het concept waarderingskader 2017 worden vijf kwaliteitsgebieden onderscheiden: 
Onderwijsproces, Schoolklimaat, Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie en 
Financieel beheer. 
Het kader biedt zicht op: Leren ze genoeg (Onderwijsresultaten) 
                                             Krijgen ze goed les (Onderwijsproces) 
                                             Zijn ze veilig (Schoolklimaat) 
 
Vierjaarlijks onderzoek: 
 
Niveau bestuur: kwaliteitszorg en financieel beheer 
Niveau scholen: drie typen onderzoek: verificatieonderzoek, kwaliteitsonderzoek bij 
eventuele risicoscholen en op verzoek van het bestuur onderzoek naar een goede school. 
 
De volgend vragen staan in het vierjaarlijks onderzoek centraal: 

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen? 
Heeft het voldoende zicht op de onderwijskwaliteit? 
Stuurt het bestuur op de verbetering van de onderwijskwaliteit? 

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur? 
Functioneert het transparant en integer? 

http://www.opo-ameland.nl/nl/
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3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die 
van zijn scholen? 

4. Is het financieel beheer deugdelijk? 
 
Het onderzoek bestaat uit: 
 
Expertanalyse – analyse schoolplan, beleidsdocumenten van het bestuur, jaarverslag en  
                             relevante andere documenten. Eventuele signalen, toezichthistorie en data  
                           (resultaatgegevens en andere kengetallen) worden hierbij meegenomen. 
Bestuursgesprek – bestuur presenteert de analyse van prestaties en ontwikkelingen op de  
                            scholen. Er wordt een beredeneerde keuze gemaakt inzake de te bezoeken  
                            scholen (verificatieonderzoek of kwaliteitsonderzoek risicoschool of  
                            onderzoek bij een ‘goede school’). 
Onderzoeksplan: overzicht van de activiteiten die op bestuursniveau en schoolniveau  
                            Plaatsvinden. Het bestuur informeert de scholen die bezocht worden. 
Onderzoek bij het bestuur: naar de opzet en werking van het systeem van kwaliteitszorg bij  
                            het bestuur; stimuleert het bestuur tot verdere kwaliteitsverbetering?   
                            Onderzoek op schoolniveau: kan starten met presentatie door de school –  
                            waar staat de school, wat is hun visie, wat zijn hun ambities, doelen en  
                            beoogde/behaalde resultaten? 
                           Hoe sluit de informatie aan op het schoolplan? Terugkoppeling met de  
                           school. 
Eindgesprek en rapport: inspectie maakt een bestuursrapport = conceptrapport; oordelen en  
                           bevindingen worden besproken met het bestuur;  
Feedbackgeprek met de school: alleen over een onderzoek n.a.v. risico’s Feedback n.a.v.  
                           verificatieonderzoek vindt plaats op bestuursniveau. 
Vervolgtoezicht bepalen: m.n. de kwaliteitszorg op bestuursniveau is leidend voor de  
                            inrichting van het vervolgtoezicht. 
 
Naast het vierjaarlijks onderzoek voert de inspectie een jaarlijkse prestatieanalyse uit. Op 
grond daarvan (bij een gesignaleerd risico )kan een onderzoek worden uitgevoerd op een 
school. Dit onderzoek leidt tot een afzonderlijk rapport op schoolniveau. 
 

 

http://www.opo-ameland.nl/nl/

