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School & omgeving

Formatieve inzet directie, Zorg en begeleiding
leraren

Formatie 9,50 FTE per 1 augustus 2021 
bijna 7 groepen 
0,5 FTE Directie 
0,4 FTE IB 
0,7 FTE Administratieve ondersteuning 
0,4 Conciërge

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

Functies [namen / taken] Directeur, 
IB-er 
groepsleerkrachten 
OOP: administratie en conciërge

Twee sterke kanten Vanuit de Succesbepalende factor 'Hoge opbrengsten', heeft de school hard
gewerkt aan het Verbeterplan dat opgesteld is na het inspectie bezoek van
2019, met als resultaat dat alle vijf onvoldoendes die de inspectie had gegeven,
omgezet zijn naar een voldoende. Hiermee is het traject afgesloten! 
Begin dit schooljaar is er onder leiding van een externe partij gesproken en
gewerkt aan een nieuwe visie. De komende jaren, met als begin het schooljaar
2021-2022, kunnen we hiermee richting geven aan het onderwijs op de
Opslach.

Twee zwakke kanten Een onderdeel die onverdeeld aandacht behoeft is:

1. Prioritering van de school. We zijn in de stad en omgeving geen school met
een 'eigen gezicht' d.m.v. een herkenbaar profiel.

Twee kansen In Franeker zijn er veel kinderen onder de 4 jaar. Er is voldoende mogelijkheid
om het marktaandeel te vergroten. 
Vanuit Succes bepalende factor 'Goede samenwerking Opvang – PO -VO.,
verbinding aangaan met naaste omgeving en verkennen welke
samenwerkingsvormen er opgezet kunnen worden.

Twee bedreigingen Leraar tekort 
Imago problematiek

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Verstevigen basis taalleesonderwijs. 
Door een scholing op het gebied van begrijpend lezen, o.l.v. Karin v.d. Mortel,
gaan we de kennis van de leerkrachten en leerkrachtvaardigheden verstevigen.

Zicht op ontwikkeling goed blijven uitvoeren en verder ontwikkelen. 
Dit laatste willen we als volgt realiseren: 
Op basis van goede analyses blijven we als team gericht bepalen welke
ondersteuning iedere leerling nodig heeft. Dit geldt voor de analyses van de
resultaten op schoolniveau, op groepsniveau en op leerlingenniveau. Afgelopen
jaar is hier in alle bouwen al een hele goede basis gelegd. Er is al een aanzet
gemaakt met het registreren en evalueren van de leerlingenresultaten en ook
met de verdiepende analyses is een start gemaakt, waardoor differentiatie op
maat kan worden gegeven. De inspectie heeft dit ook aan ons terug gegeven.
Ook voor wat betreft de eenduidigheid in de leerlingkaarten en de weekplannen
in de klassenmappen. Ook voeren de leraren diagnostische gesprekken met de
leerlingen en wordt een doorgaande lijn gezien in het volgen van de leerlingen,
aldus de inspectie. 
Het is zaak om op alle niveaus de cyclus van Deming te hanteren (Plan, Do,
Check, Act).
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

3 26 19 6 21 14 12 22 123

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

Kwantitatieve gegevens personeel

Aantal medewerkers OP 12 (0 mannen en 12 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 2 (1 man en 1 vrouw)

Aantal BHV-ers 4

Aantal geplande FG's 12

Aantal geplande BG's 0

Aantal geplande POP's 12
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Taalleesonderwijs Begrijpend lezen groot

GD2 Kwaliteitscultuur Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen
professionaliteit

groot

KD1 Vakken,
methodes

Sociaal emotionele ontwikkeling klein
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Uitwerking GD1: Begrijpend lezen

Hoofdstuk / paragraaf Taalleesonderwijs

Betrokkenen (wie) team de opslach

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29 en 30
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Uitwerking GD2: Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen professionaliteit

Hoofdstuk / paragraaf Kwaliteitscultuur

Betrokkenen (wie) leerkrachten en ib en directie.

Plan periode wk
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Uitwerking KD1: Sociaal emotionele ontwikkeling

Hoofdstuk / paragraaf Vakken, methodes

Betrokkenen (wie) werkgroep en team

Plan periode wk 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51 en 52
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Overige zaken

Huisvesting De school is gehuisvest in een gebouw met een VO school en een
Kinderopvangvoorziening en neemt van daaruit deel aan een gezamenlijk
gebruikersoverleg, zowel op school niveau als op bestuursniveau. Vanaf
schooljaar 2021-2022 worden er een aantal groepen van SBO de Bolder in ons
gebouw gehuisvest. De speelleergroep van SKF zit sinds mei in ons gebouw.

TSO-BSO Tussen schoolse opvang wordt door de eigen school gerealiseerd middels een
continurooster. Met BSO (van stichting Kinderopvang Friesland) onderhouden
we goede contacten. Zij zitten bij ons in hetzelfde gebouw.

Sponsoring Geen

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt komend jaar 6 x bijeen.
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