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Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Inleiding De uitvoering van het jaarplan heeft grotendeels in het
teken gestaan van het plannen, bespreken en uitwerken
van het Verbeterplan n.a.v. het inspectie bezoek en oordeel
van januari 2019 j.l. In het daarop volgende opgetekende
Verbeterplan staan de ontwikkelingen beschreven die de
school heeft ingezet tot verbetering. Dit heeft na een
herstelonderzoek van de inspectie in januari 2020
geresulteerd in een viertal voldoendes. Het domein 'Zicht
op ontwikkeling' moet nog naar een hoger platform getild
worden. Daar zal de school, naast al haar overige ambities,
vooral haar aandacht en verbetering naar doen laten
uitgaan.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Formatie 10,66 per 1 augustus 2019 Het team heeft gedurende het schooljaar 2019-2020 hard gewerkt aan het gestelde
verbeterplan. Dit heeft ertoe geleid dat het het herstelonderzoek door de inspectie in
januari 2020 liet zien dat vier van de vijf onvoldoendes waren 'weggewerkt'. Het
volgende zal onze aandacht onverminderd krijgen:

Wat is verbeterd? De afgelopen periode is, onder leiding van de directeur, met het team
en de intern begeleider gemotiveerd en met daadkracht gewerkt aan het verbeterplan. Er
is voldoende afstemming in de lessen, de leraren geven goede uitleg en de leerlingen
zijn actief en betrokken. De resultaten zijn op orde. Teamleden bespreken de
ontwikkeling van de leerlingen met elkaar. Ook werkt het team in een open en
professionele cultuur aan zijn eigen bekwaamheid. De directeur en de intern begeleider
observeren regelmatig in de klassen. De ouders en het team zijn met recht trots op wat
de school in relatief korte tijd heeft bereikt. In de school heerst een rustige en prettige
sfeer. De leerlingen en ouders zijn tevreden zijn over de school.

Wat kan beter? De school heeft zicht op de onderdelen waar aanscherping nodig is. Het
is aan te bevelen om de effecten van de doelen uit het verbeterplan te blijven monitoren.
Ook kunnen de leraren nog meer van en met elkaar leren. Het is belangrijk om het
behaalde kwaliteitsniveau vast te houden en te versterken.

Wat moet nog beter? Het team volgt systematisch de ontwikkeling van alle leerlingen.
Wanneer deze ontwikkeling niet naar verwachting is, moet het team scherper analyseren
wat de oorzaken daarvan zijn. Op basis van zo’n analyse kan het team beter bepalen
welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Hier is een start mee gemaakt in de
bovenbouw maar dit moet voor alle leerlingen gerealiseerd worden.

Hoe verder? De school krijgt twee herstelopdrachten en over een jaar voeren we weer
een herstelonderzoek uit op de school.

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

Functies [namen / taken] Directeur, 
1 IB-ers 
groepsleerkrachten 
OOP: administratie en concierge

Twee sterke kanten School werkt constructief aan verbeterplan n.a..v.
inspectiebeoordeling januari 2019. 
Doorgaande leerlijnen van groepen 1 t/m 8 goed zichtbaar 
Digitale leerweg ingezet

Twee zwakke kanten het oordeel van de inspectie na het inspectiebezoek aan
onze school op jl. 24 januari 2019. 
Het kwaliteitsonderzoek vond plaats vanwege risico’s
aangaande het onderwijs op OBS ‘De Opslach’. De uitslag
van dit onderzoek resulteerde in een rapport, waarin
aangegeven is dat de school als ‘Zeer Zwak’ beoordeeld
wordt. 
Een vijftal indicatoren, verdeeld over verschillende
standaarden, is onvoldoende. De school is erg
geschrokken van de uitkomsten van het inspectierapport,
maar tegelijkertijd heeft dit het urgentiebesef en de
motivatie gebracht om nog gerichter aan de slag te gaan
met de punten voor verbetering. 
Het verbeterplan is breed in de organisatie neergezet. Op
deze manier beogen we een grote mate van betrokkenheid
bij de uitvoering ervan. 
De verbeterpunten bestrijken telkens een afgebakende
periode, zodat snel kan worden bijgestuurd.

Twee kansen Vanuit verbetertraject beter onderwijs realiseren. 
Vernieuwde positionering

Twee bedreigingen Terugloop van leerlingen. 
Imago problemen
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Opbrengsten [beleidsvoornemens] Verstevigen basis taalonderwijs. 
Zicht op ontwikkeling beter uitwerken en zichtbaar maken
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Een relatief grote groep 8 heeft inderdaad de school verlaten. Ondanks de Corona
pandemie en bijbehorende maatregelen, heeft de groep het jaar fijn kunnen afronden
met een schoolkamp en een afscheidsavond. Er is vanwege de maatregelen geen
landelijke eindtoets voor de scholen geweest. Het schooladvies is leidend geweest voor
de leerlingen en ouders v.w.b. de plaatsing in het vervolgonderwijs. We hebben als
school het afgelopen jaar hard gewerkt aan het verbeterplan. Toch waren er een aantal
gezinnen die besloten hun kind(eren) naar een andere school te laten gaan. Aan het
einde van het schooljaar betrof dit 12 leerlingen. Dit hadden we niet verwacht en als
zodanig ook niet zien aankomen. Voornaamste reden werd opgegeven dat onze collega
Elanschool 'De Steven', een onderwijsconcept heeft dat men beter aan vond sluiten bij
hun kind(eren). De meeste leerlingen die ons hebben verlaten zijn inderdaad naar de
Steven gegaan. Aan het einde van het schooljaar was ook bekend dat er 11 nieuwe
leerlingen bij ons op school komen. De meesten door inschrijving als 4 jarige. Dit
betekent dat we het schooljaar toch starten met een leerlingenaantal rond de 134
leerlingen.

12 11 18 18 31 17 28 22 157

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

Er gaat een relatief grote groep 8 leerlingen de school verlaten. De aanwas is minder.
Dat betekent dat we in het schooljaar 2020-2021 minder leerlingen hebben. We zullen
dan uitkomen rond de 135 leerlingen bij oktobertelling 2020.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 16 (1 man en 15 vrouwen) Zoals aangegeven in de planning is er weinig gewijzigd in de kwantitatieve gegevens
van het personeel. Een personeelslid is naar een andere Elanschool gegaan, vanwege
krimpend aantal leerlingen en navenante formatie mogelijkheden. Voor het komend
schooljaar is verdere krimp van het aantal leerlingen de prognose. Het komende
schooljaar hebben we 'over' formatie. Aan het eind van schooljaar 2020-2021 zal er
ongeveer 2 fte moeten 'afvloeien'.

In het onderstaande zijn 16 begeleiding/pop gesprekken uitgevoerd. Deze stonden allen
in het teken van klassenbezoeken met de Kapablo vaardigheidsmeter en bijbehorende
reflectieve nagesprekken.

Aantal medewerkers OOP 2 (1 man en 1 vrouw)

Aantal BHV-ers 6

Aantal geplande BG's 16 Aantal uitgevoerde BG's 16

Aantal geplande POP's 16 Aantal uitgevoerde POP's 16
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Professionele cultuur Didactisch handelen groot

GD2 Leerstofaanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het aanbod bij de start van het vervolgonderwijs groot

GD3 Didactisch handelen De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de leerlingen groot

GD4 Kwaliteitscultuur Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen professionaliteit groot
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Uitwerking GD1: Didactisch handelen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Professionele cultuur Klassenbezoeken hebben plaatsgevonden. Met betrekking tot het didactisch handelen
laat het team een collectieve score zien van 2,92. Dat is ruimschoots binnen de norm,
die gesteld is op 2,80. Er is nog individuele en collectieve winst te behalen op het halen
van de 'ambitie'. Deze is gesteld op 3,20. Er is dus nog ruimte voor groei, ontwikkeling
en verbetering. Een collega is n.a.v. de klassenbezoeken een beeldcoachingstraject
aangegaan. Het komende schooljaar zullen we aan de hand van flitsbezoeken met alle
leerkrachten verder het didactisch handelen onder de loep nemen.

Huidige situatie + aanleiding Zicht op en verbeteren van Didactisch handelen is
meegenomen in het strategisch beleidsplan van Elan. In het
team van de Opslach vindt bij iedere leerkracht
klassenbezoeken plaats met de Kapalbo
vaardigheidsmeter, waarin een van de domeinen het
'didactisch handelen' in beeld brengt.

Gewenste situatie (doel) Een doorgaande lijn op het gebied van effectieve instructie.
Hiervoor gaan we het Direct Intructie Model (DIM) inzetten,
uitvoeren en zichtbaar maken in ons handelen.

Activiteiten (hoe) Twee klassenbezoeken, bestaande uit nulmeting,
flitsbezoek en reflectieve nagesprekken.

Consequenties organisatie Inzet directeur 'Onderwijs & Kwaliteit'.

Consequenties scholing Op maat naar de bevindingen van de klassenbezoeken en
de behoefte van de leerkracht(en).

Betrokkenen (wie) leerkrachten en directeur onderwijs & kwaliteit

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Leerkrachten + directeur O&K

Kosten (hoeveel) Nascholing. Nu nog niet te zeggen

Meetbaar resultaat Kapablo instrument geeft aan hoe leerkrachten hierop
scoren. Onder norm, norm en/of ambitie niveau, met daarbij
CAO indicatoren die aangeven of een leerkracht scoort op
Start- Basis-, of Vakbekwaam.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatie vindt plaats na ieder klassenbezoek met
desbetreffende leerkracht. En op teamniveau nadat alle
klassenbezoeken hebben plaatsgevonden, d.m.v.
opbrengsten analyse middels het Kapablo instrument.

Borging (hoe) In Verbeterplan 2019-2020 en het Borgingsdocument van
de school
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Uitwerking GD2: Het aanbod bereidt de leerlingen voor op het aanbod bij de start
van het vervolgonderwijs

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Leerstofaanbod De school heeft gekozen voor Snappet als een digitale leerweg voor groepen 3 t/m 8,
om het rekenen adaptief aan te bieden. Onze rekenmethode WIG is uitgangspunt,
waarbij Snappet de verwerkingsopdrachten etc. digitaal aanbiedt. Alle leerlingen hebben
een I pad als device ontvangen. De helft van het genoemde aanschaf bedrag heeft de
school voldaan, de andere helft mochten we van Elan ontvangen. Dit waren I pads die
ingezet mochten worden op de scholen tijdens het thuisonderwijs i.v.m. de Corona
maatregelen. Toen dit eindig was zijn de I pads naar de Opslach gegaan. Alle
betreffende eerkrachten hebben tot aan de zomervakantie de cursus van Snappet
gevolgd, die nodig is om met Snappet te kunnen werken. Deze cursus zal na de
zomervakantie gecontinueerd worden.

Huidige situatie + aanleiding Er is geen digitale leerweg in de school, waardoor er
onvoldoende geparticipeerd kan worden op het gebied van
aanbod middels 21ste Century skills.

Gewenste situatie (doel) Een doorgaande digitale leerlijn in de school.

Activiteiten (hoe) Overleggen en afstemmen welke digitale leerlijn we in de
school gaan gebruiken

Consequenties organisatie Elke leerkracht digitaal vaardig worden op de inzet en
uitvoering van een digitale leerlijn.

Consequenties scholing Knoppencursussen middels Innovatorium en aanbieder
digitale leerweg

Betrokkenen (wie) leerkrachten en ib en directie.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Leerkrachten, IB en directie

Kosten (hoeveel) Met name m.b.t. aanschaf devices € 100.000,- + licenties
etc. digitale aanbieder 
€ 7.000,-

Meetbaar resultaat Iedere leerkracht werkt met digitaal programma, leerlingen
werken gedeeltelijk met devices, methode rekenen wordt
aangeboden middels digitale leerlijn vanaf groep 3 t/m 8

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Einde schooljaar

Borging (hoe) Borgingsdocument, waarin beschreven is welke afspraken
we maken hoe het digitale aanbod wordt uitgevoerd en
zichtbaar is.
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Uitwerking GD3: De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging,
afhankelijk van de behoeften van de leerlingen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Didactisch handelen
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Uitwerking GD4: Het team werkt aan de voortdurende verbetering van de eigen
professionaliteit

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Kwaliteitscultuur We hebben slagen gemaakt om te komen tot een borgingsdocument m.b.t. zicht op
ontwikkeling. Het document is in concept klaar. Nu dan de plannen vanuit een
doorgaande lijn zichtbaar maken en daadwerkelijk uitvoeren. Na de zomervakantie in
leerjaar 2020-2021 zullen we definitief op dit onderwerp borgen en er verder uitvoering
aan geven. We starten het nieuwe schooljaar met een 4 x 10 weken cyclus op het gebied
van leerling besprekingen, waarin de daarbij behorende cyclus van registreren,
evalueren, analyseren en handelen uitgangspunt is. Dit wordt ook inzichtelijk gemaakt op
klasniveau, zodat het te allen tijde bekeken en overgedragen kan worden.

Huidige situatie + aanleiding Urgentiebesef, (Zelf)reflectie en een doelgerichte focus
vanuit een gezamenlijke ambitie om de resultaten te
verbeteren moet beter.

Gewenste situatie (doel) Doorgaande lijn in zicht op ontwikkeling, met daarbij een
planmatige en doeltreffende cycli op aanpak registratie,
evaluatie, analyse en handelen, zodat resultaten en het
volgen hiervan helder en inzichtelijk gemonitord wordt.

Activiteiten (hoe) Middels verbeterplan 2019-2020

Consequenties organisatie Aanpassingen en doorontwikkeling borgingsdocument
m.b.t. zicht op ontwikkeling.

Consequenties scholing Interne team overleggen.

Betrokkenen (wie) leerkrachten en ib en directie.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Leerkrachten, IB en directie

Meetbaar resultaat Inzichtelijk borgingsdocument waarin afspraken op
registratie, evaluatie, analyse en handelen zichtbaar zijn en
het handelend gedrag gezien wordt in de klassen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Einde schooljaar

Borging (hoe) Verbeterkaart en Borgingsdocument.
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Kengetallen - Leerlingen

Omschrijving Waardering

Leerlingaantallen

Aantal leerlingen totaal (einde cursusjaar) 156

Aantal leerlingen eraf (loop cursusjaar) 14

Aantal leerlingen erbij (loop cursusjaar) 14

Aantal verwijzingen naar SO-SBO 0

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Het leerlingaantal slinkt de afgelopen jaren op de Opslach. Leerlingaantallen de Opslach vanaf 2005 per peildatum 1 oktober:

2005 285 2006 314 2007 312 2008 306 2009 314 2010 307 2011 ? 2012 297 2013 299 2014 265 2015 ? 2016 216 2017 192 2018 179 2019 152 2020 137

De afgelopen jaren is de school in een neerwaartse spiraal terecht gekomen. in januari 2019 heeft de school van de Onderwijsinspectie het predicaat 'Zeer zwak' gekregen,
waarna een verbeter traject is ingezet. Dit heeft geresulteerd in een herstelonderzoek van de inspectie, waarin vier van de vijf onvoldoendes een positieve waardering kreeg naar
'voldoende'. De toeleiding tot het predicaat 'zeer zwak' zal zich de afgelopen jaren geuit hebben in het minder goed bekend staan van de school, waardoor ouders die een school
voor hun kind zochten, de Opslach niet bezochten.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Het afgelopen schooljaar is hard gewerkt aan het verbeterplan dat opgesteld is nadat de inspectie in januari 2019 de school het predicaat 'zeer zwak' had gegeven. Het herstel
onderzoek in januari 2020 toonde aan dat we vier van de vijf onvoldoendes nu op orde hadden. Aanvankelijk dachten we dat dit ook gewaardeerd zou worden door de ouders,
maar toch werd de school verrast door een aantal gezinnen waarvan de ouders besloten hun kind(eren) naar een andere school te laten gaan. Dit betrof een zevental gezinnen
met in totaal 14 leerlingen. Het grootste aantal is naar onze collega Elanschool 'De Steven' gegaan. Ouders gaven aan dat het concept van deze school hen erg aanspreekt. Het
heeft ons doen beseffen dat de Opslach niet enkel nu goede onderwijsresultaten nodig heeft, maar ook een duidelijke profilering vanuit een vernieuwde missie en visie wie en wat
voor school de Opslach is en waarom wij dat willen zijn. Het komende schooljaar zullen we hier duidelijk en breed op inzetten.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Alle leerkrachten hebben de cursus 'Met Sprongen vooruit' gevolgd en zijn dit gaan
toepassen in het rekenaanbod. Een leerkracht was langdurig ziek en gaat de cursus nog
volgen.

Maarten van der Steeg heeft ons 'meegenomen' in het gedachtengoed om balans te
zoeken in het werken met leerlijnen en hierbij de methoden niet per definitie 'blind' te
volgen. We hebben proeftuintjes opgezet en alle leerkrachten zijn hiermee aan de slag
gegaan.

Vanuit het Innovatorium is Teun Meijer met ons aan de slag gegaan om te verkennen
wat nodig is vanuit digitale geletterdheid in de school te realiseren. Dit heeft geresulteerd
in het uitzoeken van een digitale leerweg (Snappet), aanschaf van I pads voor groepen 3
t/m 8 en volgen van cursussen Snappet.

Met Sprongen
vooruit

alle leerkrachten januari t/m mei
2020

€2000,-

'Van methode naar
leerlijnen'

alle leerkrachten Studiedag
oktober 2019

Maarten van
der Steeg

€
1000,-

Digitale
geletterdheid

alle leerkrachten November 2019 Innovatorium
Elan

Cursussen Snappet leerkrachten
groepen 3 t/m 8

Gedurende het
schooljaar

Snappet

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Zie hiervoor het Verbeterplan 2019-2020

Verbeterplan 2019-2020 alle leerkrachten Gedurende gehele schooljaar

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Zie hiervoor de uitkomsten van de vragenlijsten ouders, leerkrachten en leerlingen

WMK vragenlijsten Ouders, leerkrachten en leerlingen juni 2019
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting De onderhoudswerkzaamheden zijn de eerste 6 jaar mager
uitgevoerd. Binnen de stichting is een nieuwe persoon voor
het onderhoud aangesteld. Er wordt een onderhoudsplan
voor meerdere jaren gemaakt. Zaken die bij de RI naar
voren zijn gekomen worden daar in meegenomen.

Lopende zaken zijn uitgevoerd. Geen grote verbouwingen of aanpassingen. Ventilatie in
de school heeft, naast het bestaande systeem, onze aandacht. Ramen zullen van
roosters voorzien worden. Een raam is al aangepast, meerdere ramen volgen.
Daarnaast willen we overgaan op ledverlichting in de klassen en gangen van de school.
Kamer directie is hiervan al voorzien, om te kijken welk effect de verlichting heeft.

TSO-BSO Hernieuwde contacten en verbinding mee aangaan. Voor
de buitenschoolse activiteiten hebben we samenwerken
met Sport Friesland

Verbindingen zijn aangehaald. Er was weinig effectieve communicatie de afgelopen
jaren tussen BSO/Kinderopvang en de basisschool. Dit had veel te maken met
investeren in communicatie tussen werknemers van beide partijen. Hernieuwde
contacten zijn aangegaan, tot ieders tevredenheid.

Sponsoring Geen

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

MR heeft uitvoering gegeven aan haar overlegmomenten en activiteiten. Tijdens de
Corona maatregelen heeft de MR via TEAMS gecommuniceerd. Twee leden van de
oudergeleding hebben zich niet meer verkiesbaar gesteld voor de komende tijd. Hun
termijn zit erop. Voor hen zijn twee nieuwe ouders toegetreden.
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