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Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2021-2022. In dit plan staat globaal
beschreven wat de aandachtspunten van dit jaar zijn binnen
onze school. De aandachtspunten komen voort uit het
vierjaarlijks schoolplan. Een deel ervan is tevens
beschreven in de schoolgids.

Soms is het noodzakelijk om af te wijken van de plannen.
Dit hebben wij het afgelopen jaar tijdens corona wel
geleerd. Is dat erg? Helemaal niet. Een school is een
dynamische omgeving in een dynamische tijd. Soms zijn
andere aandachtspunten ineens veel beter.

Met vriendelijke groet,

Ciska van Roosmalen.

Inleiding

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Wij werken steeds meer aan kindgericht onderwijs, waarbij de nadruk ligt op de
lerende organisatie en eigenaarschap in alle lagen van de organisatie.

2. Ons onderwijsaanbod is passend voor onze populatie leerlingen, geeft hen voldoende
succeservaringen en daagt hen voldoende uit

OBS de Tweemaster

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 2



School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

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

Functies [namen / taken] Naast de leerkrachten hebben wij een intern begeleider,
een leescoördinator en een ICT-er.

Twee sterke kanten De Tweemaster beschikt over een zeer divers team,
waardoor we op veel gebieden een 'rolmodel' hebben. 
De Tweemaster gaat uit van verschillen tussen kinderen.

Twee zwakke kanten Onderhoud van het gebouw laat te wensen over 
Binnen de school is er geen peuteropvang

Twee bedreigingen Terugloop van leerlingenaantal 
Zwak functionerende gemeenteraad
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

8 15 16 11 15 20 19 12 116

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

Dit zijn de leerlingenaantallen per 1 oktober 2020

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 0 (0 mannen en 0 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 0 (0 mannen en 0 vrouwen)
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Actief Burgerschap en
Sociale Cohesie

Implementeren KiVa groot

GD2 Rekenen en wiskunde Implementeren van de rekenmethode Getal en Ruimte junior groot

GD3 Zorg en begeleiding We hebben onze leerlingen en hun onderwijsbehoeften goed in beeld groot

GD4 Opbrengstgericht werken De leerkrachten zijn in staat de toetsgegevens te analyseren en op basis daarvan hun onderwijs en hun
handelen aan te passen

groot

KD1 Opbrengstgericht werken Implementeren van leeruniek klein

KD2 Bevoegde en bekwame
leraren

In het schooljaar 2021-2022 brengt iedere leerkracht een onderwijsinhoudelijk punt in de vergadering,
waar het team met elkaar over in gesprek gaat.

klein
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Uitwerking GD1: Implementeren KiVa

Hoofdstuk / paragraaf Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Resultaatgebied Sociale cohesie, sociaal-emotionele ontwikkeling, preventief beleid tegen pesten.

Huidige situatie + aanleiding Binnen het team was er behoefte aan een duidelijke richtlijn, daarbij kom dat de leerlingen in de afgelopen twee jaar
meerdere perioden thuisonderwijs hebben gehad. Dit is sommige leerlingen niet ten goede gekomen. Een duidelijke
richtlijn komt de leerlingen ten goede, maar ook de kwaliteit van ons pedagogisch handelen. Met name in de eerste
weken van het schooljaar is het goed om stevig in te zetten op groepsvorming, zowel binnen de groepen als in het team.

Gewenste situatie (doel) Wij worden een KiVa-school. Dit betekent dat wij schoolbreed met KiVa gaan werken.

Activiteiten (hoe) We hebben een introducerende studiedag gehad, de week erna zijn de ouders ingelicht, daarna zijn we begonnen met de
lessen uit de methode. Er volgen nog meer studiedagen en er komt een voorlichtingsavond voor ouders.

Consequenties organisatie Tijd vrijmaken.

Consequenties scholing Twee studiedagen op school, verspreid over meerdere dagdelen.

Betrokkenen (wie) team en ouders en kinderen.

Plan periode

Eigenaar (wie) werkgroep KiVa en team

Kosten €6030,70

Omschrijving kosten Materiaal, studiedagen en voorlichtingsavond ouders.

Meetbaar resultaat Vanuit observatie is te merken dat kinderen weer meer een groep zijn en betrokken op elkaar.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Met de KiVa-werkgroep aan het einde van het jaar.

Borging (hoe) Jaarlijks terug laten komen tijdens een vergadering.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: Implementeren van de rekenmethode Getal en Ruimte junior

Hoofdstuk / paragraaf Rekenen en wiskunde

Resultaatgebied Rekenen

Huidige situatie + aanleiding Naar aanleiding van de trendanalyse hebben wij gesignaleerd dat er ruimte is om een inhaalslag te maken met rekenen.
De methode die gebruikt werd was afgestemd op de school waarmee een IKC zou worden gevormd. Aangezien dat niet
doorgaat is er ruimte om te kijken waar wij zelf behoefte aan hebben.

Gewenste situatie (doel) Rekenresultaten van sommige individuele leerlingen moeten omhoog. Dit zal een effect hebben op de gemiddelde score
van sommige groepen

Activiteiten (hoe) Nieuwe methode gebruiken en daarnaast het rekencircuit. Op die manier werken kinderen niet alleen uit boekjes, maar
ook door te doen,

Consequenties organisatie Leerkrachten moeten zich inlezen in de methode en eraan wennen.

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) leerkrachten

Plan periode

Eigenaar (wie) Leerkrachten.

Kosten € 14.443,54

Omschrijving kosten Materialen

Meetbaar resultaat Sommige leerlingresultaten omhoog

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Intern begeleider en team.

Borging (hoe) Jaarlijks terug laten komen op een vergadering.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

OBS de Tweemaster

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 7



Uitwerking GD3: We hebben onze leerlingen en hun onderwijsbehoeften goed in beeld

Hoofdstuk / paragraaf Zorg en begeleiding

Resultaatgebied Zorg en begeleiding

Huidige situatie + aanleiding We vinden dat we samen verantwoordelijk zijn voor alle leerlingen. Dit betekent dat we op de hoogte moeten zijn van hoe
het met onze leerlingen gaat.

Gewenste situatie (doel) In iedere bouw weten we van elke leerling wat hij/zij nodig heeft en zijn we in staat om aan die behoeften te voldoen.

Activiteiten (hoe) Tweemaal per jaar een leerlingbouwoverleg.

Consequenties organisatie geen

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) hele team

Plan periode

Eigenaar (wie) Intern begeleider

Kosten geen

Omschrijving kosten geen

Meetbaar resultaat We kennen elkaars kinderen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Aan het eind van het jaar

Borging (hoe) Overleggen jaarlijks terug laten komen. Dit moet een vanzelfsprekendheid worden.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD4: De leerkrachten zijn in staat de toetsgegevens te analyseren en op basis daarvan hun onderwijs en hun handelen aan te passen

Hoofdstuk / paragraaf Opbrengstgericht werken

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied Opbrengstgericht werken

Huidige situatie + aanleiding Nu maakt de intern begeleider vooral de analyses.

Gewenste situatie (doel) Om goed met leerdoelen te kunnen werken is het van belang dat leerkrachten een goed inzicht krijgen in de resultaten
van hun leerlingen. Daarom is het belangrijk dat zij zelf de analyses maken en daar vervolgens naar handelen.

Activiteiten (hoe) Implementeren leeruniek Training leeruniek volgen Cito-vergaderingen houden, waarbij de leerkracht vertelt.

Consequenties organisatie inroosteren overleggen

Consequenties scholing Leeruniek twee keer een training

Betrokkenen (wie) hele team

Plan periode

Eigenaar (wie) Intern begeleider

Meetbaar resultaat Leerkrachten kunnen steeds beter hun handelen afstemmen op de analyses,

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Jaarlijks tussen intern begeleider en directeur.

Borging (hoe) Terug laten komen op de toetskalender.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD1: Implementeren van leeruniek

Hoofdstuk / paragraaf Opbrengstgericht werken

Resultaatgebied Opbrengstgericht werken

Gewenste situatie (doel) Eenduidige software implementeren waar alle kwantitatieve gegevens samenkomen.

Activiteiten (hoe) In eerste instantie zullen de intern begeleider en de directeur met dit pakket aan de slag gaan. Gedurende de tweede
helft van het jaar krijgt het team een introductie en een uitgebreidere training, zodat de E-resultaten al meegenomen
worden.

Betrokkenen (wie) hele team

Plan periode

Eigenaar (wie) Intern begeleider en directeur.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD2: In het schooljaar 2021-2022 brengt iedere leerkracht een onderwijsinhoudelijk punt in de vergadering, waar het team met elkaar over in gesprek gaat.

Hoofdstuk / paragraaf Bevoegde en bekwame leraren

Resultaatgebied Professionele cultuur

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten brengen schoolrelevante zaken aan de orde

Activiteiten (hoe) het team is ingedeeld in tweetallen tijdens de eerste studiedag in augustus. Ze hebben de opdracht gekregen om met z'n
tweeën een gesprek te voeren van een uur over de school in de brede zin van het woord. Daarna moeten ze een
afspraak maken met de directeur om hun bevindingen te bespreken.

Betrokkenen (wie) hele team

Plan periode

Eigenaar (wie) Allen

Omschrijving kosten geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

KiVa Hele team Studiedagen en
middagen

KiVa

Leeruniek Hele team februari en eind
van het schooljaar

Leeruniek

Onderwijs en
technologie in de
basisschool

Techniekcoördinator Hele jaar Marnix-
academie

Spelenderwijs leren.
Aansluiting groep 2-3

Leerkrachten van
groep 3

drie keer CED-
groep

Hoogbegaafdheid
basistraining

Hele team drie
studiemiddagen

Cedin

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Basiskwaliteit meten Intern begeleider en directeur November geen

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Team vragenlijsten: - actieve en zelfstandige rol van
leerlingen.

team Maart WMK

Team vragenlijsten: - rekenen en wiskunde Hele team Maart WMK

Team vragenlijsten: - 21st century skills Hele team Maart WMK

Team vragenlijsten: - de best presterende leerlingen team Maart W

Vragenlijst leerlingen: - sociale veiligheid Leerlingen Maart WMK
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Er worden alternatieve plannen gemaakt voor de renovatie
van het gebouw. Er vinden gesprekken over een
peuterspeelzaal inpandig of buiten de school plaats. Het
schoolplein wordt vernieuwd.

TSO-BSO Er komt een buitenschoolse opvang, inpandig of buiten de
school plaats.

Sponsoring Geen

MR Er is een vergaderschema opgesteld.
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