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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
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Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Eind schooljaar 2019 is er een doorgaande leerlijn Robotica en programmeren in alle
groepen en wordt er 1 keer per week programmeren en robotica lessen gegeven in
iedere groep door de groepsleerkracht.

2. Binnen ons onderwijs is er een verbredend en verdiepend aanbod en een
gegarandeerd curriculum waarbij er rekening wordt gehouden met de onderwijsbehoefte
van iedere leerling. Methode overstijgend

3. .Onze school is een lerende organisatie met gespreide bevoegdheden met een
collectieve intelligentie en vermogen. Een organisatie die voortdurend kijkt naar nieuwe
kansen en mogelijkheden en daar naar voegt, waardoor de omarming van verandering
bijna vanzelf gaat,

4. De vaardigheden; samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict geletterdheid,
creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden zitten
verweven in ons innovatieve aanbod

5. Bij het verlaten van onze school heeft iedere leerling zicht op zijn kwaliteiten en
ontwikkelingsmogelijkheden en inzicht op zijn eigen leerproces.

6. Op onze school wordt innovatief gewerkt en onderbouwing van deze manier van
werken is evidence based.

7. Op onze school zien wij de ouders als partners en worden zij betrokken bij de
onderwijsleerproces van hun kind(eren). Ouders zijn betrokken via LMO (leren met
ouders) en via Snappet hebben onze ouders iedere dag inzicht in de vorderingen die
hun kind maakt op het gebied van Spelling, lezen en rekenen.

8. Op onze school betrekken wij de omgeving bij ons onderwijs door de samenwerking
met VO Helinium en Tu Delft, Erasmus voor het programmeren en Lego Mindstorms en
de Erasmus Universiteit, wetenschapsknooppunt en de expertise van ouders.

9. De organisatie zal zich verder ontwikkelen naar expertisecentrum op het gebied van
Wetenschap en Techniek binnen de regio.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Totaal 10,39 FTe 
Directie: 1 Fte 
Zorg en begeleiding van leerlingen en leerkrachten: 0,8 
Anja Vet 0,4 
Esther de Fuijk: 0,4 
Erica Baris Zonneveld 0,5 Fte ma,di en woe 
Corrie Reitsema 0,4 Fte

Groepen Groepen 1/2 A, 1/2 B, 1/2 C, 3 ,4, 4/5, 5, 6, 7, 8

Functies [namen / taken] Directeur: Caroline Stenneken ( FTE 0,6) 
Locatieleider:(O,6) 
1/2 A Gino de Fillipi 
1/2 B: Sabine Bos, Annemariek Dijkman 
1/2 C Pamela de Winter 
3: Karin Baartman, Wilma Caspers 
4: Annemarieke Dijkman, Stanneke Matthijse 
4/5: Joyce Kuijpers 
5:Tara Feenstra 
6: Marcel Smith, Noor Zweverink 
7.Romy Pruijsen 
8. Aleid Julien, Noor Zweverink 
Intern begeleider: Anja Vet 
Leerkrachtbegeleider en kwaliteitsmedewerker: Esther de
Fuijk 
leerkrachtondersteuner: Erika Zonneveld 
Extra individuele ondersteuning: Corrie Reitsema en Jeptha
de Graaff 
Plusgroep leerkracht: Gessien Kuipers, Sylvia Lodder.

Twee sterke kanten Inzet en bevlogenheid van teamleden 
Sociaal klimaat 
Betrokkenheid van ouders
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Twee zwakke kanten De opbrengsten zijn voldoende, maar op de leerwinst van
de individuele leerlingen is ruimte voor verbetering. 
Taal en spelling 
Extra ruimtes binnen de school 
Onderhoud van het gebouw laat te wensen over

Twee kansen Invoering Taal/ spelling methode schooljaar 2018/2019 
Inzet en samenwerking extra ib'er/ lerarenondersteuner en
kwaliteitsmedewerker

Twee bedreigingen Instroom van buiten af en de grote van de bovenbouw
groepen. 
(landelijk)Leerkrachten te kort waardoor ontstane vacature
ruimte moeilijk is in te vullen.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Het invoeren van de nieuwe taal en spelling methode vanaf
groep 4 
Systematiek van "Leerkracht" verder ontwikkelen.
bordsessies, bord in de klas, gezamenlijk lesontwerp,
feedbackgesprek, collegiale consultaties. 
Twee keer per jaar een ouderarena organiseren en 6 keer
per jaar een leerlingarena 
Plateau jaar invoeren: Focus op de basis en het behalen
van duurzame resultaten. voor de vakken taal/ spelling en
begrijpend lezen. 
Invoeren van expertgroepen voor: 
Borging Topondernemers 
Implementatie van Taal en Spelling methode 
Doorgaande leerlijn programmeren en Robotica 
Begrijpend lezen 
Rekenen (met Sprongen vooruit) 
Invulling studiedagen: 
Direct instructie model 
ParnasSys, analyse van gegevens 
Werkwijze nieuwsbegrip 
Invulling vanuit de expertgroepen 
Pilot starten "Leren met ouders" in samenwerking met
Educto
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

27 32 22 34 33 30 30 31 239

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

Vanwege de instroom in de onderbouw (verhuizingen) zullen we het schooljaar
2018/2019 starten met drie onderbouw groepen. 
Groep 4 en 5 hebben een parallel combinatiegroep. De juiste aantallen: Groep 4: 23 l.l.,
Groep 4/5: 23 l.l. en groep 5: 21 leerlingen

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 17 (2 mannen en 15 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 3 (1 mannen en 2 vrouwen)

Aantal uitstromers 1

Aantal nieuwkomers 2

Aantal BHV-ers 4

Aantal geplande BG's 5 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 17 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

Verbeterpunten
Schoolbeschrijving

Samenwerking binnen het team en gebruik maken van elkaars expertise klein

Verbeterpunten
Schoolbeschrijving

Doorontwikkeling van HGW klein

Verbeterpunten
Schoolbeschrijving

Orientatie op de criteria van een excellente school en van opbrengstgerichtwerken naar onderzoeksmatig klein

Verbeterpunten
Schoolbeschrijving

extra werk voor de pluskinderen klein

Verbeterpunten
Schoolbeschrijving

Doorgaande leerlijnen groot

Leerstofaanbod De school informeert de ouders over visie, doelen en aanbod m.b.t. burgerschap en zorgt (aantoonbaar) voor
borging van de kwaliteit.

klein

Taalleesonderwijs Begrijpend lezen groot

Beroepshouding Leerkrachten hebben een onderzoekende houding groot

Professionele cultuur Lerende organisatie van en met elkaar groot

Schoolklimaat De school heeft de uitslagen van de vragenlijsten voorzien van een analyse, conclusies en interventies. groot

Kwaliteitszorg De onderwijsbehoeften zijn door de leraren geformuleerd op kind- en groepsniveau (groepsoverzicht) en voorzien
van een analyse, conclusies en interventies.

groot
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Uitwerking: Doorgaande leerlijnen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Verbeterpunten Schoolbeschrijving

Resultaatgebied leerlijnen, onderwijs, zelfde werkwijze

Gewenste situatie (doel) Het is zichtbaar in het aanbod, groepsplan,
groepsoverzichten en weekplanning dat het aanbod in de
verschillende jaargroepen op elkaar aansluit. Ook in het
aanbod van de individuele leerling.

Activiteiten (hoe) Op teamvergaderingen bespreken hoe er met methodes
wordt gewerkt, met welke materialen we pluskinderen
begeleiden, groepsbezoeken, werkgroepen.

Consequenties organisatie Groepsbezoeken inplannen, werkgroep plusaanbod in
samenwerking met Driehoek formeren. teamvergaderingen
inplannen.

Consequenties scholing Ontwikkeling leerlijnen Erasmus, studiemiddag SLO
plusaanbod

Betrokkenen (wie) bouwcoördinatoren, mt, werkgroep oostvoorne plus

Plan period wk

Eigenaar (wie) IB

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In juni in het MT en de teamvergadering

Borging (hoe) Wordt als verwijzing naar een katern (die is er aan het eind
van dit schooljaar) opgenomen in het zorgplan.
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Uitwerking: Begrijpend lezen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Taalleesonderwijs

Plan period wk

OBS Het Overbos
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Uitwerking: Leerkrachten hebben een onderzoekende houding Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Beroepshouding

Plan period wk
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Uitwerking: Lerende organisatie van en met elkaar Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Professionele cultuur

Plan period wk
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Uitwerking: De school heeft de uitslagen van de vragenlijsten voorzien van een
analyse, conclusies en interventies.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Schoolklimaat

Plan period wk
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Uitwerking: De onderwijsbehoeften zijn door de leraren geformuleerd op kind- en
groepsniveau (groepsoverzicht) en voorzien van een analyse, conclusies en
interventies.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Kwaliteitszorg

Plan period wk
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Overige aandachtspunten [klein] Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aandachtspunt Doel Wanneer Wie Kosten

Samenwerking binnen
het team en gebruik
maken van elkaars
expertise

Professionele en
positief ingestelde
leraren en
schoolcultuur

wk Directie 16.00

actief

Doorontwikkeling van
HGW

wk
actief

Orientatie op de criteria
van een excellente
school en van
opbrengstgerichtwerken
naar onderzoeksmatig

wk

actief

extra werk voor de
pluskinderen

"Overbos"plusgroepen wk 36 Directie,
team

5 uur per week uit het
potje van het
samenwerkingsverband
voor extra
ondersteuning. Plan is
in juni 2017 ingediend
bij Primo

actief

De school informeert de
ouders over visie,
doelen en aanbod
m.b.t. burgerschap en
zorgt (aantoonbaar)
voor borging van de
kwaliteit.

wk

actief
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Opleiding Gymnastiek Romy
Pruijsen

Schooljaar
2018/2019

1600,-

Motorischre kenmerken van
kinderen van 4-8 jaar

Gino de
Fillippi

jan, februari
en maart
2019

375,-

MBA- Onderwijs laatste jaar Caroline
Stenneken

september
t/m juli 2019

Kosten
bestuur

Begeleiding stichting Leerkracht
(light versie)

Team Schooljaar
2018/2019

2500,-

Scholing naar behoefte en imput
vanuit de expertgroepen (begrijpend
lezen, werkwijze Estafette, Taal
Actief, Topondernemers en
Programmeren

Imput vanuit
expertgroepen

Invulling
studiedagen

Experise
vanuit
team/
Primo,
externe
aanbieder

3000,-

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Meerbegaafde leerlingen Kwaliteitsmedewerker Januari
2019

21 century skills Kwaliteitsmedewerker Januari
2019

Beroepshouding, aanbod, tijd, zorg en
begeleiding, interne communicatie, externe
contacten, HGW in de groep en op
schoolniveau

Kwaliteitsmedewerker november
2018 t/m
mei 2019
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Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Oudervragenlijst Esther de fuijk Oktober 2018

Leerlingen vragenlijst (sociale vragenlijst) Esther februari 2019

Lerarenvragenlijst (sociale veiligheid) Esther de Fuijk Mei 2019

Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

De school van binnen verven Firma Hoogvliet December
2018

12.500,-

samenstellen strategisch
beleidsplan 2019-2013

Directie en team met
begeleiding van WMK

schooljaar
2018-2019
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Afronden schoolplein. De aula zal dit schooljaar gebruikt
gaan worden als klaslokaal (groep 6) Door het ontstane
ruimtegebrek zullen de plusgroepen verhuizen naar obs de
Bosrand. We starten aan het begin van het schooljaar met
een derde plusgroep.

TSO-BSO Voorschoolse handhaven.

Sponsoring De school heeft geen activiteiten gepland waarin
sponsoring gepland staat.

MR de mr heeft een vergaderschema opgesteld en komt 6 keer
per jaar bijeen

Overig In de planning is twee maal een ouderarena opgenomen
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