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Datum Datum

Inleiding Inleiding

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Zorgzame aandacht voor diversiteit. Werken vanuit leerlijnen. Op It Harspit willen wij
het Groepsdoorbrekend werken ontwikkelen. Wij willen het spelend leren invoeren in
groep 1 t/m 3 en het bewegend leren in alle groepen. In de kleutergroepen voeren we de
Parnassys-leerlijnen in om de leerlingen optimaal te kunnen volgen en passend
onderwijs te bieden.

2. Ruimte voor talentontwikkeling. Wij willen het MI-circuit en het naschoolse aanbod
verder ontwikkelen, midden- en onderbouw betrekken bij het MI-circuit. We willen het
werken in hoeken voor groep 3 verder ontwikkelen. Wij willen de Brede School It Harspit
veranderen in IKA It Harspit (integrale kind aanpak).

3. "Waardenvolle" ontwikkeling van 0-18 jaar. Wij willen de samenwerking tussen
peuteronderwijs en school optimaliseren en de samenwerking met voortgezet onderwijs
optimaliseren.

4. Uitdagen om een leven lang te leren. Wij willen nieuwe ICT-mogelijkheden invoeren in
ons onderwijs, elk kind vanaf groep 4 een eigen device. Leraren leren hun eigen praktijk
te onderzoeken, om vervolgens leerlingen te leren onderzoeken. Op deze wijze te
werken aan vaardigheden om een leven lang te leren.

Christelijke Basisschool It Harspit

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 2



School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

1,2

Groepen 4

Functies [namen / taken] Directeur, intern begeleider, leerkrachten en onderwijs
assistenten

Twee sterke kanten Opbrengsten en talentontwikkeling

Twee zwakke kanten Te veel willen ondernemen en de beperkingen en inrichting
van het schoolgebouw

Twee kansen Kwaliteit van het onderwijs en de schoolontwikkeling

Twee bedreigingen Te veel maatschappelijke kwesties vanuit de maatschappij
en de krimp

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Ander organisatiemodel groep 4 t/m 8 verder ontwikkelen
en implementeren 
Samenwerking met NHL/Stenden de onderzoekende
leerkracht 
Implementeren Parnassys-leerlijnen als digitaal registratie
systeem in groep 1-2 
Vervanging voor de huidige taalmethode zoeken, invulling
van ons taalonderwijs van groep 4 t/m 8 (werkgroep) 
Invoeren van de KIM-versie van Veilig Leren Lezen 
Plan opstellen hoe wij werken met Snappet 
MI-circuit ontwikkelen met de onderbouw erbij 
Doorgaande lijn voor hoogbegaafdheid ontwikkelen 
Gezonde school activiteiten ondernemen voor het
themacertificaat "relatie en seksualiteit" 
Oriënteren op de methode Atlantis voor begrijpend lezen en
technisch lezen (gr 4 t/m 8)
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Zorgzame aandacht voor diversiteit. Werken vanuit leerlijnen. Op It Harspit willen wij het Groepsdoorbrekend
werken ontwikkelen. Wij willen het spelend leren invoeren in groep 1 t/m 3 en het bewegend leren in alle
groepen. In de kleutergroepen voeren we de Parnassys-leerlijnen in om de leerlingen optimaal te kunnen volgen
en passend onderwijs te bieden.

groot

GD2 Streefbeeld Ruimte voor talentontwikkeling. Wij willen het MI-circuit en het naschoolse aanbod verder ontwikkelen, midden-
en onderbouw betrekken bij het MI-circuit. We willen het werken in hoeken voor groep 3 verder ontwikkelen. Wij
willen de Brede School It Harspit veranderen in IKA It Harspit (integrale kind aanpak).

groot

GD3 Streefbeeld "Waardenvolle" ontwikkeling van 0-18 jaar. Wij willen de samenwerking tussen peuteronderwijs en school
optimaliseren en de samenwerking met voortgezet onderwijs optimaliseren.

groot

GD4 Streefbeeld Uitdagen om een leven lang te leren. Wij willen nieuwe ICT-mogelijkheden invoeren in ons onderwijs, elk kind
vanaf groep 4 een eigen device. Leraren leren hun eigen praktijk te onderzoeken, om vervolgens leerlingen te
leren onderzoeken. Op deze wijze te werken aan vaardigheden om een leven lang te leren.

groot

KD1 Beleidsplan 2019-
2023: Profilering en
marketing

De scholen werken met een eenduidig format van de schoolgids klein

KD2 Beleidsplan 2019-
2023: Kwaliteitszorg

In de schoolgids staan maatregelen die getroffen zijn nav de metingen van de kwaliteit van de school klein

KD3 Beleidsplan 2019-
2023: Kwaliteitszorg

Scholen formuleren toetsbare doelen over de onderwijskwaliteit klein

KD4 Beleidsplan 2019-
2023: Kwaliteitszorg

De nascholing op teamniveau en individueel is beschreven in een nascholingsplan en passen in de
schoolontwikkeling

klein

KD5 Beleidsplan 2019-
2023: Privacy

De vastgestelde stukken mbt AVG zijn vindbaar op de websites van de scholen klein

KD6 Beleidsplan 2019-
2023: Samenwerken
met de ouders en de
omgeving

Al onze scholen formuleren visie op de IKA (integrale kindaanpak) en vormgeving richting IKC (integrale
kindcentra)

klein

KD7 Samenwerking De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse voorziening – school) klein
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Uitwerking GD1: Zorgzame aandacht voor diversiteit. Werken vanuit leerlijnen. Op
It Harspit willen wij het Groepsdoorbrekend werken ontwikkelen. Wij willen het
spelend leren invoeren in groep 1 t/m 3 en het bewegend leren in alle groepen. In
de kleutergroepen voeren we de Parnassys-leerlijnen in om de leerlingen optimaal
te kunnen volgen en passend onderwijs te bieden.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Zijn de Parnassys leerlijnen geïmplementeerd, is het
organisatiemodel voor groep 4 t/m 8 verder verbeterd, is er
een alternatief voor de huidige taalmethode, is bewegend
en spelend leren geïmplementeerd, is de Kim-versie
geïmplementeerd en een oriëntatie op de methode Atlantis.

Huidige situatie + aanleiding - De leerkrachten van groep 1-2, IB en directie hebben vorig
schooljaar een cursus gevolgd over werken met Parnassys-
leerlijnen als digitaal leerlingvolgsysteem in groep 1-2. Het
systeem is ingevoerd afgelopen schooljaar. 
- In het vorige schooljaar is er voor groep 5 t/m 8 een ander
organisatiemodel ingevoerd tijdens de ochtend. Er wordt
gebruik gemaakt van instructie ruimtes, stiltelokaal en
samenwerken/ICT ruimte. Met ondersteuning van een
onderwijsassistente vanuit de werkdrukgelden is hier een
variant op het Slim-fit concept ontworpen. 
- De huidige taalmethode voldoet niet meer aan de
referentie kaders en sluit niet meer aan bij de
onderwijsbehoeften en leefwereld van onze leerlingen.
Vorig schooljaar is in groep 7/8 de methode al aangepast,
ook de andere groepen zien hier mogelijkheden in, maar dit
blijft te leerkracht afhankelijk. 
- Bewegend leren is geïmplementeerd in groep 3/4. Door
een leerkrachtenwissel nu ook in groep 1/2. In groep 5 t/m 8
worden de lessen ook al deels verreikt met bewegend
leren. Spelend leren is vorig schooljaar goed ontwikkeld
door de leerkrachten van groep 3/4 in de vorm van een
circuitmodel voor taal/lezen en rekenen. Dit model wordt in
het schooljaar 2019-2020 weer uitgevoerd en verbeterd. 
- Kim-versie is uitgekozen na een onderzoek vorig
schooljaar en aangeschaft 
- Vorig schooljaar heeft een leerkracht een onderzoek
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gedaan, nadat het team constateerde dat de cito-uitslagen
voor lezen matig waren, naar methoden die voorzien in de
vraag technisch lezen als doorgaande lijn van groep 4 t/m 8
in te voeren die een positief effect hebben op het
leesniveau en het begrijpend lezen. De methode Atlantis is
toen uiteindelijk gevonden en gepresenteerd tijdens de
jaarvergadering. 
- Na een uitgebreid gesprek met Snappet zijn we tot de
conclusie gekomen dat er niet duidelijk beschreven staat op
welke wijze wij Snappet in willen zetten en wat onze visie is
op werken met Snappet. Daarnaast biedt Snappet nu WIG5
aan. 
- Hoogbegaafdheid heeft nog maar een beperkte aandacht
in de school. Leerlingen die echt meer aan kunnen die
bezoeken de Plusbus. Er is een hoogbegaafdheid
coördinator in de school die werk klaar zoekt voor
leerlingen die meer aankunnen, maar er is geen
doorgaande lijn.
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Gewenste situatie (doel) - Het digitale registratiesysteem van Parnasys is
geïmplementeerd in groep 1-2 en de leerkrachten vullen de
doelen voor taal en rekenen en optioneel ook voor
motoriek, spel en sociaal emotionele ontwikkeling. 
- Het organisatiemodel draait een heel schooljaar elke
ochtend zonder onderbrekingen. Het team heeft
kennisgenomen van het negenveldenmodel van Slim-Fit en
bepaald wat hun stip op de horizon gaat worden en de
eerste stappen hiernaar toe worden gezet. 
- Er is een manier gevonden waarop wij eigentijds
taalonderwijs kunnen geven die aansluit bij de
onderwijsbehoeften en leefwereld van onze leerlingen en
die uitvoerbaar is voor elke leerkracht of nieuwe leerkracht. 
- In elke groep worden minimaal 1 beweegactiviteit
toegevoegd aan een les per dag, met name in de
onderbouwgroepen. Het circuitmodel in groep 3/4 wordt
weer gebruikt en verder verbeterd. 
- De Kim-versie is geïmplementeerd in groep 3. 
- Er is een methode of passende oplossing gevonden voor
technisch lezen (begrijpend lezen). 
- Er is een plan opgesteld over de inzet van Snappet. 
- Er is een doorgaande lijn ontwikkeld met de benodigde
materialen voor leerlingen die meer begaafd zijn.

Activiteiten (hoe) In samenwerking met Stenden/NHL wordt in het kader van
de onderzoekende leerkracht een nieuw organisatiemodel
ontwikkeld dat passend is bij It Harspit. 
Tijdens elke personeelsvergadering en in het bijzonder
tijdens de vier inhoudelijk personeelsvergadering worden
deze punten besproken en verder ontwikkeld. De
afgesproken doelen en acties na elke vergadering worden
genoteerd op het veranderbord in de teamkamer. 
De werkgroep voor de nieuwe taalmethode komt
maandelijks bij elkaar om te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn, na alle waarschijnlijkheid sluit
Stenden/NHL zich hierbij aan.
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Consequenties organisatie Werkgroep instellen voor alternatief huidige taalmethode. 
Ruimte tijdens (inhoudelijke)teamvergaderingen.

Consequenties scholing Geen teamscholing, wel het uitnodigen van de uitgeverij
van Atlantis en bijeenkomsten met Stenden-NHL. 
Individuele scholing voor de hoogbegaafdheidscoördinator,
3 cursusdagen.

Betrokkenen (wie) het gehele team, stenden/nhl en uitgevrij atlantis.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie en het team

Kosten (hoeveel) €500,-

Meetbaar resultaat - Ingevoerd leerlingvolgsysteem die worden gebruikt in de
communicatie richting de ouders 
- Een ander organisatiemodel tijdens de ochtend 
- Een alternatief voor de huidige taalmethode 
- Tijdens groepsbezoeken zijn er beweegactiviteiten
zichtbaar 
- Werken de leerkracht van groep 3 met de Kim-versie van
Veilig Leren Lezen 
- Atlantis is een periode uitgeprobeerd en er is een keuze
gemaakt om deze wel of niet aan te schaffen 
- Er is een plan opgesteld over de inzet van Snappet 
- Er is een doorgaande lijn gerealiseerd voor meer
begaafde leerlingen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2021 tijdens de jaarvergadering met het team

Borging (hoe) Koppelen aan groepsbezoeken 
Vastleggen in verschillende beleidsdocumenten
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Uitwerking GD2: Ruimte voor talentontwikkeling. Wij willen het MI-circuit en het
naschoolse aanbod verder ontwikkelen, midden- en onderbouw betrekken bij het
MI-circuit. We willen het werken in hoeken voor groep 3 verder ontwikkelen. Wij
willen de Brede School It Harspit veranderen in IKA It Harspit (integrale kind
aanpak).

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied MI-circuit uitbreiden naar groep 1 t/m 4.

Huidige situatie + aanleiding Groep 5 t/m 8 heeft twee keer per scholjaar een periode
van 6 weken een MI-circuit. Binnen dit circuit kunnen de
leerlingen voor diverse workshops kiezen die verschillende
intelligenties van de leerlingen aanspreken.

Gewenste situatie (doel) Eén van de twee periodes is het MI-circuit voor groep 1 t/m
8, de hele school doet mee.

Activiteiten (hoe) Er wordt een aanbod van workshops georganiseerd waarbij
alle leerlingen op hun eigen niveau kunnen meedoen.

Consequenties organisatie De werkgroep voor het MI-circuit wordt tijdelijk uitgebreid
met een leerkracht van groep 1/2. Deze werkgroep komt
meerdere keren bij elkaar en benaderd de workshopleiders
en bedenkt de workshops wanneer nodig.

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) het gehele team en verschillende workshopleiders vanuit de
omgeving van de school (relevante partners)

Plan periode wk 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17

Eigenaar (wie) Werkgroep MI-circuit

Kosten (hoeveel) €200,- voor aanschaf materiaal

Meetbaar resultaat Een MI-Circuit in de maanden maart en april waar de
gehele school aan mee doet.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de jaarvergadering in juni 2021

Borging (hoe) In notulen vastleggen van de jaarvergadering
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Uitwerking GD3: "Waardenvolle" ontwikkeling van 0-18 jaar. Wij willen de
samenwerking tussen peuteronderwijs en school optimaliseren en de
samenwerking met voortgezet onderwijs optimaliseren.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Voor dit gebied heeft het team nog geen concrete doelen
gesteld voor schooljaar 2020-2021. Wel start er weer BSO
in het dorp, naast de school. Bij de voorbereidingen is
school intensief betrokken geweest. De wens is om deze
betrokkenheid een vervolg te geven in dit schooljaar en de
peuters hierbij te laten aansluiten.

Plan periode wk
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Uitwerking GD4: Uitdagen om een leven lang te leren. Wij willen nieuwe ICT-
mogelijkheden invoeren in ons onderwijs, elk kind vanaf groep 4 een eigen device.
Leraren leren hun eigen praktijk te onderzoeken, om vervolgens leerlingen te leren
onderzoeken. Op deze wijze te werken aan vaardigheden om een leven lang te
leren.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Zie hiervoor aandachtspunt "zorgzame aandacht voor
diversiteit" de samenwerking met de NHL/Stenden en de
andere ontwikkelingen die het personeel uitdagen om te
onderzoeken en dagelijks te leren. Bijvoorbeeld de
zoektocht naar een alternatief voor de huidige taalmethode
en de ontwikkeling van een ander organisatiemodel. Het
team stelt twee kwaliteitskaarten op binnen het systeem
van WMK voor klassenmanagement en
actieve/zelfstandige leerhouding van de leerlingen

Huidige situatie + aanleiding Er zijn afgelopen jaar twee kwaliteitskaarten opgesteld,
voor het pedagogisch handelen en het didactisch handelen.

Gewenste situatie (doel) Dat er in het schooljaar 20-21 een kwaliteitskaart is
opgesteld voor klassenmanagement en de
zelfstandige/actieve leerhouding van de leerlingen

Activiteiten (hoe) De schooldirecteur bereid een werkvorm voor waarin de
onderdelen van het thema aanbod komen en de
belangrijkste punten worden genoteerd voor de
kwaliteitskaart

Consequenties organisatie Twee werkvormen tijdens een inhoudelijke vergadering

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) team en ib en directie

Plan periode wk 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 9, 10, 11, 12, 13, 18,
19, 20, 21 en 22

Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) Geen

Meetbaar resultaat Twee kwaliteitskaarten
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Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2021 tijdens de jaarvergadering

Borging (hoe) Twee kwaliteitskaarten in WMK
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Uitwerking KD1: De scholen werken met een eenduidig format van de schoolgids Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Beleidsplan 2019-2023: Profilering en marketing

Resultaatgebied Schoolgids

Gewenste situatie (doel) Er is een format stichtingsbreed die de directie kunnen
vullen met de nodige informatie

Activiteiten (hoe) - Directie stelt een nieuwe schoolgids op en deelt deze met
het team en de MR

Betrokkenen (wie) directie en team en mr

Plan periode wk 23, 24, 25 en 26

Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) Geen

Uitwerking KD2: In de schoolgids staan maatregelen die getroffen zijn nav de
metingen van de kwaliteit van de school

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Beleidsplan 2019-2023: Kwaliteitszorg

Resultaatgebied Zorg

Gewenste situatie (doel) Na elke Cito-periode worden de scores bekeken in de
schoolrapportage. De conclusies en maatregelen die
genomen worden, worden in de nieuwe schoolgids gedeeld
met de ouders.

Activiteiten (hoe) - Directie en IB stellen de punten op na een overleg 
- IB en Directie bespreken dit tijdens de Cito-analyse met
het team

Betrokkenen (wie) ib en directie en team.

Plan periode wk 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25 en 26

Eigenaar (wie) IB en Directie

Kosten (hoeveel) Geen
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Uitwerking KD3: Scholen formuleren toetsbare doelen over de onderwijskwaliteit Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Thema Beleidsplan 2019-2023: Kwaliteitszorg

Resultaatgebied Zorg

Gewenste situatie (doel) Na het opstellen van een kwaliteitskrant didactisch- en
pedagogisch handelen wordt tijdens groepsbezoeken
gekeken hoe de onderwijskwaliteit is. Opvallende zaken
worden besproken, individueel of met het team, vervolgens
worden er toetsbare doelen opgesteld om de situatie te
verbeteren.

Activiteiten (hoe) - Groepsbezoeken 
- Teamvergaderingen

Betrokkenen (wie) directie en team

Plan periode wk 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 en 17

Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) Geen

Uitwerking KD4: De nascholing op teamniveau en individueel is beschreven in een
nascholingsplan en passen in de schoolontwikkeling

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Beleidsplan 2019-2023: Kwaliteitszorg

Resultaatgebied Scholing

Gewenste situatie (doel) Er is een format opgesteld waarin elk schooljaar de directie
de scholing kan invullen met het doel van de scholing en
wat het de school kan opleveren.

Activiteiten (hoe) - Format opstellen

Betrokkenen (wie) directie en bestuur

Plan periode wk 14, 15, 16 en 17

Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) Geen
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Uitwerking KD5: De vastgestelde stukken mbt AVG zijn vindbaar op de websites
van de scholen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Beleidsplan 2019-2023: Privacy

Resultaatgebied Privacy

Gewenste situatie (doel) De beleidsdocumenten over de privacy en rechten van
ouders en medewerkers zijn terug te vinden op de website.

Activiteiten (hoe) - Plaatsen op de website

Betrokkenen (wie) directie

Plan periode wk 37, 38, 39 en 40

Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) Geen

Uitwerking KD6: Al onze scholen formuleren visie op de IKA (integrale
kindaanpak) en vormgeving richting IKC (integrale kindcentra)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Beleidsplan 2019-2023: Samenwerken met de ouders en
de omgeving

Resultaatgebied Waardenvolle ontwikkeling 0 tot 18 jaar

Gewenste situatie (doel) Er is samen de relevantie partners, kinderopvang Friesland,
een visie opgesteld over samenwerking en het ontwikkelen
van de Brede school naar een IKA.

Activiteiten (hoe) - Overlegmomenten tussen kinderopvang Friesland en de
directie

Betrokkenen (wie) kinderopvang friesland en de directie

Plan periode wk 41, 42, 43, 44, 9, 10, 11, 12 en 13

Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) Geen
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Uitwerking KD7: De school realiseert een doorgaande leerlijn (voorschoolse
voorziening – school)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
actief

Thema Samenwerking

Resultaatgebied Zorg - Waardenvolle ontwikkeling 0 tot 18 jaar

Gewenste situatie (doel) Er is regelmatig overleg tussen de peuteropvang en de
onderbouw leerkrachten. Bij elke leerling die overgaat naar
It Harspit vindt er een warme overdracht plaats.

Activiteiten (hoe) - Overlegmoment inplannen 
- Afspraken maken voor warme overdrachten

Betrokkenen (wie) pedagogisch medewerkers en leerkrachten onderbouw

Plan periode wk 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 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 en 26

Eigenaar (wie) Onderbouw leerkrachten

Kosten (hoeveel) Geen
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