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Jaarverslag 2019 - 2020 

Algemeen beeld 

Het schooljaar 2019 –2020 was het eerste jaar waarin er niet met vak-experts maar met 

groepsleerkrachten met een eigen coachgroep werd gewerkt. Dat was een flinke ombuiging waar 

nog bij kwam dat er met minder mensen gewerkt moest worden.  Het veranderproces is voortvarend 

ingezet. Het heeft al snel geleid tot een goede basis waarop onderwijsinhoudelijke wijzigingen 

kunnen worden ingezet.  Het gaat hierbij om het project Denken in Doelen en Ervaringsgericht 

Onderwijs (EGO). 

In de herfst was er een directeurenwissel. Ook dit is goed verlopen.  

Er was redelijk veel onduidelijk omdat financiën op bestuursniveau niet helder waren. Het team is 

ondanks deze situatie voortvarend aan de slag geweest.  

 

Evaluatie schooljaar 2019-2020 

Speerpunten 2019 - 2020 

Speerpunt 1) Onderwijsopbrengsten 
Eindopbrengsten handhaven op voldoende niveau.  De Eindopbrengsten hebben veel aandacht van 
de leerkrachten groep 8.  
Groei van de onderwijsopbrengsten op een blijvend voldoende niveau op alle vakgebieden.   
Resultaat: 3 
Proces: 3 
 
Speerpunt 2) Communicatie en groei leerlingenaantallen 
Communicatie extern: Gericht op de profilering van de school. 
Communicatie intern: Communicatie over de schoolontwikkeling met ouders en andere 
belanghebbenden. 
Resultaat: 3 
Proces: 3 
 
Speerpunt 3) Concept ontwikkeling Master Sneek 
We vormen onze visie om tot een onderwijsconcept.  We zorgen voor een concept dat flexibel is en 
aansluit bij de ambitie van het team. We willen ons onderwijs gaan inrichten a.d.h.v. de principes van 
E.G.O.   
We hebben onderzocht of ervaringsgericht onderwijs (E.G.O) voor leerlingen en team de kapstok kan 
zijn voor ons nieuwe onderwijsconcept.  
Resultaat: 3 
Proces: 4 Alle teamleden hebben op de studiedag de masterclass over Pedagogisch Tact van Marcel 
van Herpen bijgewoond.  Vervolgens is er een teambijeenkomst geweest waarin we hebben verkend 
waarmee we willen doorgaan, stoppen en starten m.b.t. E.G.O, Denken in Doelen en Algemeen.  
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School Indicatoren 2019 

KPI 1 Leerlingaantallen 

Stand van zaken: Met de oktobertelling stonden er 114 leerlingen ingeschreven.   

We merken dat de school beter te bereiken is voor nieuwe ouder(s)/verzorger(s). Er wordt door 

nieuwe ouder(s)/verzorger(s) veel naar de website gekeken en dat maakt ze enthousiast. De teksten 

van de website moeten echter nog wel aangepast worden, teksten zijn te lang en er zit herhaling in. 

Half februari 2020 is dit aangepast. 

Annex hiermee zijn we bezig om onszelf beter te profileren middels bijvoorbeeld een promo film. We 

ontwikkelen het concept verder door. Ook dit helpt om de school beter bekend te maken.  

Resultaat: 3 

Proces: 3 

KPI 2 Uitputting begroting 

Stand van zaken: De totale overzichten zijn nog niet compleet ten tijde van deze VORAP. Wel weten 

we dat er te veel is uitgegeven ten opzichte van de begroting 2019. We zijn i.i.g. vanaf oktober 2019 

erg zuinig met alles.  

Resultaat: 2 

Proces: 2 

KPI 3 Formatie (plannen 2020-2021, overschrijding 2019-2020) 

Stand van zaken: De overschrijding voor wat betreft Master Sneek is niet van dusdanige orde dat hier 

direct op gehandeld moet worden. Immers er was al kritisch gekeken naar formatie voor dit huidige 

schooljaar. Richting 2020-2021 ligt er wel een overschrijding, echter moet uitgezocht worden waar 

deze vandaan komt, dit kunnen we niet goed achterhalen. De insteek richting 2020-2021 is om 

kritisch te kijken naar de ambulante tijd en goed te kijken naar welke formatie hebben we nodig 

passend bij het nog verder uit te werken onderwijsconcept van Master Sneek. 

Resultaat: 3 

Proces: 2 

KPI 7 Kwaliteit medewerkers 

Stand van zaken:  

Er is in het team nog niet gesproken over startbekwaam, basisbekwaam, vakbekwaam en excellent 

en wat hier onder wordt verstaan. 

Er zijn redelijk grote verschillen in ervaring en bekwaamheid, zowel op het pedagogisch als didactisch 

vlak en soms ook op het gebied van het professioneel functioneren in een team.  Doordat er collega’s 

vertrokken zijn die al werkten in de school vanaf de start, wordt er een kennis-en ervaringslek 

ervaren.  Dit heeft invloed op het functioneren van het team.  

Resultaat: 2 

Proces: 2 

KPI 9 Leeropbrengsten taal/rekenen, tussenopbrengsten 

Stand van zaken: Voor rekenen werken we nu in domeinen m.b.v. Denken in Doelen. Dit betekent dat 

de methode is losgelaten en er in leerdoelen gewerkt wordt. Het voordeel hiervan is dat de leerlingen 

werken op het niveau dat bij hun ontwikkeling past. Voor het volgen van de kinderen wordt gebruik 

gemaakt van de toetsen van Denken in Doelen, vooral in coachgroep 2, 3 en 4. Coachgroep 5 zoekt uit 

de toetsen van WIG de vragen die passen bij het domein. Voor komend schooljaar is het streven om 

een eenduidige toetsing, registratie en vastlegging afgesproken te hebben. Hoe het werken in 

domeinen zich verhoudt tot de toetsen van Cito is nog onduidelijk.  
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De resultaten op de methodetoetsen voor taal, spelling en begrijpend lezen zien er goed uit, 

gemiddeld is dat in de groepen voldoende tot goed. Ook het TL in groep 3 is gemiddeld voldoende tot 

goed.  

Resultaat: 3 

Proces: 2 

KPI 10 Leeropbrengsten taal/rekenen, eindopbrengsten en Route 8 

Stand van zaken: IDEM 

Resultaat: 2 

Proces: 2 

KPI 16 Gepersonaliseerd leren/passend onderwijs 

Stand van zaken: 

Dit schooljaar is gestart met 5 groepen, waardoor we onze taal/spelling- en rekenspecialisten niet 

meer konden inzetten. De leerlingen krijgen les in de eigen coachgroep, ze krijgen onderwijs op maat. 

Door het inzetten van ‘Denken in doelen’ met rekenen kunnen we door de heterogene groepen 

rekenen op niveau aanbieden. De methodes worden hierbij als bron gebruikt.  Aandachtspunten 

blijven; de kennis van de leerlijnen van de leerkrachten en de resultaten.   

Resultaat: 3 

Proces: 2 

KPI 17 Avontuurlijke leren, innovatie en werkvormen 

Stand van zaken: We zijn met het team het ervaringsgericht onderwijs aan het onderzoeken. In de 

coachgroepen 1,2,3 wordt dit al veel aangeboden, in coachgroep 4 en 5 minder. Het gaat hier dan om 

het werken in hoeken.  

Op schoolniveau doen we al wel dingen die met het ervaringsgericht onderwijs te maken hebben. 

(Denken in doelen, communicatie met leerlingen, inrichting) Hier zit echter nog geen lijn in van de 

onderbouw naar de bovenbouw.  

We hebben als team besloten dat EGO de kapstok wordt van het onderwijs in de Master Sneek.  

Resultaat: 2- in ontwikkeling 

Proces: 3  

 

KPI 18 Leerlingen voorbereiden op de toekomst 

21st Century skills en het inzetten van de Ipad als leermiddel stimuleert de leerlingen om zelf op 

onderzoek te gaan en zelf vragen op te lossen.  

Stand van zaken: Olga gaat met de collega’s meer van haar opgedane kennis delen en zorgen dat er 

een doorgaande lijn kan komen.  

Resultaat: 2 

Proces: 2 
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Schooljaarplan 2020-2021 

Schoolinformatie 

Adres Jancko Douwemastraat 31, 8602 BK 

Telefoon 0515 - 725187 
Webadres www.mastersneek.nl 

Algemeen mailadres info@mastersneek.nl 

Voedingsgebied Noorderhoek 

Leerlingenaantal Nu 109, Verwachting 1 oktober 113 

Schoolweging 32,1 

Kenmerken 
leerlingenpopulatie 

Diverse populatie, 2 talig, bewuste keuze van ouders, kinderen uit 
de buurt 
Zie bijlage 1 

Aantal medewerkers 13 

Omvang in fte 7,5 

Samenstelling team 5 mannelijke medewerkers, 8 vrouwelijke medewerkers 
1 startende leerkracht 

  

Onze waarden Dit staat centraal in ons duurzame onderwijs  
▫ Creativiteit; Een rijke bron voor ons doen en denken. 
▫ Samen leven, leren en doen.  
▫ Welbevinden en betrokkenheid van iedereen in en om de 

school.  
▫ Verbondenheid Met alles wat leeft. De beleving van 

verbondenheid maakt dat we zorgdragen voor onszelf, de 
ander, de omgeving, de wereld. 

▫ Elk kind is uniek  

Schoolmissie  Missie: “Voor de Wereld van Morgen’.  In de Master Sneek leren 
we duurzaam leven, leren en ontwikkelen, op een wijze die 
aansluit bij de brede mogelijkheden van elk kind.   
 

Speerpunten 2020-2021 

Speerpunt 1) Vanuit Ervaringsgericht Onderwijs:  
1.1 Werken met contractwerk 
We gaan werken met contractwerk, we zorgen dat hier een doorgaande lijn in komt.  
1.2. Levend taalonderwijs 
We gaan het taalonderwijs aanbieden vanuit vrije teksten. 
1.3.  Scholing pedagogisch Tact.   
Het team volgt de scholing. Volgend schooljaar volgt daaruit een doorgaande lijn 
Pedagogisch Klimaat.  
 
1.1 We zijn tevreden als we hebben proefgedraaid dit schooljaar met contractwerk en 
de vorm voor 2021-2022 duidelijk is. 
1.2 We zijn tevreden als we de doelenlijnen volgen vanuit de methode voor de 
groepen 1-4 en de leerlijnen vanaf groep 5. De vrije teksten gebruiken we vanaf groep 
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4 als werkvorm. Aan het einde van dit schooljaar hebben we hier ervaring mee 
opgedaan en borgen we dit aan het einde van dit schooljaar. 
1.3 We zijn tevreden als aan het einde van dit schooljaar de doorgaande lijn 
pedagogisch klimaat duidelijk is. 
 

Speerpunt 2) Zicht op ontwikkeling 
We gaan vanaf de middentoetsen 2021 werken met de IEP toetsen i.p.v. de CITO. 
We onderzoeken de passende structuur van Zicht op Ontwikkeling binnen 
Ervaringsgericht Onderwijs 
 
We zijn tevreden als we de uitvoering en evaluatie van de IEP-toetsen ten opzichte van 
de CITO hebben gedaan. We zijn tevreden als we een bij ervaringsgericht onderwijs 
passende methodiek hebben voor wat betreft het volgen van de leerlingen op zowel 
pedagogisch gebied als cognitief gebied. 
 

Speerpunt 3) Groei leerlingenaantal 
Communicatie extern: Gericht op de profilering van de school er komt een PR-plan 
gemaakt met huidige ouders. 
Communicatie intern: Communicatie over de schoolontwikkeling met ouders en 
andere belanghebbenden. 
 
We zijn als er in januari 2021 een PR-plan ligt opgesteld met MR en betrokken 
ouder(s)/verzorger(s). 
We zijn tevreden als 90% van de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte is van de 
schoolontwikkelingen op het gebied van E.G.O. We meten dit door het afnemen van 
een WMK-kaart in april 2021. 
 

Speerpunt 4) Denken in doelen 
Denken in doelen, rekenen en spelling wordt verder ontwikkeld door de leerkrachten. 
 
We zijn tevreden als de doorgaande leerlijnen en de doelen van zowel rekenen als 
spelling per groep duidelijk zijn en gevolgd worden. Dit wordt geborgd in ons 
borgingsdocument (Trello). 
We maken ook afspraken met elkaar over volgen en analyse 
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Ambities en acties per School Indicator 
 

 Domein Financiën 
  Leerlingaantallen  

 
Een leerlingaantal van rond de 125 leerlingen is uitgangspunt voor de Master. Dit 
willen we bereiken door ons te richten op de  

• Externe communicatie: Gericht op de profilering van de school er komt een PR-
plan gemaakt met huidige ouders. 

• Interne communicatie: Communicatie over de schoolontwikkeling met ouders 
en andere belanghebbenden. 

 
Schooljaar 2020-2021 
1-2 18 leerlingen (1: 2:) 
3-4 21 leerlingen (3: 17 leerlingen, 4: 4 leerlingen) 
4-5 20 leerlingen (4: 9 leerlingen, 5: 11 leerlingen) 
6-7 23 leerlingen (6: 20 leerlingen, 7: 3 leerlingen) 
7-8 24 leerlingen (7: 12 leerlingen, 8: 12 leerlingen 
 

  Financiën 
We willen gaan werken met een groepsbudget om meer regie te kunnen voeren in de 

klas en gezamenlijk inhoudelijk goed onderbouwde keuzes te maken.  

 
 Domein Personeel 

  Formatie  
We evalueren dit jaar hoe het werken met meer onderwijsassistent uren bevalt en zo 
efficiënt mogelijk kan worden ingezet.  

  Tevredenheid personeel  
We starten dit schooljaar wederom met minder beschikbare uren/ mensen. Dat leidde 
tot minder tevredenheid. We bespreken aan het eind van het jaar welke blijvende 
oplossingen we hebben gevonden bijvoorbeeld voor de coach gesprekken. De 
overgang naar Ervaringsgericht Onderwijs leidt tot tevredenheid. We monitoren dit 
schooljaar of dat zo blijft.  
 

  Vitaliteit en verzuim 
Vanuit het werken met waarderend onderzoek komt de professionele houding van 

iedere collega aan de orde. Hierbij focussen we op zelfregie en 

taakverantwoordelijkheid.   Uit onderzoek is gebleken dat dit leidt tot minder 

(langdurig) ziekteverzuim. 

We zijn zeer alert op wat het Coronavirus gaat doen voor het verzuim. Het is nieuw 

dat er een grote kans is op mensen die niet of amper ziek zijn maar wel thuis moeten 

blijven. Bijvoorbeeld omdat ze verkouden zijn en in afwachting van een testuitslag of 

omdat ze in quarantaine moeten.  We bespreken met elkaar wat dan je 

werkzaamheden kunnen zijn.  
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  Kwaliteit medewerkers  
We voeren het Waarderend onderzoek in. Met alle medewerkers wordt besproken 
wat hun talenten zijn en hoe ze het komend schooljaar deze talenten in kunnen zetten 
bij hun eigen en vooral ook schoolambities.  
We bespreken de competenties die passen bij de mate van bekwaamheid; startend, 
basis, vakbekwaam en excellent.   We stellen met elkaar vast waar iedereen nu staat 
en wat elke collega gaat doen in de eigen ontwikkeling  
 

  Scholing  
De scholing voor dit jaar bestaat uit twee onderdelen; 

1. Denken in Doelen  
2. Ervaringsgericht Onderwijs 

(Pedagogisch tact wordt vervolgd.)  
 

  Van geschreven kernwaarden naar gevoel en gedrag  

• Duurzaam onderwijs; Waardoor kinderen zich blijven verwonderen, leren 
doorvragen, buiten bestaande kaders durven te doen en te denken.  
Leerkrachten hebben eenzelfde leergierige en nieuwsgierige houding.  We zijn 
duurzaam in onze relaties en zijn zowel intern als extern gericht. 

• Creativiteit; Een rijke bron voor ons doen en denken. 

• Samen leven, leren en doen.  

• Welbevinden en Betrokkenheid.  

• Verbondenheid met alles wat leeft. De beleving van verbondenheid maakt dat 
we zorgdragen voor onszelf, de ander, de omgeving, de wereld.  

• Elk kind is uniek.  

 Domein kwaliteit 

  Leeropbrengsten  
De resultaten van de midden toetsen waren wisselend.  Door de leerlijnen anders in 
het schooljaar in te plannen willen we een stijging van de midden opbrengsten 
realiseren.  Er bleken doelen getoetst te zijn die nog niet in voldoende mate waren 
aangeboden. Hierdoor vielen de midden opbrengsten lager uit dan nodig was.  
We vermoeden dat door het invoeren van de IEP toetsen de leeropbrengsten 
veranderen, gezien de andere wijze waarop in IEP  getoetst wordt.  
 
 

  Eindopbrengsten  
De eindopbrengsten 17/18 en 18/19 waren gemiddeld genomen voldoende: 93% 1F en 52,6% 
2F/1S. Het streven voor 20/21 is dat de eindopbrengsten op landelijk gemiddelde zijn: 95,1% 
1 F en 55,5% 2F/1S. 

  Kwaliteitszorg -  
Met de QuickScans en kwaliteitskaarten van WMKPO brengen we de kwaliteit in 
beeld.  
We evalueren i.i.g. de onderdelen didactisch handelen, pedagogisch klimaat en 
opbrengsten. We verwerken de speerpunten die hieruit voortkomen in onze 
scrumbijeenkomsten. 

 Domein onderwijs 
 Inspectiekader 
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   Didactisch Handelen. 
We behandelen de kwaliteitskaart didactisch handelen en zullen ons document 
didactisch handelen verder aanvullen.  Hiermee borgen we wat we veranderen.  De 
overgang naar Ervaringsgericht Onderwijs wordt hierin ook verwerkt.  
We werken vanuit de referentieniveaus, welke gevolgen heeft dat voor je dagelijks 
didactisch handelen?  Hoe kan het werken vanuit de referentieniveaus de 
differentiatie in de les verrijken.  
 

  Registratie en zicht op ontwikkeling 
Voor de registratie van de resultaten en om een goed beeld van de ontwikkeling van 
de leerlingen te krijgen, gebruiken we het portfolio en het IOP of OPP. Beide worden 
besproken met de ouders en de leerling. Hierdoor krijgt ook de leerling goed zicht op 
de eigen ontwikkeling 
Daarnaast gebruiken we de doelenformulieren voor rekenen en spelling. Twee keer 
per jaar nemen we de methodeonafhankelijke toetsen af. De uitslagen hiervan worden 
geanalyseerd en gebruikt voor de evaluatie van ons onderwijs en om nieuwe doelen te 
stellen voor de komende periode. We bespreken de voortgang 4 keer per jaar in de 
groepsbespreking met IB en in het team. 
Het komend schooljaar gaan we het IEP LOVS invoeren en de bijbehorende scholing volgen. 

  Leerling ondersteuning/ leerling populatie 
Onze leerling populatie is divers zowel sociaal emotioneel als op het gebied van de 
leercapaciteiten. De school staat in een wijk waar veel sociale woningbouw is. 
Daarnaast zijn er veel leerlingen die van buiten de wijk komen. Ouders kiezen voor 
onze school vanwege het thuisnabij onderwijs en ons onderwijsconcept.  Er stromen 
steeds meer leerlingen in met ernstige taalproblemen. En er is een relatief grote groep 
NT2 leerlingen.  In ons onderwijs is extra tijd en aandacht voor woordenschat en 
mondelinge taalonderwijs.   Er zijn verhoudingsgewijs veel kinderen van gescheiden 
ouders of die opgroeien in een één ouder gezin. Mede daarom staat het welbevinden 
centraal in de vorm van pedagogisch tact, groepsvorming en diversiteit. 
We zetten hiervoor extra uren onderwijsassistentie in.  
In de OPP’s  wordt per leerling weergegeven welke aanpassingen we doen.  Zie verder 
bijlage 1.  

  Pedagogisch klimaat 
In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met het traject Pedagogisch tact. Dit 
schooljaar zetten we het scholingstraject voort. We beschrijven een doorgaande lijn 
voor alle groepen. Zie het document Pedagogisch Klimaat.  We leren met de 
handvatten van Pedagogisch tact om ons pedagogisch klimaat goed aan te laten 
sluiten bij wat onze leerlingen nodig hebben.  Gezien de leerling populatie is het heel 
belangrijk dat alle collega’s goed kunnen differentiëren in hun pedagogische aanpak  
in de klas.  

  Aanbod  
Middels de leerlingenraad op school brengen leerlingen uit groep 5 t/m 
8 burgerschap in de praktijk. De leerlingen leren bewegen binnen het 
democratisch principe, de raad heeft een voorzitter en er wordt 
vergaderd.  
De schooltuinen achter de school worden onderhouden door de 
groepen samen met de buurt.   We gaan middels vieringen de 
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verschillende culturen aan bod laten komen. Dit schooljaar zijn daar de 
eerste (succes)ervaringen mee opgedaan.  
Zie verder speerpunt Denken in Doelen en populatie in het schoolplan.  
Daarnaast werken we komend schooljaar aan de implementatie van de 
doorgaande lijnen voor rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en 
spelling   
 
 

 Eigen ambities t.a.v. van kwaliteit 

  Passend onderwijs.  
Zie ook punt 14 en 15 
Zie ook Speerpunt EGO 
Zie ook SOP 

  Inrichting lokalen voor Ervaringsgericht onderwijs. 
We investeren dit schooljaar in de inrichting van de school passend bij de rijke en 
uitdagende leeromgeving zoals die in EGO wordt geduid.    

 Domein samenwerking 

  Ouders/leerling tevredenheid  
We meten de leerling tevredenheid en veiligheid in groep 6,7 en 8 met KIVA. In de 
andere groepen wordt dit in de coachgesprekken uitgevraagd. Dit wordt in het IOP 
opgenomen.  In de groepsbespreking wordt dit besproken. 
We vragen dit schooljaar ouders naar tevredenheid middels een vragenlijst.  

 

  Ouderbetrokkenheid  

We willen de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op dit niveau in stand houden 
en intensiveren wanneer nodig.  
We willen in sommige gevallen de ouders meer betrekken bij de ontwikkeling van de 
kinderen door de driehoek kind, ouders en school te versterken in de 
ontwikkelgesprekken. Een aantal leerkrachten denkt na over hoe we dat gaan doen.  
We zorgen dat onze communicatie naar ouders frequenter en helderder wordt. De MR 
denkt hierover mee. 

  Medezeggenschap  

• De MR gaat beleid maken op het ondersteunen en informeren van ouders bij 
een financieel lastige thuissituatie. 

• De MR gaat meedenken over de communicatie naar ouders. Ze nemen een 
aandeel in het communicatieplan.  

• MR met Amiko en Tienerschool, Sperkhem valt weg. 

 Domein huisvesting, facilitair, communicatie en ICT 

  Gebouw en omgeving school  

• We proberen weer nieuwe ouders te werven om de tuin aan te pakken en bij 
te houden. Dit levert een mooiere aanbik van de school  

• De zuilen in de school moeten geschilderd worden.  
• We willen de lokalen zo inrichten dat we aan de slag kunnen met 

ervaringsgericht onderwijs.  
  Arbo en veiligheid  

Er zijn drie BHV geschoolde collega’s. Er zijn twee veiligheidscoördinatoren, sociale 
veiligheid en fysieke veiligheid.  
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We zullen de BHV-bijscholing en scholing dit jaar voortzetten.  

  ICT / privacy-AVG 
We hebben een AVG lijst van leerlingen uit het schooljaar 19/20. Begin 20/21 wordt er 
een nieuw formulier meegegeven aan ouders zodat de AVG lijst up to date blijft.  
We doen een nieuwe check in het najaar of we voldoende AVG-proof werken. Hierbij 
moeten we het thuisonderwijs ook beoordelen op AVG 

  Communicatie / PR -  
We ontwikkelen een communicatie/ PR-plan. We vragen hiervoor de medewerking 
van ouders die hierin professioneel kunnen ondersteunen.  Ook de MR denkt hierover 
mee.  
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Bijlage 1 
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