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Inleiding In ons jaarplan geven we aan welke aandachtspunten we
hebben voor het komende schooljaar. De belangrijkste
aandachtspunten hebben we verder uitgewerkt. Het
jaarplan is geschreven in relatie tot het schoolplan, dat voor
2020-2024 is vastgesteld door de medezeggenschapsraad
van de Bolder.

We geven verder aan welke zelfevaluatie en vragenlijsten
we plannen en welke actuele ontwikkelingen van belang
zijn.

Inleiding In het jaarplan hebben we aan het eind van de planperiode
ook het jaarverslag toegevoegd. Alle voorgenomen plannen
zijn geëvalueerd en vervolgacties zijn beschreven in het
jaarverslag.

Het jaarverslag 2020-2021 geeft, samen met het eerder
opgestelde schoolplan 2020-2024, de opmaat naar het
jaarplan 2021-2022

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Onze school heeft betekenis voor de omgeving waarin zij staat. In mei 2021 hebben directeur en internbegeleider de ontwikkeling van de Bolder met het
bestuur besproken tijdens het jaarlijkse school ontwikkelgesprek. De Bolder heeft via
een puntensysteem ontwikkeld door Elan onderwijsgroep een waardering van 3.4 (uit
4.0) gekregen. Sterke punten die aangegeven werden door het bestuur waren: - De
lessen tijdens de 2e lockdown waren op een goede manier georganiseerd. Alle
leerlingen vanaf groep 4 kregen dagelijks een reken-, lees- en spellingsles op het eigen
niveau. De jongere kinderen kregen lessen en opdrachten naar behoefte en op eigen
niveau. - De opvangfaciliteiten voor de grote groep leerlingen met een kwetsbare
thuissituatie was snel en goed geregeld. De positieve uitkomsten van de vragenlijsten
voor ouders, leerlingen en personeel versterken de positieve basis van de school.

Het bestuur geeft als aandachtspunten mee: - Maak een plan voor de inzet van de NPO-
middelen (opdracht vanuit ministerie van onderwijs). - De groei van de school qua
leerlingen en personeel.

2. We verrijken ons onderwijs met activerende werkvormen.

3. Ons onderwijs is toekomstgericht.

4. Onze school biedt passend onderwijs.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Totaal: 17.2991 
Directie: 1.0000 
Zorg en begeleiding: 0.5000 
Leraren: 11.7000 
Onderwijsondersteuning: 3.9426 
11 groepen

Bij de start van het schooljaar 2020-2021 zijn er twee groepen meer geformeerd dan het
jaar ervoor. Deze groepen zijn een kleutergroep (Stern) en een groep 4 (Schakel)
geworden. Door het toevoegen van beide groepen zijn er goede samenwerkingen
ontstaan met de paralelgroep. Bij de kleuters heeft dat geresulteerd in een prachtige
ontwikkeling met betrekking tot het werken in hoeken. Er is met name ingezet op het
werken met de zogenoemde huishoek, waarin kinderen oefenen met taal in een situatie
uit de belevingssfeer van de kinderen. In groep 4 heeft het een goede impuls gegeven
aan het laatste stuk van het aanvankelijk lezen, dar nu beter gedifferentieerd en op
niveau van de leerlingen aangeboden kon worden.

Behouden sterke kanten: - De tussenopbrengsten zijn op orde en de eindopbrengsten
zijn bij een deel van de leerlingen gemeten met de eindtoets. De resultaten zijn nog niet
genormeerd door de inspectie. Het gaat hier om de eerste verplichte afname in het SBO.
- De continuïteit van Rots en Water is dit jaar niet gewaarborgd door de periodes van
schoolsluiting en de daaropvolgende cohortering van de groepen. Daarbij was het de
bedoeling om een aantal personeelsleden op te leiden tot begeleider. Dit is niet gelukt
omdat ook de opleiding gepauzeerd is door de maatregelen rondom Corona. Om Rots
en Water goed te continueren wordt dit zo snel mogelijk opgepakt. - De intensieve
samenwerking is verbreed door contacten die gelegd zijn met integrale vroeghulp en het
gebiedsteam van Harlingen.

Verbeteren zwakke kanten: Actiepunt activerende werkvormen wordt geëvalueerd bij
GD2 in dit jaarverslag.

Kansen benutten: - De Bolder is partner geworden in het nieuw gevormde Grutsk
(centrum voor onderwijs en zorg). De evaluatie hiervan is beschreven in GD4 verderop
in het jaarverslag.

Omgaan met bedreigingen: - Zoals eerder beschreven heeft het team van de Bolder
tijdens de schoolsluiting een goede manier gevonden om op afstand les te geven waarin
het lesgeven op niveau mogelijk bleef. Ook de opvang was goed geregeld. - De
vervanging van personeel bleef een probleem Er zijn op 3 dagen groepen naar huis
gestuurd omdat er geen invaller was voor ziek personeel. Hoewel iedere keer dat dit
nodig is als erg negatief wordt ervaren, valt het aantal keer mee. Dit heeft mogelijk
eerder te maken met het lage ziektepercentage van het afgelopen schooljaar bij
personeel.

Groepen Piraat, Stern, Jol, Top, Schakel, Regenboog, Punter, Botter,
Schouw, Skûtsje, Sloep

Functies [namen / taken] Directeur: Janet Weima 
Intern begeleider: Marco Bos 
Bouwcoördinator OB/MB: Ineke Beerends 
Bouwcoördinator BB: Jack de Boer

Twee sterke kanten Eindopbrengsten over de afgelopen jaren zijn 
voldoende en de school realiseert een evenwichtig
onderwijsaanbod, 
zowel de cognitieve vakken als de creatieve vakken en
mensenvakken komen voldoende aan de orde. Apart te
noemen is het erg goede aanbod voor kinderen met lees-
en spellingmoeilijkheden en Rots&Water. 
Er wordt intensief samengewerkt met het basisonderwijs en
het speciaal onderwijs in de regio en ook met het
gebiedsteam en jeugdzorg.

Twee zwakke kanten Activerende werkvormen staan in de kinderschoenen.

Twee kansen Ontwikkelen van een locatie voor onderwijs en zorg voor
leerlingen uit de regio. 
Leerlingengroei voor het SBO in de regio, waardoor dit
schooljaar 2 groepen extra starten.

Twee bedreigingen Corona en de coronamaatregelen. 
Te weinig mogelijkheden om te vervangen bij ziekte van het
personeel.
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Opbrengsten [beleidsvoornemens] We vergroten onze didactische vaardigheden door o.a.
gebruik te maken van meer activerende werkvormen tijdens
onze lessen. 
We gaan werken met onderwijszorgarrangementen voor
leerlingen uit de regio en er komt een peutergroep inpandig
voor peuters uit de regio, die wat meer nodig hebben.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal In het schooljaar 2020-2021 zijn er 14 leerling vanuit groep 8 naar het VO gegaan en
twee leerlingen vanuit groep 7 (een van deze leerlingen had les op een andere onderwijs
locatie). Er is één leerling verwezen naar SO cluster 4 [en één leerling naar SO cluster 3]
Er zijn tussentijds 18 leerlingen ingestroomd na de telling van 1 oktober 2020. De
prognose voor schooljaar 2021-2022 is dat er nog een SBO groep geformeerd moet
worden. (12e groep)

In schooljaar 2021-2022 wordt de analyse van de leerling-populatie opnieuw uitgevoerd
omdat er sprake is van een grote groei. Met de analyse kan er opnieuw bekeken worden
of de afspraken rondom gedragsregulering en groepsvorming afdoende zijn.

7 8 9 20 13 27 33 14 131

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

De Bovenbouw is aanzienlijk groter dan de onderbouw. Het leerlingenaantal is in korte
tijd fors gestegen, waardoor er twee extra groepen gevormd zijn. Een in de onderbouw
en een in de middenbouw. 
Eénderde van de leerlingen heeft een gediagnosticeerde gedragsontwikkelingsstoornis.
Hierom werken we met gedragsregulerende afspraken als de Boldercoins en met 'time-
out' binnen en buiten de groep. Daarnaast vinden we het belangrijk om goede contacten
te onderhouden met gebiedsteam, GGD en zorgverlenende instanties die bij onze
leerlingen betrokken zijn. Dit willen we in het komende schooljaar uitbreiden en
formaliseren. 
Voor uitgebreidere kijk op de leerlingenpopulatie hebben we een analyse gemaakt in
een apart document (analyse leerlingenpopulatie).

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 15 (4 mannen en 11 vrouwen) Met de twee nieuwe personeelsleden zijn er aan het begin van het jaar afspraken
gemaakt rondom het inwerken. Zij hebben in een gesprek met directie aangegeven wat
volgens hen de sterke punten aan de begeleiding in dit eerste jaar was en waar
aanvullingen en verbeterpunten zijn. Deze punten worden meegenomen in de
begeleiding van de nieuwe medewerkers voor volgend jaar: (1) de opleiding van Effectief
onderwijs is het meest geschikt voor leerkrachten die beginnen in het onderwijs en
minder voor leerkrachten met al meer ervaring. (2) informatie die vanuit het loodsboek
gedeeld is kunnen ook door de collega's gedaan worden (bijvoorbeeld de
kwaliteitskringen)

Door corona en de maatregelen rondom corona zijn er bij veel van de POP's
vertragingen opgelopen. Deze POP's worden verlengd of herzien, naar gelang de
ontwikkelingsbehoefte van het personeelslid en de doelen van de school.

Aantal medewerkers OOP 8 (4 mannen en 4 vrouwen)

Aantal nieuwkomers 2

Aantal BHV-ers 6

Aantal geplande FG's 23 Aantal uitgevoerde FG's 23

Aantal geplande BG's 0 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 23 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Onze school heeft betekenis voor de omgeving waarin zij staat. groot

GD2 Streefbeeld We verrijken ons onderwijs met activerende werkvormen. groot

GD3 Streefbeeld Ons onderwijs is toekomstgericht. groot

GD4 Streefbeeld Onze school biedt passend onderwijs. groot

KD1 Leerstofaanbod We werken met het programma Bouw! klein

KD2 Taalleesonderwijs Op onze school hebben we Bieb op school. klein

SBO De Bolder
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Uitwerking GD1: Onze school heeft betekenis voor de omgeving waarin zij staat.

Thema Streefbeeld

Huidige situatie + aanleiding Om de digitale geletterdheid bij ouders/verzorgers te stimuleren is het project 'Letter Better' voor De Bolder opgezet. Het
projectplan is opgenomen in de bijlage

Plan periode

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Dit plan is meteen in het schooljaar opgestart met een scholing voor het team over laaggeletterdheid. Er zijn afspraken en gesprekken geweest met een aantal ouders die een
eerste netwerk gingen vormen. Door de corona regels die op school van kracht waren, kon het netwerk echter niet fysiek bijeenkomen. De netwerken online opzetten was geen
realistische optie gezien de beoogde doelgroep. Dat het project zeker doorgezet moet worden werd ook in de periode van schoolsluiting duidelijk. Een deel van de ouders had
moeite om hun kind goed te begeleiden doordat de digitale geletterdheid niet voldoende was.

Het project Letter Better maakt deel uit van het plan van Elan "Sterk met taal". Voor het gehele project is uitstel aangevraagd bij de subsidieverstrekker. Het plan kan volgend jaar
verder uitgevoerd worden.
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Uitwerking GD2: We verrijken ons onderwijs met activerende werkvormen.

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten

Huidige situatie + aanleiding Eerder is al begonnen met het verrijken van het onderwijs met behulp van activerende en actieve werkvormen.
Leerlingen voelen zich beter en leren beter als ze actiever zijn tijdens de les.

Gewenste situatie (doel) Alle leraren verrijken hun lessen met activerende en actieve werkvormen.

Activiteiten (hoe) Een teamgesprek en presentaties over het onderwerp hebben al plaatsgevonden. Hieruit is een werkgroep ontstaan die
het team verder gaat begeleiden bij het bedenken en uitvoeren van de werkvormen.

Consequenties organisatie Tijdens teamoverleggen en bouwoverleggen zal ruimte gegeven worden om hieraan te werken.

Betrokkenen (wie) werkgroep en team

Plan periode

Eigenaar (wie) Werkgroep

Omschrijving kosten Geen.

Meetbaar resultaat Bij de (collegiale) klassenbezoeken wordt vastgesteld dat activerende en actieve werkvormen worden ingezet.

Borging (hoe) Afspraken worden toegevoegd aan het loodsboek.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Alle leerkrachten zijn bezig geweest met actieve en activerende werkvormen te integreren in de lessen. Er zal nog een inventarisatie plaatsvinden van de ingezette werkvormen en
de materialen die daarbij beschikbaar en nog nodig zijn.
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Uitwerking GD3: Ons onderwijs is toekomstgericht.

Thema Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten

Huidige situatie + aanleiding Om ons heen zien we dat scholen overstappen om het werken met devices voor de leerlingen. Op onze school wordt wel
met laptops, vast computers en met een aantal ipads gewerkt. We gaan onderzoeken wat goed is voor de leerlingen.

Gewenste situatie (doel) Er is een toekomstbestendig teamstandpunt voor het werken met devices door leerlingen.

Activiteiten (hoe) 1. Onderzoeken wat de andere (SBO)scholen ervaren. (sept-dec 2020)
2. Kwaliteitskring ICT formuleert advies aan team (jan 2021)
3. Voorbereiding uitvoering (aankoop, scholing, software, inrichting)
4. Uitvoering (vanaf sept 2021)

Plan periode

Eigenaar (wie) Kwaliteitskring ICT

Omschrijving kosten Nog niet bekend

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Teambesluit in januari.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Ook dit actieplan heeft enige vertraging opgelopen door de corona maatregelen en de scholensluiting. Er is een begin gemaakt aan het beschrijven van de visie en het bekijken
van digitale programma's die het rekenonderwijs kunnen ondersteunen.

Aan het einde van schooljaar 20-21 zijn er voor de bovenbouw Ipads aangeschaft. Zij zullen beginnen met het inzetten van de software die nu ook gebruikt wordt. De
kwaliteitskringen ICT en rekenen gaan verder met het uitrollen van onderwijs met devices.
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Uitwerking GD4: Onze school biedt passend onderwijs.

Thema Streefbeeld

Huidige situatie + aanleiding Om onze leerlingenpopulatie te verbreden en de samenwerking met jeugdzorg te verbeteren is er een projectplan
geschreven. Deze is opgenomen in de bijlage.

Plan periode

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

De eerste fase van het plan is uitgevoerd. Er is vanaf schooljaar 21-22 een gespecialiseerde peutergroep in de Bolder (de Pjutten fan Grutsk), er wordt gestart met naschoolse
opvang voor de kinderen van de Bolder en it Twaluk en er zijn onderwijszorgarrangementen waardoor leerlingen van de Bolder en it Twaluk jeugdhulp op school kunnen krijgen.
Het hoogste arrangement van de onderwijszorgarrangementen is een groep met maximaal 8 leerlingen die vastlopen en een periode opgevangen moeten worden om aan
terugkeer naar het onderwijs te werken. Twee van de deelplannen zijn gefinancierd als Pilot en worden in oktober 2022 geëvalueerd.
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Uitwerking KD1: We werken met het programma Bouw!

Thema Leerstofaanbod

Gewenste situatie (doel) Leerlingen met een leerachterstand op het gebied van taal/lezen maken gebruik van het programma 'Bouw!' Met dit
programma is aangetoond dat leerlingen betere leerresultaten halen.

Activiteiten (hoe) 1. 'Bouw!' installeren op devices.
2. Leerlingen selecteren die het programma gaan gebruiken.
3. Betrokken leerkrachten en onderwijsassistenten informeren over hoe er met het programma gewerkt moet worden.

Betrokkenen (wie) ib, otrhopedagoog en team

Plan periode sep 2020

Eigenaar (wie) IB

Omschrijving kosten Nog niet bekend

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Alle kinderen van groep 3 en een deel van groep 4 hebben een start gemaakt met het werken met Bouw. In de tweede helft van het jaar hebben ook leerlingen van groep 2 met
Bouw gewerkt. Door de schoolsluiting is er een periode minder intensief met Bouw gewerkt. Het actieplan is uitgevoerd en afgerond.

Uitwerking KD2: Op onze school hebben we Bieb op school.

Thema Taalleesonderwijs

Gewenste situatie (doel) De bieb op school levert een collectie van 1000 boeken en ververst die jaarlijks 4 keer. Hierdoor hebben de leerlingen
een uitgebreid aanbod leesboeken.

Activiteiten (hoe) 1. Afspraken bibliotheek maken
2. Boekenkasten opruimen
3. Afspraken team over uitlenen

Betrokkenen (wie) directie en kwaliteitskring lezen.

Plan periode sep 2020

Eigenaar (wie) Directie

Omschrijving kosten € 2000,-

SBO De Bolder

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 11



Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

De bibliotheek op school is in gebruik genomen. Door de maatregelen rond corona is de bibliotheek ingericht door personeel van de school en niet van de bibliotheek. De boeken
zullen vanaf volgend jaar ververst worden. Hert actieplan is uitgevoerd en afgerond.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten De cursus Zorg en onderwijs is met goed gevolg doorlopen door 3 medewerkers. De
cursus SBO start is met goed gevolg doorlopen door 2 medewerkers. De teamcursus
devices inzetten in de klas is deels doorgegaan. Er zijn presentaties gehouden over
Bingel, Snappet en Ginzy om een keuze te kunnen maken voor een ondersteunend
programma voor rekenen. Dit is later in het jaar georganiseerd door de schoolsluiting
i.v.m. corona. In het schooljaar 2021-2022 wordt dit verder opgepakt. De scholing voor
Rots en Water is niet uitgevoerd, omdat deze door de coronamaatregelen niet door kon
gaan. De cursus wordt zo snel als het kan toch nog gevolgd.

Zorg en onderwijs Zorgteam en
directie

Start september
2020

Effectief
onderwijs

€ 4050,-

SBO start 2 nieuwe
collega's

Schooljaar 20-21 Effectief
onderwijs

€ 2700,-

Devices in de klas
inzetten

Team Vanaf februari
2021

Nog onbekend Nog
onbekend

Rots en Water 3
personeelsleden

januari 2021 Gadaku
Institute

2250,-

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Ook dit jaar zijn er een aantal zelfevaluaties afgenomen door het team. Twee scans zijn
door alle scholen van Elan afgenomen, waardoor er voor het bestuur een
overzichtsbeeld ontstaan is. Voor de afname van de scans is het programma Werken
met Kwaliteitskaarten (WMK) gebruikt. Veiligheid: Elan-breed. De team heeft als
gemiddelde 3.51 gescoord en de IB/directie 3.55, op een schaal van 0 tot 4. De scores
geven geen aanleiding tot actiepunten. Rekenen/Wiskunde: Is toegevoegd om meer grip
te krijgen op de wisselende resultaten van het afgelopen jaar. Maar in deze scan kwam
geen knelpunten naar voren. Het team scoorde de scan met 3.66 op een schaal van 0
tot 4. Toch is uit de analyse van de toetsen te zien dat de resultaten van rekenen
achterblijven bij de resultaten van de andere vakken. De rekenresultaten liggen
gemiddeld wel boven de minimale norm. Volgend jaar is het rekenen een speerpunt.
Pedagogisch handelen: Het team scoort een 3.84 op een schaal van 0 tot 4. Dit geeft
geen aanleiding tot actiepunten. Schoolleiding: Het team scoort deze scan met een 3.58
op een schaal van 0 tot 4. Ook hieruit komen geen actiepunten. Zicht op ontwikkeling:
Elan-breed. Het team heeft als gemiddelde een 3.58 gescoord en IB/directie een 3.50.
Uit beide lijsten komt als aandachtpunt het afstemmen van het onderwijs op individuele
behoeften. Dit is echter niet als actiepunt gekozen omdat de differentiatie ruimvoldoende
was.

Afname Quick Scan veiligheid (Elan) Team September 2020 Geen

Afname Quick Scan rekenen/wiskunde Team Oktober 2020 Geen

Afname Quick Scan pedagogisch handelen Team November 2020 Geen

Afname Quick Scan schoolleiding Team December 2020 Geen

Afname Quick Scan zicht op ontwikkeling (Elan) Team Januari 2021 Geen

Schooldiagnose MT + zorg Mei 2021 Geen
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Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Dit jaar zijn alle tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd met de vragenlijsten van PO
venters. Het personeel gaf de school een 8,1 als eindcijfer. De cijfergemiddelden van de
uitgevraagde onderdelen schoolklimaat, onderwijsleerproces, informatie & communicatie
en arbeidsomstandigheden, lagen tussen de 6,6 en 9,0. De ouders gaven de school een
8,0 als eindcijfer. De cijfergemiddelden van de uitgevraagde onderdelen schoolklimaat,
onderwijsleerproces en lagen tussen de 7,8 en 8,4. De leerlingen gaven de school een
8,1 als eindcijfer. De cijfergemiddelden van de uitgevraagde onderdelen lagen tussen de
6,2 en de 8,7. In het MT en in het team zijn de resultaten geanalyseerd en zijn er
actiepunten geformuleerd.

Tevredenheidsonderzoek
ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers Maart
2021

Geen

Tevredenheidsonderzoek personeel Team Maart
2021

Geen

Tevredenheidsonderzoek leerlingen Leerlingen
bovenbouw

Maart
2021

Geen
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