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INLEIDING 

ALGEMEEN 

Zoals uit onderstaand schema blijkt is dit schooljaarverslag direct gekoppeld aan het 
schooljaar-plan. In dit verslag wordt teruggekeken op hetgeen het afgelopen aan activteiten 
ontplooid is en vooral hoe de kwaliteit daarvan is geweest. Op basis van die gegevens worden 
vervolgens aanbevelingen gedaan voor de voortgang welke opgenomen worden in het 
volgende schooljaarplan. Op langere termijn kunnen de conclusies en bevi ndingen ook hun 
effect hebben op de algemene koers zoals deze in het schoolplan geduid wordt.  
 
De evaluatie is in eerste instantie bedoeld als intern instrument, in tweede instantie 
verantwoordt de school zich er ook mee naar ouders, m.r. en bestuur. 
 

 
 

 
Onze eigen samenhang tussen kwaliteitszorg en schoolontwikkeling geven we weer in ons 
kwaliteitsschema, waarvan we enkele aspecten dieper uitwerken in het schooljaarplan 2018 -
2019. Dit schema is als bijlage bij dit schooljaarverslag opgenomen. 
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SCHOOLSPECIFIEK. 

Voor u ligt het eerste schooljaarverslag van basisschool De Veste. Dit verslag is tot stand 
gekomen door op verschillende manieren de plannen en ontwikkelingen die vanuit het 
schoolplan 2015-2019 en het schooljaarplan 2017-2018 te evalueren, na te bespreken en af te 
werken.  
 
Om het schoolplan concreter te maken hebben we in het schooljaarplan beschreven hoe we in 
schooljaar 2016-2017 invulling gaven aan de koers van de school en de reeds in gang gezette 
ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Dit verslag geeft weer op welke wijze we procesmatig 
een aantal ontwikkelingen in gang gezet hebben dan wel verder doorgezet hebben. Daarnaast 
zijn we ook productmatig aan de slag geweest; ook hiervan wordt verslag gedaan.  
 
Tijdens dit schooljaar heeft een inspectiebezoek (november 2017) plaatsgevonden. Dit bezoek 

heeft tot een onvoldoende voor onze school geleid, aangezien de eindopbrengsten, het zicht 

op ontwikkeling van leerlingen en de kwaliteitszorg als onvoldoende beoordeeld zijn.  

Dit is voor ons een “wake-up call” geweest en aan de hand van een externe analyse en een 

intern plan van aanpak zijn we hard aan de slag gegaan om met name op de genoemde 

aspecten een inhaalslag te realiseren. 

 
De vormgeving van dit schooljaarverslag is anders dan de gewoonte was in de afgelopen jaren. 

Aangezien het bestuur van Leerrijk! scholen de ruimte heeft gegeven om op eigen wijze 

invulling aan het schooljaarverslag 2017-2018 te geven, hebben we ervoor gekozen om het 

plan van aanpak, gemaakt n.a.v. het inspectiebezoek als uitgangspunt te nemen en vervolgens 

de overige aspecten uit het schooljaarplan 2017-2018 hieraan toe te voegen.  

 

Inhoudelijk gaat dit schooljaarverslag dan ook met name om de vertaalslag die we in dit 

schooljaar hebben gemaakt in de samenhang tussen kwaliteit, opbrengsten, evaluatie en 

borging. De belangrijkste aspecten die we in dit verslag daarbij benutten zijn:  

- Het plan van aanpak dat we gevolgd hebben n.a.v. het inspectiebezoek;  

- In kaart brengen van ambities en daaraan gekoppelde kwaliteitsborging;  

- Benutten van trendanalyses; 

- Inzetten van PDCA (plan-do-check-act) cycli. 

 

Om dit verslag leesbaar te houden is ervoor gekozen om een aantal stukken als bijlage aan het 

schooljaarverslag toe te voegen. 

 

 
Namens het team van bs De Veste, 
 
Kees Ligtvoet 
Marijke Ligtenberg 
Cecilia Snels 
Eric de Brouwer 
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HOOFDSTUK 1  PLAN VAN AANPAK NAAR AANLEIDING VAN 
INSPECTIEBEZOEK D.D. 02.11.2017 

  
Mede naar aanleiding van het inspectiebezoek en de resultaten daarvan zijn we tot de conclusie 
gekomen, dat we moeten gaan investeren in het structureel werken aan 
veranderingen/verbeteringen in de school, waarbij zowel voor onszelf, als naar externen helder is, op 
welke wijze we inhoud geven aan onze kwaliteitszorg in de breedste zin van het woord. Specifieke 
aandacht hierbinnen zal uitgaan naar het beschrijven van de zorg in de school, opdat het zicht op 
ontwikkeling een doorgaande lijn in de school is.  
  
Aan dit plan van aanpak is een planning en evaluatie toegevoegd, opdat we tegelijkertijd een beeld 
schetsen van de wijze waarop we inhoud geven aan dit plan van aanpak.  
  
Dit plan is opgesteld door het MT van bs De Veste, waarna het voorgelegd 
is aan het bestuur van Leerrijk! en Inge v.d. Ven (analist PO-Raad). Finetuning van dit plan heeft ertoe 
geleid, dat we SMART omschreven hebben, waar we gedurende schooljaar 2017-2018 en de start 
van 2018-2019 mee aan de slag gaan.  
  
  
De volgende (algemene) acties zijn vanaf november 2017 ingezet:  
  

1. Om helder te krijgen, waar volgens inspectie nu de onvoldoende mate van kwaliteitszorg en 
zicht op ontwikkeling zijn, zullen we het (voorlopige) verslag van de inspecteur doornemen met 
het bestuur en de directie/IB van een andere school die met het nieuwe inspectiekader van doen 
heeft gehad (Pieter Wijten).   
2. Tijdens het gesprek met directie en IB van de Pieter Wijten gaan we na, waar we voor onze 
school in de manier van werken en in de stukken de plank misslaan, opdat we hiermee aan de 
slag gaan.  
3. We nemen contact opnemen met de Vliegende Brigade. De ervaring leert, dat ook zij met 
een externe blik de vinger op de zere plek leggen.  
4. Beide analyses zullen naast elkaar gelegd worden en hieruit zullen acties beschreven worden, 
opdat we dit schooljaar nog concrete acties gaan uitvoeren.  
5. We leggen contact met scholen buiten de stichting, waarvan inspectie aangeeft, dat zij op de 
vlakken waar wij nog stappen moeten maken, deze reeds gezet hebben.  
6. We zullen dit plan van aanpak voorleggen aan inspectie, opdat zij weten, op welke wijze we 
invulling en inhoud gaan geven aan de inhaalslag.   

  
  Onderdeel en uitwerking  Wie?  

  Opbrengsten    

Doel   De resultaten van de leerlingen aan het eind van 
de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van de 
kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht  

  

Activiteit
  

• Gemotiveerd houden van de huidige groep 8, aangezien de 
tussenopbrengsten van deze groep zodanig zijn, dat 
verondersteld mag worden, dat zij ruim boven de 
inspectienorm (geldend voor onze school) moet 
scoren. Maandelijkse gesprekken met de leerkrachten van de 
groepen 8 (door IB en directie) dienen ertoe te leiden, dat we 
de vinger aan de pols houden en evt. Interventies plegen, 
wanneer de motivatie dreigt te verminderen.  

Directie, IB,  leerkracht
en  

  

  

IB, leerkrachten   
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• Aanleren van "leren denken, doen en terugkijken". 
Leerlingen leren een grondhouding aan te nemen, 
dat ze "willen weten". Leerkrachten zijn zich bewust van de rol 
die ze hierbij hebben zijn in staat om leerlingen dit aan te leren. 
In het werken met de groepen 7 en 8 wordt dit in 
de maandelijkse gesprekken besproken. In schooljaar 2018-
2019 wordt scholing ingezet om leerkrachten in een andere 
denkstand te zetten.  
• Leerkrachten zijn op de hoogte van de doelen die 
leerlingen moeten beheersen, wanneer zij in 
hun groep komen  EN waaraan in hun groep aan het eind van 
het schooljaar voldaan moet 
zijn; op de conferentiedag van 15.06.2018 gaan we in het kader 
van het "didactisch klimaat" de doelen van de 
basisvaardigheden uitwisselen en bedenken hoe dit de basis is 
voor het doelgericht handelen in de groep.  
• Leerkrachten bewust maken van 4D (data-duiden-doelen-
doen) en dit structureel volgens jaarplanning 2017-2018 en 
2018-2019 terug laten komen bij:  
• Trendanalyses (tweemaal per jaar)  
• Klassenbezoeken geënt op instuctiemodel  
• Groepsbesprekingen  
IB-ers bekwamen zich in het ondersteunen van de leerkrachten 
in het werken met 4D door scholing (Hans van Rijn) en intensief 
overleg met collega-IB-er.  

  

  

  

  

Directie, IB, 
leerkrachten  

  

  

  

  

  

  

Directie, IB, 
leerkrachten  

      

  Kwaliteitszorg    

Doel   Planmatig beschrijven, ordenen en borgen van kwaliteitszorg  Directie, IB  

Activiteit
   

• Opstellen van het schoolplan, waarbij de visie omschreven 
wordt in de koersuitspraken en concreet gemaakt wordt, 
wanneer we als school tevreden zijn. 
Doelen worden concreet gemaakt. In schooljaar 2017-
2018 wordt op deze wijze inhoud gegeven aan "pedagogisch" 
en "didactisch" klimaat, in 2018-
2019 aan "digitaal", "ondernemend" en 
"zorg"klimaat. Geplande studiemomenten met het gehele team 
worden hiervoor gebruikt.  
• Opstellen en bijstellen van de schoolgids, schooljaarplan en 
schooljaarverslag, conform de planning zoals 
deze op stichtingsniveau uitgerold wordt. Directie werkt deze 
stukken uit en legt ze voor aan team en MR.  
• Opstellen van intern zorgplan, waarin een volledig beeld 
geschetst wordt van de inrichting van de zorg. IB-
er werk het zorplan en delen hiervan die gereed 
zijn worden aan het team voorgelegd. Op geplande studiemom
enten wordt het zorgplan besproken, opdat voor het gehele 
team duidelijk, hoe de doorgaande lijn van zorg in onze school 
gerealiseerd wordt. Uiteindelijk zal dit volledige plan, 
besproken en wel, eind schooljaar 2017-2018 gereed zijn.  

Directie  

  

  

  

  

 Directie  

 IB  
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• Op basis van het intern zorgplan en de 
evaluatie/trendanalyse in juni 2018 wordt 
een prioriteit bepaald voor schooljaar 2018-2019. 
Concrete doelen worden gesteld (wanneer zijn we 
"tevreden?"),  klassenbezoeken en gesprekken worden 
gepland. Dit wordt opgenomen in het schooljaarplan 2018-
2019.  
• In het schoolplan wordt een aparte koersuitspraak 
opgenomen m.b.t. tot zorg (en daarmee het interne zorgplan). 
Concreet wordt gemaakt op welke onderdeel in het 
betreffende schooljaar de aandacht ligt, door de  doelen te 
stellen, wanneer we als school "tevreden" zijn.  
• Opstellen van trendanalyse (maart 2018), bespreken 
met team op studiedag (21.03.2018) om uiteindelijk doelen 
op school- en groepsniveau te beschrijven. Deze doelen zijn aan 
het eind van schooljaar 2017-2018 beschreven.  
• Op basis van de opbrengsten in 
mei wordt op de conferentiedag op 15.06.2018 geëvalueerd of 
de in maart gestelde doelen behaald zijn, vervolgens worden 
nieuwe doelen op school- en groepsniveau beschreven. Deze 
dienen als opmaat voor het nieuwe schooljaar.  

  

 IB-directie  

  

  

  

IB-directie  

  

 IB-directie-team  

  

 IB-directie-team  

  

  

      

  Leerstofaanbod    

Doel  De leerinhouden in de verschillende leerjaren op elkaar laten 
aansluiten. Leerkrachten stellen doelen welke uitgangspunt zijn 
voor planmatig handelen.  

  

Activiteit
   

• Werken met de "kleine zorgcyclus" vanaf maart 
2018 (vanuit de opbrengsten van de trendanalyse). Deze wordt 
op de studiedag van 21.03.2018 geïntroduceerd. IB-ers leggen 
uit, op welke wijze deze kleine zorgcyclus gekoppeld wordt aan 
de groepsoverzichten.  
• Conform een vast format dat wordt 
aangedragen door de IB-ers zal de overdracht 
naar het nieuwe schooljaar vastgelegd worden. Deze formats 
zijn aan het eind van schooljaar 2017-2018 gerealiseerd en 
worden op de studiedag van 29.05.2018 geïntroduceerd. Leerkr
achten vullen dit format als opmaat naar de warme overdracht 
naar de nieuwe leerkracht.  
• Doorgaande lijn m.b.t. het werken volgens het Directe 
Instructiemodel is onderwerp van observatie 
en gesprek in de periode maart-mei. De Directeur 
voert klassenbezoeken uit en bespreekt deze na 
met de desbetreffende leerkracht. Een kijkwijzer wordt 
hiervoor gebruikt, opbrengsten worden vertaald naar 
schoolniveau.  
• Speerpunt gedrag is onderwerp 
van gesprek gedurende het gehele schooljaar d.m.v. 
scholingsmomenten (team), klassenbezoeken en consultatieve 
ondersteuning door de AB-er. Aan het eind van 

IB-leerkrachten  

  

  

  

  

IB  

 Directie  

  

  

 Directie/ IB-er/AB-er  
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het schooljaar wordt (juni) een schoolbrede evaluatie gemaakt 
en worden doelen gesteld voor 2018-2019, gekoppeld aan de 
visie en de doelen op "pedagogisch klimaat".  

  

      

  Zicht op ontwikkeling    

Doel  Het stellen van realistische schooldoelen. Evalueren van 
opbrengsten op een eenduidige wijze.  

  

Activiteit
  

• Op basis van gegevens/opbrengsten uit het LOVS van de 
afgelopen jaren worden realistische doelen gesteld, in eerste 
instantie voor technisch lezen, 
begrijpend lezen en rekenen (april 2018). Deze worden 
op de studiedag van 29.05.2018 aan het team voorgelegd.  
• Groepsbesprekingen worden op basis van 
het Sturend Onderwijskundig Kader (SOK) (vanaf mei 2018) 
ingericht, waarbij de samenhang tussen de verschillende data 
(Zien, 
LVS, methodegebonden toetsen, observaties) het uitgangspunt 
is. Leerkrachten wordt gevraagd om op basis van de vragen die 
in de SOK gesteld worden, de opbrengsten van de groep te 
analyseren. In schooljaar 2017-2018 wordt gestart met 
"betrokkenheid" en "welbevinden". In 2018-2019 worden alle 
vijf de kaarten van de SOK ingezet.  
• Klassenbezoeken worden afgelegd om de doorgaande lijn 
op het werken met de kleine zorgcyclus eenduidig wordt 
toegepast. Deze bezoeken worden gepland in de 
maand oktober 2018 en een vertaling naar schoolontwikkeling 
wordt gemaakt.  

IB-directie  

  

 

IB  

  

  

  

  

IB  

  
  

Planning en evaluatie:  
Maand/datum  Actie en evaluatie  

Januari 2018.01.22  Visie op pedagogisch klimaat bespreken in team:  

Samen met de extern deskundige (Kanjertraining)hebben we beschreven, 
welke "verlangens" we op pedagogisch klimaat hebben als team, 
wanneer we "tevreden" zijn. Daarbij hebben we direct in beeld gebracht, wat 
we als team nodig hebben om dit te realiseren.  

Uit de opbrengsten die we hebben gehaald uit deze bijeenkomst hebben we 
doelen geformuleerd die te checken zijn. Deze zijn beschreven in format, wat 
gebruikt gaat worden om inhoud te geven aan de 
activiteiten voor het nieuwe schooljaar en wat straks opgenomen zal gaan 
worden in het schoolplan 2019-2023.  

Februari   Verfijnen van plan van aanpak in gesprekken met bestuur en analist PO-Raad:  

Bovenstaand plan van aanpak is uitgebreid in de zin, dat we niet alleen 
aangegeven hebben wat we gaan doen, maar ook hoe dit gestalte gaat 
krijgen. Op deze manier hebben we ons plan zo SMART mogelijk gemaakt.  
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Naast de vormgeving van het plan van aanpak zijn we met de analist van de 
PO-Raad ook intensief in gesprek geweest over inhoudelijke kwesties, die er 
uiteindelijk toe moeten leiden dat we zowel op school- als groepsniveau 
interventies plegen die ertoe leiden, dat helderheid gecreëerd wordt 
over de werkwijze (vastleggen, stellen van doelen, omgaan met data, manier 
van motiveren van leerlingen) in de school en opbrengsten structureel op een 
hoger niveau komen.  

Maart 2018.03.21  Opstellen trendanalyse, stellen van doelen op school- en groepsniveau:  

IB heeft een analyse van de opbrengsten gemaakt. Vanuit een werkvorm van 
een extern deskundige is met het gehele team een analyse gemaakt, welke we 
naast die van IB hebben gelegd. Nieuw hierin is geweest, dat 
van leerkrachten een voorbereiding gevraagd werd, die ze tot nu toe zo 
nog nooit hebben gedaan. Voor iedereen dezelfde data 
(groepsopbrengsten en vaardigheidsgroei) is vooraf aangedragen, 
teamleden hebben ter voorbereiding deze zelf moeten analyseren. Hieruit zijn 
vragen naar boven gekomen die op korte dan 
wel langere termijn beantwoord gaan worden. We merken dat het op deze 
manier kijken naar data anders is dan voorheen, maar dat het wel op 
verschillende niveaus (team-groep-individu) teamleden "dieper" laat kijken 
dan ze gewend zijn.  

Maart 2018.03.21  Introductie van de kleine zorgcyclus:  

Voor teamleden is helder geworden, waar de kleine zorgcyclus in het geheel 
van zicht op ontwikkeling een plaats heeft. Daar waar het ons idee was om 
teamleden zelf een vorm te laten kiezen, maar de voorwaarden waar de kleine 
zorgcyclus aan dient te voldoen als uitgangspunt te hebben, wil het team 
graag op eenduidige wijze met de kleine zorgcyclus gaan werken. Op basis van 
het besprokene zullen de IB-er en een leerkracht het format verfijnen, opdat 
we er na de meivakantie door de gehele school mee gaan werken.  

Maart-Mei  Klassenbezoeken en nabesprekingen en conclusies op schoolniveau:  

Mede op basis van deze bezoeken, de klassenbezoeken van de analist van de 
PO-raad en de gesprekken die naar aanleiding van deze observaties gehouden 
zijn, hebben we een plan van aanpak opgesteld en daar scholing aan 
gekoppeld, als het gaat om de manier waarop de leerkracht de leerlingen 
benadert. We moeten af van het "oberen", leerlingen moeten zelf aan de slag. 
Het "Drieslagmodel" wordt onderdeel van de gedifferentieerde instructie die 
in de school al gemeengoed is.  

April  Stellen van realistische doelen op basis van gegevens/opbrengsten uit het 
LOVS:  

Op basis van de opbrengsten van de middentoetsen hebben we op MT-niveau 
ambities vastgesteld in de vorm van niveauwaardes. Aangezien dit voor ons de 
eerste keer was dat we hier zo naar gekeken hebben, hebben we besloten om 
dit op MT-niveau te houden en de eindtoetsen langs deze lat te leggen.  

We beseffen heel goed dat dit ook een aspect is, dat leerkrachten onder ogen 
moeten gaan krijgen. We vinden dit nu echter nog een stap te ver. Er is een 
proces gaande om leerkrachten anders te laten denken en om te laten gaan 
met toetsen en opbrengsten. We willen nu de druk er nog niet opleggen, 
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waarbij ze het gevoel zouden krijgen dat ze "afgerekend" worden op 
resultaten. Daarnaast vinden we de noodzaak niet aanwezig, aangezien de 
opbrengsten er goed uitzien. De uitzondering (groep 4) is met deze 
leerkrachten door de IB-er en AB-er besproken, verder geanalyseerd en 
concrete acties aan gekoppeld. Verslag hiervan is gemaakt.  

Mei 2018.05.29  Format voor overdracht naar het nieuwe schooljaar geïntroduceerd:  

Leerkrachten zijn aan de slag gegaan met het werken in dit format. Op deze 
manier voorkomen we dat iedere leerkracht zelf weer het wiel voor de groep, 
dan wel individuen gaat uitvinden. Groeps- en individuele aanpak wordt hierin 
beschreven, de warme overdracht is onderdeel van de nieuwe start van het 
schooljaar. Op de eerste studiedag gaan we mede op basis van deze 
overdracht cruciale doelen stellen voor de eerste helft van het schooljaar.  

Mei 2018.05.29  Introductie Sturend Onderwijskundig Kader (SOK):  

De laatste groepsbespreking is teamleden gevraagd om aan de hand van de 
vragen, gesteld in de SOK-kaarten, vorm te geven. Hiermee is de eerste stap 
gezet om koppelingen te realiseren tussen het pedagogisch aspect in de 
groepen en de opbrengsten.   

In het zorgplan is beschreven, hoe we hier verder invulling aan gaan geven in 
het nieuwe schooljaar.  

Mei-Juni-Juli  Opstellen van schooljaarplan, en schoolgids voor 2018-2019:  

Dit is gerealiseerd. De opzet van het schooljaarplan is veranderd. Algemeen 
jaarlijks terugkerende aspecten zijn benoemd, opdat deze een plek krijgen in 
het MT-overleg en de jaarplanning van vergaderingen en studiemomenten. 
Anders dan voorheen hebben we bij de ontwikkelingen die voor het nieuwe 
jaar op stapel staan, de ambitie zo scherp mogelijk omschreven, zodat we 
steeds de doelen op kunnen pakken, gedurende het schooljaar steeds voor 
ogen kunnen houden, waar we mee bezig zijn en of we de lijn die we in willen 
slaan, ook daadwerkelijk vasthouden.  

Juni 2018.06.07  Schoolbrede evaluatie m.b.t. gedrag:  

Samen met de AB-er hebben we enige studiemomenten gepland en ook 
klassenbezoeken met nabesprekingen zijn gerealiseerd.   

Op basis hiervan zijn er voor het nieuwe schooljaar momenten gepland, 
waarbij de executieve vaardigheden van leerlingen centraal komen te staan. 
De AB-er zal hier scholing voor aanbieden. Op deze manier willen we m.b.t. 
deze functies het effect ervan helder krijgen bij leerkrachten, opdat ze hier 
bewust mee omgaan in de groep.  

Juni 2018.06.15  Visie op didactisch klimaat bespreken in team: 

Daar waar teamleden bij het pedagogisch klimaat een ambitie uit konden 
spreken, is dit veel moeilijker gebleken bij het didactisch klimaat. In het begin 
van het nieuwe schooljaar zullen we de visie op ons didactisch klimaat samen 
met de extern deskundige nogmaals tegen het licht houden, opdat we veel 
meer op ambitieniveau dan op uitvoerend niveau naar ons didactisch klimaat 
kijken.  
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Juni 2018.06.15  Helder hebben van de doelen per groep om de basis van doelgericht handelen 
te realiseren:  

De eerste opmaak van het onderwijsplan is gerealiseerd. Het gehele team 
heeft hier een effectieve bijdrage aan geleverd. Op de eerste studiedag (3 
september 2018) wordt hierop teruggepakt (visie didactisch klimaat – 
onderwijsplan – werken vanuit doelen - drieslagmodel).  

Juni 2018.06.15  Bespreken intern zorgplan:  

De grote lijn is door de IB-ers uitgeschreven, waardoor helder is op welke 
wijze we inhoud geven aan de zorg (in de breedste zin van het woord) in onze 
school. Daar waar het aanpassingen in het werken voor de leerkrachten in de 
groep betrof, hebben we ze steeds meegenomen, uitgelegd en tijd gegeven 
om met de nieuwe formulieren te gaan werken. Dit maakte het werken dit 
jaar enigszins dubbel, omdat leerkrachten gewend waren om met het 
groepsoverzicht en –plan te werken en nu net een andere (op termijn kortere) 
manier van vastleggen wordt gerealiseerd.  

Juni 2018.06.15  Trendanalyse, doelen van maart evalueren, concrete doelen stellen, 
plannen klassenbezoeken/gesprekken:  

De IB-ers hebben dit gerealiseerd. In de PCDA-cyclus van het didactisch 
klimaat zijn concrete doelen gesteld, voor een specifieke groep is zelfs een 
plan voor de start van het nieuwe schooljaar reeds gerealiseerd. Dit plan is 
een expliciet onderdeel van de overdracht naar het nieuwe jaar, de 
ondersteuning in de groep wordt hierop geconcretiseerd.  

Maandelijks   Gesprekken door directie en IB met leerkrachten van groep 8 m.b.t. het 
gemotiveerd houden van de leerlingen:  

Leerkrachten hebben aangegeven hoe om te gaan met de analyses van de 
toetsen die in de eerste helft van het schooljaar afgenomen zijn. De omzetting 
naar het handelen in de groep is besproken, mede naar aanleiding van de 
gesprekken die we met Inge v.d. Ven (PO-Raad) hebben gevoerd. 
Klassenbezoeken zijn afgenomen, verslaglegging hebben we hiervan gedaan 
en deze gedeeld met de collega's.  

Het resultaat van de analyses en gesprekken is geweest, dat de groepen 8 tot 
aan het einde toe gemotiveerd zijn gebleven, dat ze samen een klimaat 
hebben geschapen waarin ze samen het schooljaar tot een goed einde hebben 
gebracht, zowel pedagogisch als cognitief. Met betrekking tot het laatste mag 
gezegd worden, dat de opbrengsten conform de verwachtingen waren, zoals 
we deze ingeschat hadden; de Eindtoets bevestigde het beeld van de 
adviezen. Derhalve scoorde de groepen 8 samen op de bovengrens zoals 
inspectie deze voor onze schoolpopulatie hanteert.  

September 2018  Opstellen van schooljaarverslag 2017-2018:  

Okt./Nov. 2018  Klassenbezoeken m.b.t. het werken met de kleine zorgcyclus:  

December 2018  Visie op digitaal klimaat bespreken in team:  

Januari 2019   Visie op ondernemend klimaat bespreken in team:  

Februari 2019  Visie op zorgklimaat bespreken in team:  

2e halfjaar 18-19  Opstellen schoolplan 2019-2023:  
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HOOFDSTUK 2A  VOORGENOMEN ONTWIKKELINGEN VAN SCHOOLJAAR 
2017-2018 

 

In hoofdstuk 1 is al een flink aantal aspecten uit het schooljaarplan 2017 -2018 aan de orde 
geweest. Dit hoofdstuk bevat daarom slechts losse elementen die dit schooljaar de revue 
gepasseerd zijn en relevant zijn voor de schoolontwikkeling.  
 

Terrein Activiteit Planning kwal.nr. Kosten 

     

Organisatie Opstellen van een MT-jaarplan, zodat we 
zeker weten dat alle activiteiten de revue 
passeren binnen het schooljaar. 

Augustus 2017 04.00 - 

 Overzicht maken van de inhoud van 
vergaderingen, zodat we zeker weten dat alle 
activiteiten de revue passeren die ook langs 
moeten komen. 

Augustus 2017 05.00 - 

 Realiseren van een urenberekening met 
daaraan gekoppeld een jaarplanning, opdat 
we op basis van de wettelijke eisen alle 
leerlingen voldoende uren lesgeven. 

Januari 2018 06.00 - 

 Evaluatie: Bovengenoemde acties zijn 
uitgevoerd, waardoor de structuur van 
werken en overleg voorafgaand aan het 
schooljaar helder was. Ook heeft het ertoe 
geleid, dat we weinig losse aspecten aan de 
drukke agenda hebben toegevoegd. 

   

Onderwijs Het beleidsstuk Kindermishandeling wordt 
besproken vanuit de rol van het signaleren en 
bespreekbaar te maken, wat de te 
ondernemen stappen zijn. 

Oktober 2017 08.12  

 Evaluatie: als team hebben we enkele jaren 
geleden een scholing gevolgd om signalen 
van kindermishandeling te herkennen en 
vervolgens dit met ouders te bespreken. Het 
is en blijft erg lastig om dit te herkennen, laat 
staan het bespreekbaar te maken.  
De meerwaarde van de gehouden bespreking 
is geweest, dat teamleden wel weer op de 
hoogte zijn gebracht van de te nemen 
stappen, mochten we als school signalen 
krijgen. 

   

 Aan omgaan met Talent (meer- en 
hoogbegaafdheid) wordt vanuit het 
beleidsstuk dat er al ligt, verder inhoud 
gegeven: 
-uitbreiding “plusklas”;  
-levelwerk steeds meer verleggen naar de 
groep; 
-bovenschoolse plusklas; 
-werken met het signaleringssysteem DHH. 

 11.05.01  
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 Evaluatie: we hebben dit schooljaar inhoud 
gegeven aan de drie hierboven genoemde 
aspecten. Op Leerrijk!-niveau is de groep 
voor de plusklas (Breinrijk) gegroeid, de 
koppeling tussen instructie voor Levelwerk 
en het werken in de groep is vergroot en in 
de kleutergroepen is een aanvang gemaakt 
met het werken met DHH. 

   

 Met de komst van de fusie zijn de 
uitgangspunten, de manier van werken en de 
inhoud van het zelfstandig werken ter 
discussie gesteld. Op basis van deze discussie 
is een beleidsplan opgesteld. Dit dient als 
uitgangspunt van het zelfstandig werken en 
wordt als zodanig opgenomen in ons 
kwaliteitsoverzicht. 

Mei 2017 11.06  

 Evaluatie: Tijdens het overleg over het 
zelfstandig werken is wel duidelijk geworden 
dat in alle groepen aandacht eraan wordt 
besteed, maar dat de uitvoering verschillend 
is. Op een extra bijeenkomst van de 
bovenbouwgroepen is hier eenduidigheid in 
aangebracht en beschreven in een protocol. 
Dit is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. 

   

 Het ter discussie stellen van het beleidsstuk 
“coöperatief leren” om: 
-afspraken weer helder te hebben aan het 
begin van het schooljaar; 
-nagaan of we nog steeds op de beschreven 
wijze inhoud willen geven aan coöp. 

September 
2017 

11.07 - 

 Evaluatie: Het beleidsstuk is besproken. 
Inhoudelijk klopt het nog wel, maar gebleken 
is wel dat het coöperatief leren aan het 
wegzakken is. Tijdens instructies gebeurt het 
nog wel, maar onduidelijk is, op welke wijze 
het door de school staat.  
Conclusie van de bespreking is geweest, dat 
onderzoek hiernaar moet komen om de 
eenduidigheid in de school te herstellen en 
leerkrachten geven aan dat ze graag als team 
opnieuw geïnspireerd willen worden. 

   

 Het beleidsstuk Burgerschap en sociale 
integratie wordt tegen het licht gehouden en 
daar waar nodig, aangepast 

Januari 2018 11.09  

 Evaluatie: Qua opzet is dit beleidsstuk niet 
veranderd. De uitgangspunten en doelen zijn 
onveranderd gebleven, op uitvoerend vlak 
hebben we aanpassingen gedaan, opdat het 
strookt met de dagelijkse gang van zaken.  

   

 We geven cultuureducatie opnieuw inhoud op 
de Veste en gaan dit vastleggen in een 

September 
2017 

11.10  
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beleidsplan cultuur. De beschrijving hiervan 
wordt toegevoegd aan ons kwaliteitsoverzicht  

 Evaluatie: met de komst van nieuwe 
cultuurcoördinatoren heeft dit aspect van 
ons onderwijs een flinke impuls gekregen. 
Bewustwording van de rol van cultuur, als 
school cultuur een week centraal stellen, 
verschillende cultuurvormen een plek in de 
school geven en dit alles beschrijven in ons 
cultuurbeleidsplan 2017-2021. 

   

 Een nieuwe methode voor muziekonderwijs 
(Eigenwijs Digitaal) wordt ingezet door de 
gehele school. Halverwege het schooljaar 
worden de ervaringen en evt. gebruikerstips 
uitgewisseld 

Januari 2018  - 

 Evaluatie: de methode wordt als prettig 
ervaren, goed hanteerbaar en gemakkelijk te 
koppelen aan andere vakken, waardoor 
muziekonderwijs niet een op zichzelf staand 
onderwerp is. Extra instrumenten zijn 
aangeschaft om mogelijkheden te vergroten.  

   

Personeel Met de aandacht voor het pedagogisch 
klimaat zullen we ook de gedragscode voor 
alle medewerkers weer uitdragen. Ook ouders 
zullen hiervan wederom aan het begin van het 
schooljaar op de hoogte gebracht worden.  

Begin van het 
schooljaar 

 - 

 Evaluatie: ook dit jaar is deze aan het begin 
weer onder de aandacht gebracht. Er is in de 
nieuwsbrief aandacht aan geschonken en is 
terug te vinden op de website.  
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HOOFDSTUK 2B  SCHOLING 

 
Activiteit Deelnemers 

  

Zien: 
-kijken naar leerlingen; 
-vastleggen van gegevens op een zoveel als mogelijk eenduidige wijze en wel 
op het gebied van “betrokkenheid en welbevinden”;  
-analyse van de gegevens; 
-acties n.a.v. de analyse. 

Teamscholing  

Evaluatie: we hebben ons dit schooljaar nog steeds beperkt tot het invullen 
van “welbevinden” en “betrokkenheid”. We zijn daarbij op de goede weg, 
hebben een koppeling gemaakt tussen deze opbrengsten en de cognitieve 
d.m.v. gebruik te maken van SOK-kaarten. De laatste groepsbespreking is op 
deze manier inhoud gegeven, het is een opmaat om in 2018-2019 hier 
structureel op deze manier mee aan de slag te gaan. 
Om de opbrengsten van de volledige “Zien” goed te kunnen benutten, zullen 
we voorafgaand aan het invullen (november) teamscholing hiervoor inkopen.  

 

Groepsoverzichten en groepsplannen: 
-belemmerende en stimulerende factoren in kaart brengen.  
-vanuit de belemmerende en stimulerende factoren de onderwijsbehoeften 
van leerlingen formuleren (verfijnen);  
-scherp blijven op de evaluaties;  

Teamscholing 

Evaluatie: Misschien heeft op dit vlak wel de grootste verandering op school 
plaatsgevonden. 
We zijn afgestapt van het werken met groepsplannen en gaan de 
administratie van het zicht op ontwikkeling van leerlingen gestalte geven 
m.b.t. onderwijsplannen, het stellen van cruciale doelen, de korte zorgcyclus.  
De wijze waarop dit gebeurt is beschreven in het intern ondersteuningsplan. 
Het groepsoverzicht blijft wel gehandhaafd, op deze manier hebben we 
vastgelegd en een volledig beeld van de kwaliteiten van leerlingen. De 
differentiatie wordt vooral op basis hiervan georganiseerd.  

 

Vervolgscholing Kanjertraining: n.a.v. de scholing die we anderhalf jaar 
geleden hebben gevolgd, is er nu een nascholingsdag waarop de verfijning van 
het werken met de Kanjertraining inhoud gegeven wordt.  

Teamscholing  

Evaluatie: uitwisseling van ervaringen, het samen uitvoeren van een oefening 
uit de Kanjertraining heeft ertoe geleid, dat teamleden ook ervaren, hoe dit 
bij leerlingen over kan komen. Dit is als erg prettig ervaren.  
Daarnaast heeft deze scholing ertoe geleid, dat we een eerste “klimaat” 
hebben uitgewerkt op ambitie, concreet- (waarneembaar) gedrag en borging 
van de kwaliteit. Het zal als onderdeel gaan fungeren van het schoolplan 
2019-2023 en is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. 

 

Gedrag centraal: in samenwerking met Nicole in ’t Zand wordt op 
studiemomenten gedrag van leerlingen centraal gesteld, dit op basis van de 
gemaakte inventarisatie in het team (Conferentiedag 2017). Klassenbezoeken 
worden hieraan gekoppeld. 

Teamscholing 
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HOOFDSTUK 3  KWALITEIT 

OPBRENGSTEN IN EEN CYCLISCH PROCES 

Trendanalyses 
Tweemaal per jaar maken we een analyse op basis van de opbrengsten van de Citotoetsen uit 
het Leerlingvolgsysteem. Van de Midden-toetsen hebben we als team een trendanalyse 
gemaakt door de gegevens van de verschillende groepen op vier onderde len (technisch lezen, 
spelling, begrijpend lezen en rekenen) te analyseren en hier mogelijke oorzaken voor te 
bepalen. Met deze uitkomsten hebben de IB-ers een PDCA (plan-do-check-act) cyclus voor een 
half jaar opgesteld, waarin realiseerbare doelen voor het gehele team dan wel specifieker voor 
een deel van het team gesteld zijn  
 
Gebruik van PDCA cyclus 
 
Om de opbrengsten (in de breedste zin van het woord) in de school helder te  
We hebben dit schooljaar ervoor gekozen om een heldere koppeling te maken tussen de 
trendanalyses op de vier hoofdvakken en de manier van werken die uit de analyse voortvloeit.  
 
We hebben ervoor gekozen om dit samen te bundelen in een PDCA -cyclus didactisch klimaat. 
Op deze manier wordt in één keer duidelijk, waar onze ambities liggen, hoe hier invulling aan 
wordt gegeven en op welke wijze evaluatie en borging van het proces plaatsvindt. De 
bedoeling is dat we in schooljaar 2018-2019 dit voor de verschillende klimaten (pedagogisch, 
zorg) invulling gaan geven. De PDCA-cyclus waarmee in de tweede helft van het schooljaar is 
gewerkt is als bijlage toegevoegd. 
 

OPBRENGSTEN: CITO EINDTOETS 

Cito-score 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

533.8 535.8 533.0 531.7 530.8 538.1 

 

Trendanalyse+conclusie. 
 

Het is op zijn zachtst gezegd redelijk frustrerend om te zien, dat in de jaren 2015, 2016 en 
2017 de tussenopbrengsten en de Drempeltoets van de groep 8 (in zijn geheel) een keurig 
beeld vormt, dat leerlingen ook aangenomen worden op de niveaus zoals deze uit het LVS en 
de Drempeltoets kwamen (en die prima overeen kwamen met elkaar!) en dat vervolgens de 
eindopbrengsten van de Cito achterblijven bij het beeld dat we van de groep hadden.  
De motivatie om nog eens in te spannen voor een goede Eindtoets lijkt voor meerdere 
leerlingen een brug te ver te zijn geweest. 
De nadelige consequentie hiervan is, dat inspectie een bezoek aan school zal brengen om hier 
de school op door te lichten. Niet dat inspectie niet welkom is, graag zelfs, maar de aanleiding 
is niet prettig. 
 
Dit schooljaar2018 hebben we interventies gepleegd om met name de betrokkenheid en 
concentratie van leerlingen vast te houden. De manier van werken (drieslagmodel) en houding 
van leerlingen, de bewustwording van de leerlingen om tot aan het eind van het school jaar 
hard te blijven werken heeft tot resultaat gehad dat de beide (kleine) groepen 8 een 
fantastische afsluiting van hun basisschooltijd hebben gehad en ook nog eens op de CET 
volgens verwachting hebben gescoord.  
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WELBEVINDEN LEERLINGEN EN PERSONEEL 

Het welbevinden van de leerlingen wordt jaarlijks meegenomen in het Leerlingvolgsysteem 
voor sociaal emotionele ontwikkeling. Dit schooljaar is Zien door alle leerkrachten van de 
groepen 1 t/m 8 ingevuld. De leerkrachten van groep 1-2 hebben daarnaast nog onderdelen 
van Kijk! Ingevuld. Opvallende leerlingen zijn door de leerkracht met de IB -er en daar waar 
nodig, ook met ouders besproken. In zijn algemeenheid is het beeld dat de kinderen van de 
school schetsen, positief. 
Leerkrachten hebben ook dit schooljaar weer aangegeven, dat de werkdruk op onze school 
hoog is. Men ervaart het als druk, dat er veel dingen gedurende het schooljaar erbij komen. 
Desondanks zijn teamleden erg gemotiveerd om hard te werken voor de school.  
 
Aan het eind van het schooljaar hebben we als team nagedacht over inzet van 
werkdrukverlagende middelen. De keuze is gemaakt om de extra in te zetten financiën toe te 
voegen aan de formatie en vervolgens inzichtelijk te maken, hoe iedereen hiervan profiteert. 
Het overzicht is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. 
 
Door de waan van de dag is een deel van de functioneringsgesprekken niet doorgegaan. In de 
planning voor schooljaar 2018-2019 krijgen deze teamleden voor de herfstvakantie alsnog een 
functioneringsgesprek. 
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HOOFDSTUK 4  ALGEMENE EVALUATIEZAKEN 

LEERLINGGEGEVENS 

 
Leerlingenaantallen 

Teldatum   Leerlingenaantal 

01.10.11  272 

01.10.12  265 
01.10.13  239 

01.10.14*  282 

01.10.15  267 
01.10.16  262 

01.10.17  243 

 
*Het aantal leerlingen op 01.10.2014 is een optelsom van bs de Hooght en bs Jacinta; vanaf 
01.10.2015 betreft het leerlingenaantal van De Veste.  
 
Trendanalyse/conclusie: 
 
De afgelopen jaren is een redelijk stabiel beeld zichtbaar. Echter, het laatste jaar is er een 
flinke daling ingezet en we weten dat de komende jaren het leerlingenaantal (licht) zal dalen, 
omdat er grotere groepen leerlingen weggaan dan dat er bij zullen komen in groep 1-2. Het 
aantal kinderen in Waspik daalt. Dit was mede een reden om de fusie met de Hooght aan te 
gaan.  
 
Leerlingengewicht 
Het volgende schema geeft een overzicht van de afgelopen jaren v.w.b. het gewicht van de 
leerlingen met daaraan gekoppeld het percentage op het totale leerlingenaantal.  
 

Teldatum  Gewicht 0.0 Gewicht 0.30 Gewicht 1.20 Totaal 

     

01.10.13 232 5 2 232 

01.10.14 273 6 3 282 

01.10.15 254 10 3 267 

01.10.16 246 13 3 262 

01.10.17 227 14 2 243 

 
Trendanalyse en conclusie: 
 

Het aantal leerlingen met gewicht is redelijk stabiel, de tendens bij de aanmeldingen van 4 -
jarigen is anders: er zijn nauwelijks ouders die lager dan een mavo -diploma hebben. De 
verwachtingen die we van leerlingen dan ook mogen hebben, mogen o p basis van de getallen 
wat naar boven bijgesteld worden.  
Echter, de opleiding van ouders zegt niet alles, het is slechts een voorzichtige stelling. 
Uiteindelijk zullen we toch naar de (individuele) leerlingen moeten kijken om het aanbod zo 
optimaal mogelijk op hem/haar af te stemmen.  
 
Om niet alleen meer uit te gaan van het schoolgewicht (wat overigens lijkt te verdwijnen de 
komende jaren) zullen we in schooljaar 2018-2019 een uitgebreide schoolpopulatie in gaan 
voeren, waarbij we op een breed scala van onderwerpen onze populatie in beeld brengen. 



19 

 

Door dit jaarlijks te doen krijgen we informatie of we de manier van werken in stand kunnen 
houden dan wel aanpassingen aan ons onderwijs moeten doen.  

PERSONEELSGEGEVENS 

Mutaties personeel  
In het schooljaar 2017-2018 zijn enkele mutaties geweest. We hebben aan het eind van het 
schooljaar afscheid genomen van vier leerkrachten.  
Twee leerkracht gaan gebruik maken van hun pensioen, terwijl de andere twee binnen 
Leerrijk! Een andere uitdaging aan zullen gaan (taalondersteuning en IB op een andere school). 
Met het vertrek van deze mensen hebben we een uitgebreide zoektocht moeten houden om 
de vacante plekken adequaat in te vullen. Pas op de laatste dag van het schooljaar is dit 
gerealiseerd door een leerkracht uit een andere stichting “over de streep te trekken”.  
Het lijkt dat ook nu de krapte op de markt ons parten gaat spelen. En dan hebben we het nog 
niet eens over het moment dat een griepgolf heerst…..  
 
Stagiaires in de school 
Door het schooljaar heen is een aantal stagiaires van verschillende onderwijs instellingen bij 
ons op school actief geweest:  

- 5 studentes van de Pabo (2 LIO, 3 1e jaars) 
- Incidenteel een snuffelstage 

 
Deze studenten/leerlingen zijn door verschillende leerkrachten en de basisschool coach 
ondersteund, op weg geholpen en uiteindelijk met een eindverslag op school geëindigd.  
We durven te stellen dat we de ondersteuning in de groepen door het inzetten van studenten, 
een welkome aanvulling is: we hebben meer handen in de groep, waardoor er meer 
gedifferentieerd gewerkt kan worden. Daarnaast zijn de SOP’s die de LIO -stagiaires uitvoeren 
(tweemaal) een verrijking voor de ontwikkeling van onze school.  
 
Ziekteverzuimpercentage 

 

 ’12-‘13 ’13-‘14 ’14-‘15 ’15-‘16 ’16-‘17 ’17-‘18 
ziekteverzuimpercentage 10.22% 14.71% 2.07% 

(Hooght) 
14.77% 
(Jacinta) 

13% 4.5% 13.3 % 

 
 
Trendanalyse+conclusie.  
Enkele langdurig afwezigen zijn de oorzaak van het ziektepercentage. Dit is gelukkig al wel een 
stuk lager dan dit in de afgelopen jaren is geweest. De afwezigheid (zowel langdurig al de 
tussendoor kortdurende ziektes) hebben wel geleid tot een spanning in  de school: het is 
nauwelijks meer mogelijk om op een adequate manier de vervanging gerealiseerd te krijgen. 
We hebben daarbij het grote geluk gehad van LIO-studenten en een vaste invalkracht in de 
school die ervoor gezorgd hebben, dat we geen groepen naar huis hebben hoeven sturen. 
 

CONTACT MET M.R.  

 

De MR is dit schooljaar 8 keer bijeen geweest en heeft zich over met name de verplichte 
activiteiten gebogen. Op basis van de ervaringen afgelopen schooljaren is er ook dit jaar 
gewerkt met een jaarplanning, zodat helder was wat minimaal aan bod diende te komen. De 
vergaderingen zijn steeds voorbereid door de voorzitter van de MR en de directeur.  
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In de MR wordt op een prettige manier gewerkt en gepraat: er is respect voor ieders mening, 
er wordt constructief meegedacht, ideeën worden meegenomen/opgenomen in de manier van 
werken in de school. 
Als bijlage is het jaarverslag van de MR toegevoegd.  
 

CONTACTEN MET “OMGEVING”. 

 
Dit schooljaar hebben de leerling-gerichte contacten zich met name gericht op de volgende 
externe instanties: 

- Samenwerkingsverband; de IB-ers hebben contact met het IB-netwerk gehad op niveau 
van het samenwerkingsverband en op bestuursniveau.  

- Structureel is door de IB-ers en directeur overleg gepleegd met de 
jeugdverpleegkundige van de GGD en de Ambulante begeleider middels het zorgteam.  

- Diverse malen zijn ouders doorverwezen naar de jeugdarts. De verwijzingen voor 
onderzoek en ondersteuning in de thuissituatie (contact met team Wijz) verlopen via 
haar. 

- Een aantal leerlingen kwam volgens de richtlijnen van ONL in aanmerking voor 
onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie. Deze leerlingen zijn in overleg met de 
ouders daartoe aangemeld en werd vervolgens een behandelaar toegewezen. Wij 
hebben inmiddels ONL-behandelaars actief op school. Onder begeleiding van de GZ 
psychologen die samen met de ONL-behandelaar, de ouders en de leerkrachten twaalf 
wekelijks de vorderingen en afspraken evalueert.  

- Er is afstemming gezocht met externe RT-ers die buiten school met leerlingen werken, 
dit is ook gedaan voor enkele leerlingen die logopedie, fysiotherapie, MRT of andere 
begeleiding buiten school krijgen. 

- Met collega scholen zijn contacten geweest aangaande uitwisseling materiaal, 
gebruikers-ervaringen met methodes en overdracht van leerlingen door verhuizing / 
schoolwisseling. 

- Een aantal externe contacten zijn gelegd ter verrijking van het onderwijs: 
gehandicapten, verkeersexamen, bibliotheek, schoolontbijt, musea,  

- De leerkrachten van de groep 1-2 hebben een aantal keer per jaar contact met 
collega’s uit de voor- en vroegschoolse educatie. 

- De intern begeleider van 1-2 heeft contacten gehad met PSZ en KDV voor de warme 
overdracht naar groep 1.  

- Er is contact geweest met de Fono-poli, Libra en taalklas, over de ontwikkeling en 
voortgang van leerlingen.  

 

• Oudergericht. (contact/overleg, betrokkenheid, samenwerking)  

- Informatieavonden aan het begin van het schooljaar om kennis te maken met 
leerkracht, lesmethoden etc. 

- Informatieavond een externe deskundigen rondom het thema “social media”.  

- Verschillende inloopmomenten naar aanleiding van thema’s en projecten die 
behandeld zijn. 

- Tentoonstelling van het landenproject.  

- Tien minuten gesprekken n.a.v. rapporten 
- Twee open ochtenden voor nieuwe ouders. Voor het eerst dit jaar hebben we gekozen 

om er een zaterdagochtend voor te kiezen. De aanloop was opmerkelijk groot en 
derhalve een keuze die we in 2018-2019 voortzetten. 
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- Samenwerking met OV in diverse werkgroepen. Deze ouders hebben veel werk verzet 
voor school. Bij festiviteiten mogen we op hulp en betrokkenheid van de ouders 
rekenen. 

- Hulp van ouders bij lezen, vervoer bij projecten, excursies  
 

 

• Organisatiegericht. (bso, kdv, psz, vo, scholen, parochie)  
KDV en PSZ: 

- Leerlingen die vanuit de KV en PSZ bij ons op school zijn gekomen, zijn door de 
leidsters en de leerkrachten doorgesproken;  

- Er is enkele malen contact geweest tussen de leidsters en leerkrachten van 1 -2 om 
routines op elkaar af te stemmen; 

VO: 

- Er heeft een warme overdracht plaatsgevonden tussen het VO en de leerkrachten van 
groep 8. 

- De open dagen worden door de leerkrachten bezocht om op de hoogte te blijven van 
de ontwikkelingen aldaar. 

- Leerkrachten hebben de POVO-bijeenkomst bijgewoond. 
Scholen: 

- Er is regelmatig contact met onze collega-scholen binnen de stichting als het gaat om 
uitwisselen van materialen en kennis. Wanneer er een leerling vertrekt naar een  
andere basisschool wordt er zorggedragen voor een goede overdracht middels een 
onderwijskundig rapport en indien nodig een gesprek betreffende de leerling. 

- In het kader van contacten met bs de Brug (andere school in het dorp) is de eerste 
samenwerking gerealiseerd. De activiteiten rond 4 en 5 mei en zorgen rondom de 
eerste taalontwikkeling van veel leerlingen in Waspik liggen h ieraan ten grondslag. Het 
is de bedoeling om in de toekomst elkaar meer te ontmoeten en hier en daar 
samenwerking te realiseren. Dit is in 2017-2018 met name zichtbaar geweest bij de 
overstap van leerlingen naar de Brug, intensief overleg tussen IB -ers is geschied om het 
beeld van deze leerlingen zo helder mogelijk te hebben. Tot slot is er enig overleg 
geweest over het al dan niet plaatsen van een 4-jarige; we hebben daar met beide 
scholen dezelfde lijn in aangehouden. Het is prettig om te merken dat er ee n mate van 
samenwerking komt. 

- Op stichtingsniveau zijn leerkringen in het leven geroepen. Op vrijwillige basis 
ontmoeten collega’s met dezelfde werkzaamheden/interesses elkaar. Het leren van en 
met elkaar wordt hiermee bevorderd. 
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HOOFDSTUK 5  DIVERSE BIJLAGEN 

 
Onderstaande bijlagen zijn niet op papier uitgewerkt. Ze worden als digitale bijlage bij het 
aanleveren van het schooljaarverslag 2017-2018 verstrekt. 

 

Bijlage:  Schema kwaliteitszorg 
Bijlage:  PDCA didactisch klimaat 
Bijlage:  PDCA zorgklimaat 
Bijlage:  Trendanalyse voorbeeld rekenen 
Bijlage:  Opbrengsten en analyse Centrale Eindtoets 
Bijlage:  Inzet werkdrukverlagende middelen 
bijlage:  Jaarverslag MR schooljaar 2017-2018 
Bijlage:  Protocol zelfstandig werken 
Bijlage:  Pedagogisch klimaat (ambities, zichtbaar gedrag, kwaliteitsborging)  
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