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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 Voorwoord  Het jaarverslag is een document dat een beschrijving geeft van de stand van zaken en de 
bereikte resultaten van het afgelopen schooljaar. Het is een verantwoordingsdocument naar 
het eigen personeel, de medezeggenschapsraad, de ouders, het College van Bestuur en 
eventueel naar overige relaties. Door middel van een beschrijving op alle terreinen 
(leerlingen, personeel en organisatie, onderwijs en ondersteuning, huisvesting, financiën)  
wordt er een evaluatieve verbinding gelegd met het schoolplan en het jaaractiviteitenplan en 
wordt er waar mogelijk vooruitgekeken naar de toekomst.  
 
Vorig schooljaar hebben wij ook een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en 
geëvalueerd. Punten die naar voren kwamen uit deze evaluatie zijn in dit jaarplan verwerkt.  
Daarnaast zijn doelen opgenomen die voortkomen uit het strategisch beleidsplan dat op 
Stichting niveau is geschreven.  
 
Doelstelling van het jaarplan De doelen die we met dit jaarplan willen bereiken zijn: 
Doelstelling 1: Opbrengst Gericht Werken (OGW) en Handelingsgericht werken (HGW) 
(borging) 
Doelstelling 2: Directe Instructie Model implementeren (DIM) (borging) 
Doelstelling 3: Begrijpend lezen 
Doelstelling 4: Natuureducatie op het schoolplein 
Doelstelling 5: Nieuwe rekenmethode (groep 3-4-5) 
Doelstelling 6: Cultuurhelden 
Doelstelling 7: Blink (bovenbouw) 
Doelstelling 8: Schatkist 3 implementatie (kleuters) 
Doelstelling 9: Taakinvulling preventiemedewerker 
Bijlage A:  Gesprekscyclus schooljaar 2016-2017 
Bijlage B:  Het evaluatieplan 2015-2019 WMKPO 
Bijlage C:  Jaarverslag Intern begeleider 
Bijlage D:  Lijst met afkortingen 
 
Naast deze doelstellingen zijn we in dit schooljaar op directieniveau aan de slag gegaan met: 
Activiteit Wanneer   
Startgesprekken evalueren  Oktober   
Bijwerken PO Vensters Oktober en Mei   
Tussenresultaten M toetsen evalueren met een resultatenanalyse Februari   
WMKPO kaarten ingevuld April   
Meerjarenoverzicht van de eindopbrengsten maken, gekoppeld 
aan een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies 

Juni    
Vragenlijsten leerlingen PO Vensters uitzetten (gr 6-7-8) Maart   
Het opstellen van het taakbeleid 2017-2018 Mei   
Het opstellen van het formatieplan 2017-2018 Mei   
Het opstellen van de schoolgids 2017-2018 
Opnemen hoe om te gaan met incidenten en ongevallen 

Juni    
Het opstellen en communiceren van het jaarverslag 2016-2017 Juni   
Het opstellen van een SMART geformuleerd jaarplan 2017-
2018 

Juni   
Eindresultaten analyseren met een resultatenanalyse Juni   
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Het opstellen van de schoolkalender 2017-2018 Juli   
Het voeren van pop-, functionerings-, of 
beoordelingsgesprekken met alle teamleden.  
Zie bijlage A 

Juli   

    
    
  
 
SMART Per onderdeel wordt in het jaarplan niet alleen het onderwerp weergegeven, maar ook het 
specifieke doel, de route om het doel te bereiken, het tijdspad waarbinnen het doel bereikt zal 
worden en wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering van taken die naar het doel zullen 
leiden. Ten slotte wordt aangegeven hoe uiteindelijk meetbaar is of het doel bereikt is. Aan 
het eind van het traject zal geëvalueerd worden of dit gelukt is. 
 
De doelen worden op deze manier vertaald in een SMART opgesteld uitvoeringsplan.  
SMART staat voor: 
Specifiek 
Meetbaar 
Acceptabel 
Realistisch 
Tijdgebonden 
 
Door ontwikkeltrajecten SMART te formuleren, wordt zowel de uitvoering als de beoordeling 
van resultaten veel gemakkelijker. We weten vooraf specifiek wat we willen bereiken. We 
formuleren onze doelen realistisch. Er is draagvlak voor deze doelen bij de betrokken 
personen. We kunnen achteraf nagaan of het doel bereikt is, binnen een vooraf vastgestelde 
tijd. Ook stellen we vooraf vast welke succescriteria we hanteren om achteraf te kunnen 
vaststellen of het doel bereikt is. Door deze laatste toevoeging wordt het jaarplan niet alleen 
een instrument om kwaliteit te verbeteren, maar ook een instrument om kwaliteit te meten.  
 
Kwaliteitscyclus In dit jaarplan werken we bij ieder onderdeel volgens de cyclus Plan-Do-Check-Act. 
 
In de eerste fase (Plan) bepalen we de kwaliteit die we willen bereiken, meten we de 
kwaliteiten die we nu hebben en maken we plannen hoe we van de huidige situatie naar de 
gewenste situatie kunnen komen. Deze plannen komen tot stand door de huidige situatie te 
vergelijken met de geformuleerde missie en visie van de school. Waar dagelijkse praktijk en 
visie op onderwijs nog niet met elkaar in overeenstemming zijn, worden beleidsvoornemens 
geformuleerd. Deze plannen worden in het jaarplan SMART opgesteld, waarbij we er goed op 
letten ook tussentijdse evaluaties in te plannen en mogelijkheden tot eventuele bijstelling, 
mocht de tussentijdse evaluatie daar aanleiding toe geven. 
 
In de tweede fase (Do) voeren we de gemaakte planning uit. Tijdens dit uitvoeringsproces 
vindt voortdurend trajectbewaking plaats, veelal door de directie of het managementteam van 
de school. Ook de medezeggenschapsraad speelt hier een belangrijke rol in. Trajectbewaking 
betekent dat er voortdurend bewaakt wordt dat de verschillende fases van de 
kwaliteitsbewaking continu en cyclisch uitgevoerd worden.  
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In de derde fase (Check) controleren we, via een tussentijdse evaluatie, of we met onze 
planning nog wel op de goede weg zitten. Wij evalueren de voortgang van het jaarplan aan het 
eind van iedere maand. 
  
Bij de vierde fase (Act) volgt eventueel (afhankelijk van de uitkomst van de Check-fase) een 
bijstelling in de planning.  
 
Daarmee zijn we dus automatisch weer uitgekomen bij fase 1 (de Plan-fase) en wordt de 
cyclus opnieuw doorlopen. 
 
Vastlegging en borging Om ervoor te zorgen dat, ook na uitvoering van het jaarplan, de behaalde kwaliteit 
gewaarborgd blijft, zal elke definitief vastgestelde beleidsregel worden vastgelegd in een 
kwaliteitsdocument. Hierin staat, na afloop van het proces, weergegeven welke werkwijzen de 
school volgt om de onderwijskwaliteit te behalen en te behouden. 
 
Betrokkenheid van team en ouders Het is specifiek de bedoeling dat het team in hoge mate (mede) verantwoordelijk wordt voor 
het behalen van de gestelde doelen. Waar mogelijk zal daarom per onderdeel een werkgroep 
ingesteld worden die, onder leiding en begeleiding van de directeur, ervoor zorg zal dragen 
dat de gestelde doelen binnen de gestelde termijn behaald gaan worden. 
 
Ook zullen de ouders, middels de medezeggenschapsraad, betrokken worden. Zij zullen het 
jaarplan beoordelen en zo nodig verbeteringen voordragen. Uiteraard zullen zij steeds goed op 
de hoogte gehouden worden van de stand van zaken tijdens de uitvoering het jaarplan.  
 
Verantwoording In het jaarverslag leggen wij aan het eind van het jaar verantwoording af over het door ons 
gevoerde beleid en de door ons behaalde resultaten. Deze verantwoording wordt jaarlijks 
opgenomen in de schoolgids. 
 
Monitoring door bestuur Om het bestuur de kans te geven de voortgang van het plan van aanpak te monitoren, zal de 
directie maandelijks verslag doen van de tot dan toe behaalde resultaten. Ook zal 
weergegeven worden welke eventuele aanpassingen zijn gemaakt in het jaarplan (volgens het 
pdca-model). 
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Hoofdstuk 2 Leerlingen 
 Voor een uitgebreide analyse van onze leerlingpopulatie verwijzen wij naar onze analyse 
leerlingpopulatie schooljaar 2016-2017.  
De leerlingen van onze school komen voornamelijk  uit de wijk Vrijenban. Deze wijk is 
opgedeeld in verschillende buurten. Deze buurten zijn divers qua economische en sociale 
structuur. Dit vinden we ook terug op onze school. 
2.1 Aantal(len) 
Overzicht gegevens tellijsten ministerie. 
Jaar Totaal  Gew. 0  Gew. 0.3 Gew. 1,2 Weging % 
1-10-2010 214 175 35 4 16% 
1-10-2011 228 183 38 7 20% 
1-10-2012 239 195 38 6 18% 
1-10-2013 248 207 37 4 17% 
1-10-2014 259 215 38 6 17% 
1-10-2015 254 212 35 7 17% 
1-10-2016 258 220 31 7 15% 
 
Het leerlingaantal lijkt zich te stabiliseren. Dit heeft te maken met onverwachte tussentijdse 
uitstroom door verhuizingen. Kijkend naar het aantal inschrijvingen kunnen we constateren 
dat onze school voldoende aantrekkingskracht heeft uit de naburige wijken.  
2.2 Gewichten Het percentage kinderen met een leerling-gewicht blijft stabiel. Kleuters met een 
taalachterstand worden geholpen om hun woordenschat te vergroten. Hierbij worden 
onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers ingeschakeld.  
Er wordt nauw samengewerkt met peuterspeelzaal De Ronde Kring. Regelmatig vindt er 
onderling overleg plaats. In alle gevallen vindt een zogenaamde warme overdracht plaats. 
Zowel de peuterspeelzaal als de basisschool gebruiken “Kijk” om de ontwikkeling van de 
kinderen te volgen. 
Om de oudercontacten te versterken maakten we ook dit schooljaar weer gebruik van een 
subsidie uit het achterstandenbeleid van de gemeente Delft. In dit project werken we aan het 
vergroten van de ouderbetrokkenheid op het gebied van taal- en leesonderwijs door middel 
van het organiseren van peuterochtenden en ouderbijeenkomsten rondom dit thema. 
Daarnaast kunnen we er middels subsidie voor zorgen dat er in de kleutergroepen meer 
handen in de groep aanwezig zijn.  
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2.3 Autochtoon – Allochtoon 
NNCA1) Aantal Percentage 
1-10-2010 47 22% 
1-10-2011 40 17% 
1-10-2012 48 20% 
1-10-2013 45 18% 
1-10-2014 45 17% 
1-10-2015 46 18% 
1-10-2016 31 12% 
 1) Niet Nederlandse Culturele Achtergrond 
Het aantal kinderen met een niet Nederlandse culturele achtergrond lijkt af te nemen. Voor 
leerlingen die niet in het Nederlands aanspreekbaar zijn, hebben we op school een speciaal 
programma de methode Knoop klaarliggen. 
2.4 Aantal leerlingen met een groeidocument Op onze school zitten vijf leerlingen waarvoor een zogenaamd groeidocument is opgesteld. 
Samen met alle betrokkenen wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van deze kinderen.  
Zie ook bijlage C schoolondersteuning jaarverslag van de Intern Begeleider. 
Instroom: 
 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 
Groep 1 23 42 38 35 39 35 31 
Groep 2 3 8 2 3 2 1 1 
Groep 3 1 5 4 1 1 1 2 
Groep 4 0 4 2 1 0 0 1 
Groep 5 0 6 3 2 0 0 1 
Groep 6 3 3 1 0 0 0 1 
Groep 7 0 1 2 1 1 0 1 
Groep 8 0 0 1 1 0 1 0 
Totaal 30 69 53  44 43 38 38 
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2.5 Uitstroom: 

 
2.6 Tussentijdse uitstroom: 
Reden mutatie 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 
Andere BAO i.v.m. 
verhuizing 

14 2 9 0 7 11 

Andere BAO 1) 2 0 0 2 4 3 
SBO/SO 2 3 0 0 2 2 
TOTAAL 18 5 9 2 13 16 
1) Hieronder verstaan wij uitstroom naar scholen binnen ons eigen voedingsgebied. 
 
2.7 Conclusie De school bevindt zich qua leerling populatie in een licht stijgende situatie. Deze situatie zal 
naar verwachting wel doorzetten in de komende jaren. De nieuwbouw in één van de wijken 
binnen het voedingsgebied heeft positieve effecten op de groei. Onze school is gehuisvest in 
een fris en modern gebouw. In de afgelopen jaren is de herinrichting van de speelplaats tot 
een einde gekomen en is het plein verder vergroend. Het leerlingaantal is hierdoor positief 
beïnvloed. De huisvesting van een peuterspeelzaal in ons gebouw is tevens een oorzaak van 
de groei van onze school. De sociaal-emotionele ontwikkeling vraagt onze constante 
aandacht. De problematiek lijkt groter te worden, zeker in groepen waarin toevalligerwijs 
meer kinderen zitten die speciale ondersteuning op het gebied van hun gedrag en 
werkhouding nodig hebben. Door het inzetten van meer personeel in die specifieke groepen 
wordt het onderwijsleerproces gewaarborgd.  

ADVIES 
SCHOOL 
TYPE 

13/14 14/15 15/16 16/17  % 
1-8-
2014 

% 
1-8-
2015 

% 
1-8-
2016 

% 
1-8-
2017 

LWOO-
VMBO 

 
9 

 
6 

 
6 

 8   
32 

 
19 

 
25 

 
27 

VMBO T 5 9 2 4  18 29 8 14 
VMBO T-
HAVO 

 
3 

 
5 

 
4 

 
4 

  
11 

 
16 

 
17 

 
14 

HAVO 5 1 5 4  18 3 20 14 
HAVO-
VWO 

 
4 

 
5 

 
4 

 
5 

  
14 

 
16 

 
17 

 
17 

VWO 2 5 3 4  7 16 13 14 
TOTAAL 28 31 24 29  100 100 100 100 
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Hoofdstuk 3 Personeel en organisatie 
In onze school is sprake van een schoolleiding bestaande uit een directeur en een adjunct-
directeur.  
Het managementteam wordt gevormd door de directie, IB-er en de beide bouwcoördinatoren. 
De taken en bevoegdheden van de directie zijn vanuit het bestuur in een directiestatuut 
beschreven. Binnen de school is een taakomschrijving en een taakverdeling tussen directeur 
en adjunct-directeur opgesteld. De directie geeft leiding aan de school waarbij men recht wil 
doen aan ieders verantwoordelijkheden. De school maak je samen door gebruik te maken van 
elkaars talenten en competenties. Op onze school zijn zes leerkrachten in de LB-functie 
aangesteld. Zij hebben de volgende functies: een onderwijsspecialist, een gedragsspecialist, 
een rekenspecialist, een intern begeleider en twee bouwcoördinatoren. Hun functie staat 
beschreven in een taakomschrijving.  
Leerkrachten zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie in hun groep. 
Overkoepelende taken en werkzaamheden worden naar rato verdeeld over de verschillende 
personeelsleden. Dit wordt jaarlijks vastgelegd in een overeenkomst. De directie is 
verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken. De directeur is eindverantwoordelijk.  
Het team vergadert 1x per maand. Daarnaast is er een slotvergadering, waarbij het gehele 
team aanwezig is. De twee bouwcoördinatoren vergaderen ook 1x per maand met de 
leerkrachten uit hun bouw. Daarnaast vergaderen zij eens per 6 weken met het 
managementteam.  
In het afgelopen jaar is één collega met zwangerschapsverlof geweest. Dit ging om de 
vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zij is vervangen door de tweede vakleerkracht 
bewegingsonderwijs. Vier leerkrachten maakten gebruik van ouderschapsverlof. Drie 
leerkrachten maakten gebruik van BAPO verlof.   
De totale werktijdfactor van ons team is in het afgelopen jaar gegroeid door het stijgend 
aantal leerlingen.. Om de leerkrachten te ondersteunen en de hulp aan individuele kinderen en 
groepjes kinderen te realiseren hebben we gekozen voor de inzet van een 
leerkrachtondersteuner en twee onderwijsassistenten. Een aantal leerkrachten houdt zich bezig 
met remediërende taken.  
3.3 Opleiden in de school In het afgelopen jaar hebben wij weer een aantal stagiaires binnen onze school mogen 
plaatsen. Het betroffen hier maatschappelijke-en snuffelstages van het voortgezet onderwijs, 
Albeda college (onderwijsassistent) en studenten van de pabo Thomas More. 
 
3.3 BOOST -  Laurentius - BMS Sinds 1 januari 2012 verzorgt de  stichting “Buitenschoolse Opvang door Onderwijs 
STichting Laurentius BMS”. (BOOST BMS) de buitenschoolse opvang op onze school. 
Directeur van de stichting is de directeur van de Bernadette Mariaschool. Hij legt 
verantwoording af aan het College van Bestuur van de Laurentius Stichting. 
 
De BMS verzorgt het dagarrangement op 5 dagen van de week van 7:30 tot 18:00 uur, waarin 
ruimte is voor eten, spelen, onderwijs en opvang, dat wordt georganiseerd met de inzet van 
pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, leerkrachtbegeleiders, leerkrachten en 
vakleerkrachten. Dit houdt in dat er één team is dat werkt aan een leerstofrijke omgeving en 
een goed pedagogisch klimaat waar kinderen worden uitgedaagd en geprikkeld en werken aan 
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hun eigen ontwikkeling. Bij de invulling van het pedagogisch klimaat wordt uitgegaan van de 
kernwaarden zoals ze door de Laurentius Stichting zijn opgesteld en door alle geledingen 
worden onderschreven: vrijheid/verantwoordelijkheid, groei, samen, openheid, eigenheid. 
Binnen de gegeven uitgangspunten en doelen is er ruimte voor eigen beleid.  
In het schooljaar 2015-2016 werd verder gewerkt aan dit concept, waarbij samenwerking is 
gezocht met  organisaties op het gebied van sport en kunst en cultuur. 
Tijdens de BSO zijn een kookworkshop, een natuur- en wetenschapscursus (Mad Science), 
twee maal een workshop “Overleven in de Natuur”, een dansworkshop en een workshop 
Beelden Vorming(Krealab) aangeboden. Deze activiteiten waren ook toegankelijk voor 
kinderen die geen gebruik van de BSO maken.  
Op dinsdag- en donderdagmiddag werd gebruik gemaakt van de buurtsportcoach die met 
stagiaires van ROC Mondriaan Sport en Bewegen een beweegaanbod verzorgden voor de 
TSO kinderen. Op donderdagmiddag werd ook na schooltijd een sportaanbod gerealiseerd. 
Onder schooltijd hebben we gebruik gemaakt van vakdocent Muziek. 
Medewerkers van de Stichting Boost BMS hebben zich ingezet ter ondersteuning van het 
onderwijs. Zo hebben zij geassisteerd bij handvaardigheid en techniek, in de kleutergroepen 
en het NT-2 onderwijs.  
De Stichting Boost BMS brengt per kalenderjaar een jaarverslag uit. Dit is te vinden op onze 
website. 
3.4 Identiteit, schoolorganisatie, schoolklimaat en veiligheid 
Samenstelling team en mutaties 

Brinnummer school 13PI       
Boost-
BMS 

 

  per 01-01-16 DIR OP OOP   
1 ouder dan 55 jaar  1 5 2 2 10 
2 tussen 45 en 55 jaar   1  1 2 
3 tussen 35 en 45 jaar   2 1 1 4 
4 tussen 25 en 35 jaar   10 1 1 12 
5 jonger dan 25 jaar   0  1 1 
6 Totaal  1 18 4 6 29 

 
   

   

 Item 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 
1 Aantal personeelsleden  26 27 30 31 29 
2 Verhouding man/vrouw 15/85 15/85 10/90 10/90 1/10 
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3 Aantal IB-ers   1 1 1 1 1 
4 Aantal bouwcoördinatoren 2 2 2 2 2 
5 Aantal ICT-specialisten 1 1 3 3 4 
6 Aantal onderwijsassistenten 1 3 3 3 3 
7 Aantal RT-ers 1 0 1 1 1 
8 Aantal OOP 5 6 5 5 6 
 
3.5 Ziekteverzuim 

 
  Verzuimpercentage Verzuimpercentage Verzuimpercentage Verzuimpercentage 

 13/14 14/15 15/16 16/17 
OP/OOP 4,7% 7,13 ?? 3.70 
       Het grootste aandeel van het ziekteverzuim ligt in het langdurig verzuim bij het onderwijs 
ondersteunend personeel. Dit heeft te maken met de lichamelijke gesteldheid van 
medewerkers. De directie probeert de werkdruk te reguleren door in gesprek te zijn en te 
blijven met de medewerkers. Dit is niet in alle gevallen eenvoudig, omdat ook de druk van 
buitenaf toeneemt. Te denken valt daarbij aan de rol van de ouders, die in toenemende mate 
een beroep doen op de leerkrachten. Daarnaast is er de druk van het opbrengstgericht werken, 
waarbij medewerkers meer en meer geconfronteerd worden met de eisen die aan hun werk 
gesteld worden. Tenslotte kan opgemerkt worden dat door passend onderwijs de 
samenstelling van sommige groepen veel problemen kan veroorzaken.  
3.6 Gesprekscyclus 
In het kader van het integraal personeelsbeleid zijn er met de medewerkers diverse 
gesprekken gevoerd. In deze gesprekken kwam het functioneren en plannen rondom de 
deskundigheidsbevordering aan de orde.  
Een deel van de gesprekken is gevoerd door de adjunct-directeur. Het andere deel door de 
directeur.  
Voorafgaand aan ieder gesprek is een groepsbezoek afgelegd. In de gesprekken is mede 
aandacht besteed aan de invulling van de normjaartaak en de consequenties hiervan op het 
compensatieverlof en aan de mogelijkheden van de functiemix. In het kader van het traject 
handelings- en opbrengstgericht werken zijn er groepsbezoeken afgelegd en heeft er collegiale 
consultatie plaatsgevonden.  
Door het College van Bestuur is in het afgelopen schooljaar 1 managementgesprek gevoerd 
naar aanleiding van het jaarverslag. Ook de Stichting Boost BMS kwam tijdens deze 
gesprekken aan de orde.  
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Aantal gehouden 
gesprekken 

11-12 12-13 13-14 14-15 
 

15-16 16-17 

POP-gesprekken 7 7 2 3 5 5 
Functioneringsgesprekken 7 11 15 8 11 8 
Beoordelingsgesprekken 7 1 3 4 3 11 
Pop= Persoonlijk Ontwikkel Plan 
Uitgangspunt bij de gehouden gesprekken is de notitie gesprekscyclus:  “Samen in gesprek 
zijn en blijven” van de Laurentius Stichting.   
POP gesprekken worden voorbereid aan de hand van het format van het WMK-PO van Cees 
Bos. Door betrokkene wordt een formulier ingevuld. Ook de leidinggevende vult een 
formulier in. De resultaten worden in een POP gesprek vergeleken. Samen wordt een 
doelstelling geformuleerd. Aan de hand daarvan schrijft betrokkene een POP. Deze wordt 
voorgelegd aan leidinggevende. Bij goedkeuring wordt deze door beiden ondertekend. 
Onderdeel van de procedure is een bezoek in de groep. 
Functioneringsgesprekken worden gehouden aan de hand van een verslagformulier. 
Betrokkene vult dit voorafgaand aan het gesprek in en stuurt dit aan leidinggevende. Op de 
afgesproken datum wordt aan de hand van het ingevulde formulier het gesprek gehouden. 
Hiervan wordt een verslag gemaakt, dat aan betrokkene wordt voorgelegd. Na goedkeuring 
wordt dit door beiden ondertekend. Onderdeel van de procedure is een bezoek in de groep. 
Bij beoordelingsgesprekken vult de leidinggevende een beoordeling in. Deze wordt 
voorafgaand aan de afgesproken datum aan betrokkene toegezonden. Op de afgesproken 
datum wordt de beoordeling besproken. Na afloop wordt dit door beiden of voor gezien of 
voor akkoord getekend. Onderdeel van de procedure is een bezoek in de groep. Verslagen van 
de gesprekken worden in het personeelsdossier opgeborgen. 
In het komend schooljaar zal worden overgestapt naar een nieuw instrument voor dg 
gesprekscyclus, namelijk Coo7. 
 3.7 Begeleiding beginnende leerkrachten In de afgelopen jaren zijn er regelmatig nieuwe collega’s ingestroomd. Zij werden aangesteld 
ter vervanging van zieke collega ’s of in het kader van een zwangerschaps-/bevallingsverlof. 
Zij werden gekoppeld aan een leerkracht die al langer op school werkzaam is. Naar aanleiding 
van deze instroom zijn de regels en afspraken opgesteld die in een schoolvademecum terug te 
vinden zijn. Met de nieuwe personeelsleden wordt de afgesproken gesprekscyclus doorlopen. 
3.8 Plaatsing in het kader van de participatiewet In het afgelopen jaar heeft een proefplaatsing in het kader van de participatiewet Gemeente 
Delft 2015 plaatsgevonden.  Deze plaatsing is na de proefperiode omgezet in een 
arbeidsovereenkomst met loonkosten subsidie. Betrokkene verricht zowel werk tijdens 
onderwijstijd, als tijdens de naschoolse opvang. Zij wordt begeleid Werkgevers Servicepunt 
Haaglanden.  
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3.9 Klassenconsultaties Voorafgaand aan ieder gesprek vindt een klassenbezoek plaats. Bevindingen uit dit bezoek 
worden besproken in het  POP-, beoordelings- en/of functioneringsgesprek. Op verzoek zijn 
er bezoekjes afgelegd door de intern begeleider en de gedragsspecialist.   In het kader van de 
invoering van de nieuwe WO methode Blink heeft de onderwijsspecialist gesprekken gevoerd 
met collega ‘s. In het kader van het traject Handelings- en opbrengstgericht werken zijn er 
collegiale consultaties uitgevoerd.  
3.10 Deskundigheidsbevordering team en individuele teamleden 
Gevolgde teamscholing 2014-2017 
Jaar  Thema Organisatie  
2014-2017 Training Cultuurhelden VAK/DOK 
2016-2017 Scholing Kentalis cursusmiddag TOS Kentalis 
 
Gevolgde persoonlijke scholing 2016-2017 
Jaar Thema Organisatie Aantal 

medewerkers 
2010-2016 BHV Quinton bv 6 
2016-2017 Ik leer anders Opleidingscentrum Ik 

leer anders 
2 

2016-2017 Oriëntatie cursus op het 
schoolleiderschap 

Obruni 
 

2 

2016-2017 Scholing Kentalis cursusmiddag TOS Kentalis 2 
2016-2017 Opleiding preventiemedewerker Arbomeester 1 
2016-2017 Cursus Exact en begroten Pro management 1 
2015-2016 Post HBO opleiding "Onderwijs en 

Moderne Media` 
ABZHW 1 

2016-2017 De leider als beweger Thomas More 
Hogeschool 

1 

2016-2017 Samen Kijken, Samen Leren HCO 8 
2016-2017 Groepsdynamica in het primair 

onderwijs 
Medilex 1 

2016-2017 Verdiepingstraining  
voor aandachtsfunctionarissen 
 

Dessaur Trainingen 1 
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2016-2017 Verandermanagement Nederlands Instituut 
voor Kennisoverdracht 
(INVK) 

1 

2016-2017 Cursus omgang met 
Hoogbegaafdheid  

Landelijk 
Informatiecentrum 
Hoogbegaafdheid - 
Stichting Plato 

2 
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Hoofdstuk 4 Evaluaties LB leerkrachten  
 
Evaluatie van de bovenbouwcoördinator: 
 In het schooljaar 2016-2017 is de bovenbouw 9 keer samengekomen om te vergaderen.  
Dit schooljaar hebben wij veel agendapunten op de vergadering gehad die voortkomen uit het 
jaarplan. Deze punten zijn derhalve ook in het jaarplan geëvalueerd. Te denken valt aan de 
implementatie van Blink (inclusief topografie) en Wizwijs (inclusief Rekentijgers). 
We hebben ook begrijpend lezen een aantal keren op de agenda gehad. Hierbij hebben we in 
een open sfeer tips gegeven hoe Nieuwsbegrip te modellen. In het schooljaar 2017-2018 zal 
het onderwerp begrijpend lezen opnieuw terugkomen. Het wordt opnieuw als doelstelling 
opgenomen in het jaarplan.  
Evaluatie Topomaster door onderwijsspecialist  
 Het afgelopen schooljaar zijn de bovenbouw leerlingen enthousiast met Topomaster aan de 
slag gegaan, met name tijdens zelfstandig werken. De toetsen van Topomaster zijn rond 
november 2016 klaargezet in de lesomgeving. De leerkrachten van de bovenbouw hebben bij 
de start van het schooljaar ervoor gekozen om de kaarten van Geobas in te zetten tijdens de 
topografie-lessen voor de topografische kennis en de toetsing. Gedurende  het schooljaar zijn 
de toetsen van Topomaster dus niet ingezet. Dit betekent dat er nog geen volledig 
beeld/ervaring is met de  methodiek van Topomaster. Bovendien komt er een vernieuwing / 
aanpassing aan. Ook de discussie over topografie ( zie BBV 10 mei ) is door tijdgebrek niet 
aan bod gekomen. De antwoorden van de facebookgroep zijn best interessant. BV: "leerlingen 
eigenaar maken van eigen leerproces, eigen keuze maken, vergroten van betrokkenheid, 
grenzen verleggen". Ook het beoordelen van de spelling, hanteren 80% norm, kennis 
tegenover vaardigheden. Kortom: we zijn er nog niet uit. Bovenstaande punten kunnen 
volgend schooljaar meegenomen worden in de discussie over Topomaster.  
De bovenbouwleerkrachten hebben aangegeven volgend schooljaar weer de werkboeken van 
Geobas te willen gebruiken. 
 
Het voorstel voor volgend schooljaar:   
De informatie en de kaarten van Geobas worden geheel of gedeeltelijk behandeld en daarna 
gekoppeld aan het onderdeel/onderdelen van Topomaster. Hierbij wordt de volgorde van 
Topomaster wb provincie, land, werelddeel aangehouden. Dit ivm de toetsen van Topomaster 
( zowel toponiemen als inhoudelijke en zinvolle vragen.) Voor de normering kunnen de 
resultaten van de topokaarten en de Topomastertoetsen gebruikt worden. Zie voor een 
voorbeeld van een jaarplanning de handleiding met name bladzijde 10-14. Atlassen zoveel 
mogelijk laten gebruiken bij Geobas en Topomaster, ook in de groepen 4 en 5.  
 
Volgende evaluatie: Eind schooljaar 2018 wordt de methode Topomaster geëvalueerd en 
moet er een besluit vallen hoe we verder gaan; met of zonder Geobas.  Ook hier geldt: soms 
een beetje durven loslaten. Topomaster zal regelmatig op de BBV agenda staan.  
Streefdoel: Topomaster zal na 1- 2 jaar een meer leidende rol moeten krijgen.   
 Het team van Blink wereld staat altijd open voor vragen. service.educatie@blink.nl 
Misschien kan een medewerker ons verder op weg helpen. Ook deelname aan de Blinkdag 
kan verhelderend en inspirerend zijn. De ervaringen delen op BBV is belangrijk om verder te 
komen. 
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Evaluatie van de Gedragsspecialist: Afgelopen schooljaar 2016-2017 hebben er diverse observaties in verschillende groepen 
plaats gevonden. 
Samen met de IB-er is er een opzet gemaakt voor pedagogische teamvergaderingen. Op de 
Stervergadering van 7 juli 2017 zal deze opzet gepresenteerd worden. 
Er zijn afgelopen schooljaar 2 netwerkbijeenkomsten geweest op het stafbureau. Gesproken 
werd over het veiligheidsplan en groepsplan gedrag. Wij kiezen alsnog voor de pedagogische 
teamvergaderingen om de werkdruk niet verder op te voeren voor de leerkrachten. 
 
Komend schooljaar gaat de gedragsspecialist structureel meer in de groepen observeren en de 
leerkrachten tips geven. Hier wordt tijd voor gegeven. 
 
Ook zullen er leerlingen geobserveerd worden. 
 
Er zullen ook komend schooljaar weer 2 netwerkbijeenkomsten zijn in het najaar en in het 
voorjaar. 
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Hoofdstuk 5 Huisvesting en Financiën 
5.1 Huisvesting 
In het schooljaar 2014-2015 is de herinrichting van het speelterrein gerealiseerd. Door de 
inzet van velen is er een mooi en uitdagend speelterrein ontstaan. In het schooljaar 2015-2016 
is er een training gevolgd door de werkgroep waar ideeën zijn ontwikkeld en activiteiten 
gestart om dit speelterrein te gebruiken voor het behalen van onderwijskundige doelen. Zie 
hiervoor verderop in dit jaarverslag: Doelstelling 4: natuureducatie op het schoolplein. 
Daarnaast is er op de speelplaats een nieuw speeltoestel geplaatst een zogenaamde  
wiebelbrug. Deze is deels bij elkaar gespaard via een actie van de Jumbo. 
Aan de buitenkant van jaargroep KC en jaargroep 3 is nieuwe zonwering aangebracht.  
 
5.2 Financiën 
Op onze school is de directeur belast met het financiële beleid. Met de medezeggenschapsraad 
wordt dit beleid besproken aan de hand van de begroting en de jaarrekening. De directeur 
bewaakt de opgestelde begroting. Specifieke budgetten worden ingezet voor het doel 
waarvoor zij bestemd zijn. Hieronder staat een schematisch overzicht van de inkomsten en 
uitgaven van de afgelopen jaren.  

Leerlingaantal 
1-10-2013 

Leerlingaantal 
1-10-2014 

Leerlingaantal 
1-10-2015 

Leerlingaantal 
1-10-2016 

247 259 254 258 
Begroting Begroting Begroting 

€ 2014 2015 2016 2017 
Inkomsten 1.241.522,00 1.135.929,00 1.160.380,00 1 218 479 
Uitgaven 1.201.288,00 1.138.825,00 1.176.483,00 1 215 850 

Saldo 40.234,00 -2.896,00 -16.103,00 2 629 

     
Uitgaven in € 2014 2015 2016 2016 

Personeel 977.407,00 962.925,00 1.025.583,00 1.042.500,00 
Huisvesting 106.658,00 45.100,00 46.100,00 57.750,00 

Afschrijvingen 48.960,00 50.200,00 55.500,00 56.000,00 
ICT/leer- en 

hulpmiddelen 25.612,00 29.300,00 34.000,00 36.500,00 
Overig 42.651,00 51.300,00 15.300,00 23.100,00 
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€ 2013 2014 2015 2016 

Uitgaven per 
leerling 4.297,00 4.864,00 4.397,00 4.694,00 

     
Uitgaven in % 2013 2014 2015 2016 

Personeel 82,09% 81,36% 84,55% 85,75% 
Huisvesting 6,26% 8,88% 3,96% 4,75% 

Afschrijvingen 4,07% 4,08% 4,41% 4,61% 
ICT 2,51% 2,13% 2,57% 3,00% 

Overig 5,07% 3,55% 4,50% 1,90% 
Voor verdere  gegevens  verwijzen wij naar de jaarrekening van de school en de Laurentius 
Stichting.   
5.2.1 Ontwikkelingen en belemmeringen 
De Bernadette-Mariaschool is financieel een gezonde school. Door het stijgen van het 
leerlingaantal beschikt de school over een ruimer budget. Een belangrijk facet binnen onze 
begroting zijn de gelden vanuit de “impulsgebieden postcode”. Deze gelden stellen ons in 
staat om extra personeel aan te trekken. Hierdoor kunnen we intern de ziektevervanging 
regelen. Daarnaast is het mogelijk om de gewenste ondersteuning te bieden. Mogelijke 
bezuinigingen op dit vlak zouden voor onze school verkeerd uitpakken. 
In 2016-2017 is er aanmerkelijk meer geld nodig voor personeel. De trend van 2015-2016 zet 
zich voort. Dit heeft te maken met de nieuwe cao’s die in de afgelopen jaren gesloten zijn. 
Daarnaast is het aantal leerlingen gestegen en is het personeel nodig om de verschillende 
groepen te bemensen. 
De huisvestinglasten zijn gestegen. Dit wordt deels veroorzaakt door uitbreiding van het 
budget schoonmaak ivm het wegvallen van een eigen medewerkster, de stijgende 
energielasten en het verhogen van de post preventief onderhoud.  
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Hoofdstuk 6 Verantwoording van de doelstellingen 
 
Doelstelling 1: Opbrengstgericht Werken (OGW) en Handelingsgericht werken (HGW) Op onze school werken wij systematisch aan het verhogen van de leeropbrengsten en het 
verbeteren van het leerproces van de kinderen door te werken met groepsoverzichten en 
groepsplannen voor de vier basisvakken.  Leerkrachten maken een analyse van de resultaten op leerling- en groepsniveau;  Leerkrachten formuleren ambitieuze leerdoelen op leerling- en groepsniveau (OGW)  Leerkrachten behalen deze leerdoelen door het toepassen van een heldere en effectieve 

didactiek (doelstelling 2 DIM) en het afstemmen van instructie en verwerking op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen (HGW).  Op schoolniveau wordt bij alle vakken een scores behaald die op of boven het 
landelijk gemiddelde liggen. 

 
Achtergrond: De afgelopen twee jaar hebben wij intensief gewerkt aan een traject rondom OGW, HGW en 
DIM met een schoolbegeleider. In het kader van borging willen wij dit traject in verkorte 
variant blijven herhalen.  
De leerkrachten van onze school willen een professionaliseringsslag maken in het handelen 
naar de resultaten.  
 
Activiteitenschema:  
Activiteit Door wie Wanneer   
Groepsplan 1 in ESIS opgesteld Team  9 september   
Bijstellen van de analyse op leerling- en 
groepsniveau (tussenevaluatie) 

Team 10 oktober –  
4 november 

  
Afnemen van M-toetsen volgens het 
toetsrooster en volgens de gemaakte 
afspraken 

Team Januari/februari   

Maken van een analyse op schoolniveau IB’er Februari   
Formuleren van ambitieuze leerdoelen op 
leerling- en groepsniveau tijd hiervoor 
tijdens groepsplancafé 

Team  15 februari  
Deadline 17 feb. 

  

Voeren van doelstellingengesprekken met 
alle leerkrachten, waarbij de analyses, de 
leerdoelen en de didactische aanpak 
besproken wordt 

IB/directie/team Maart   

Schriftelijk samenvatten van de gevoerde 
gesprekken en communiceren naar 
leerkracht en team 

IB/ directie Maart   

Aanpassen van de roosters en de lessen op 
basis van de geformuleerde doelstellingen 

Team Maart   
Trajectbewaking op aanpassingen in 
rooster en lessen d.m.v. flitsbezoeken 

Directie 
Team 

Maart – mei   
Afnemen van de eindtoets Cito Groep 8 April   
Analyse eindresultaten bijstellen van 3 jaar IB’er Mei   
Afnemen van E-toetsen volgens het 
toetsrooster en volgens de gemaakte 
afspraken 

Team Juni   
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Maken van een analyse op schoolniveau IB-er Juni/juli   
Overdrachtsgesprekken volgende 
leerkracht met IB’er 

Team Juni/juli   
Bespreken van de analyse met het team en 
evalueren of geformuleerde doelen zijn 
behaald 

IB-er 
Team 

7 Juli  

 
Succescriteria: De leerkrachten maken 2x per jaar (M en E) een resultatenanalyse op leerling- en 
groepsniveau. 
De leerresultaten van de in het toetsrooster opgenomen toetsen, liggen tenminste op het 
niveau van het landelijk gemiddelde tenzij de inspectienorm anders is. 
 
 
Eindevaluatie: De leerkrachten hebben 2x per jaar (M en E) een resultatenanalyse op leerling- en 
groepsniveau gemaakt.  
De leerresultaten van de in het toetsrooster opgenomen toetsen, liggen bij de meeste vakken 
en de meeste groepen op het niveau van het landelijk gemiddelde tenzij de inspectienorm 
anders is. 
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Doelstelling 2: Directe Instructie Model implementeren (DIM) Het implementeren van een eenduidig didactisch model:  Het team kent het Directe Instructie Model (DIM).   Het team zet het DIM in als het didactische model van de school.   De leerlingen werken gedifferentieerd aan de verwerking  De leerkrachten verwerken het DIM in het groepsplan.  De leerkrachten zetten in op het efficiënt gebruik van de leertijd. 
 

Achtergrond: Het DIM model wordt toegepast volgens afspraak op de basisvakken en 
wereldoriëntatie.  
Het loslaten van de methode blijft een ontwikkelpunt. In het kader van de borging zullen wij 
ook dit schooljaar inzetten op het observeren van DIM in de groepen. 
 
Activiteitenschema:  
Activiteit Door wie Wanneer   
De leerkrachten passen het DIM toe op de 
basisvakken en wereldoriëntatie en 
beschrijven dit in het groepsplan. 

Team September    

Directie bespreekt kijkwijzer en hoe ze het 
invullen  

Directie Oktober - 
Trajectbewaking op toepassing van het 
DIM d.m.v. observaties (a.d.h.v. een 
kijkwijzer) en gesprekken 

Directie November    

Schriftelijke samenvatting van de gevoerde 
gesprekken en communiceren naar 
leerkrachten en team 

Directie November - 

De leerkrachten passen het DIM toe op de 
basisvakken en wereldoriëntatie en 
beschrijven het in het groepsplan. 

Team Februari   

Klassenbezoeken in het kader van de 
gesprekkencyclus. Onderdeel is de 
toepassing van het DIM (met kijkwijzer) 

Directie Mei/juni    

Schriftelijke samenvatting van de gevoerde 
gesprekken en communiceren naar 
leerkrachten en team 

Directie Mei/juni    

Evaluatie borgen DIM en   
eventueel opnemen in jaarplan 2017-2018 

Team 
Directie 

Juni   
 
Succescriteria: Leerkrachten passen dagelijks waarneembaar het directe instructiemodel toe op de 
basisvakken en wereldoriëntatie.  
De leerlingen werken op eenduidige en adequate manier tijdens het zelfstandig (ver)werken. 
De leerkrachten maken efficiënt gebruik van de leertijd. 
 
Eindevaluatie: De directie heeft tijdens de flitsbezoeken nog te weinig gezien dat de leerkrachten dagelijks 
waarneembaar het directe instructiemodel toepassen op de basisvakken en wereldoriëntatie. 
Zij missen het activeren van de leerlingen tijdens de divers fasen van het DIM model. Daarom 
willen zij komend schooljaar werken naar het expliciete directe instructiemodel.  
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De leerlingen werken op eenduidige en adequate manier tijdens het zelfstandig (ver)werken. 
De leerkrachten maken efficiënt gebruik van de leertijd. 
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Doelstelling 3: Begrijpend lezen  Het verhogen van de resultaten van begrijpend lezen op de CITO toetsen:  Bieden wij voldoende vaardigheden voor begrijpend luisteren aan in de onderbouw?  Biedt de huidige methode nieuwsbegrip voldoende vaardigheden om te komen tot het 
gewenste niveau van begrijpend lezen.  Beschikken de leerkrachten over voldoende vaardigheden om begrijpend 
leesonderwijs te geven.  Koppeling nieuwsbegrip toetsen en CITO LOVS, en de frequentie van de methode 
onafhankelijke toetsen. 
 

Achtergrond: Wij maken 3 jaar gebruik van de methode Nieuwsbegrip en nieuwsbegrip XL.  
We hebben geconstateerd dat de leerresultaten van de CITO toetsen begrijpend lezen risicovol 
zijn. Daarom denken we dat de methode Nieuwsbegrip geëvalueerd moet worden en gekeken 
moet worden of deze voldoet aan onze doelstelling.  
 
Activiteitenschema:  
Activiteit Door wie Wanneer   
In de bouwvergaderingen wordt besproken 
welke vaardigheden de leerkrachten 
moeten hebben om begrijpend 
luister/leesonderwijs te geven. (kijkwijzer 
maken) 

Bouwcoördinator 
Team 

30 augustus   

Terugkoppeling bouwcoördinatoren naar 
MT 

MT overleg 19 september   
Lesobservaties activiteit met begrijpend 
luisteren/nieuwsbegrip les met 
terugkoppeling aan leerkracht 

MT September/oktober - 

WMK kaart uitzetten begrijpend lezen 
(deze eerste herschrijven)  

Directie September  - 
Schriftelijke terugkoppeling (lesobservaties 
en WMK kaart) aan het team en bespreken 
deze in de  teamvergadering  

Team 7 november - 

Doelstellingen formuleren n.a.v. de 
teamvergadering  

Team 7 November  - 
De leerkrachten voeren activiteiten uit 
waardoor de doelstellingen bereikt kunnen 
worden. 

Team  November tot maart  - 

Lesobservaties activiteit met begrijpend 
luisteren/nieuwsbegrip les met 
terugkoppeling aan leerkracht 

MT Januari/februari  

Cito M toets begrijpend lezen Team januari   
Analyse Cito M toets  IB februari   
Schriftelijke terugkoppeling 
(lesobservaties) aan het team en bespreken 
deze in de  teamvergadering 

Directie 
Team 

13 maart - 

Bespreken van de analyse met het team en 
evalueren of geformuleerde doelen zijn 
behaald 

Team 13 maart - 
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Doelstellingen formuleren n.a.v. de 
teamvergadering 

Team  13 maart - 
De leerkrachten voeren activiteiten uit 
waardoor de doelstellingen bereikt kunnen 
worden. 

Team  maart tot juli - 

Lesobservaties activiteit met begrijpend 
luisteren/nieuwsbegrip les met 
terugkoppeling aan leerkracht 

MT Mei/juni - 

Evaluatie of succescriteria behaald zijn MT overleg 13 juni - 
Stervergadering evaluatie bespreken traject 
begrijpend lezen 

Team 7 juli   
 
Succescriteria: Aan het eind van het schooljaar 2016-2017 is de huidige methode nieuwsbegrip geëvalueerd 
en beoordeeld.  
Aan het eind van het schooljaar 2016-2017 zijn de vaardigheden van de leerkrachten 
beoordeeld in start- basis- en vakbekwaam. 
Aan het eind van het schooljaar 2016-2017 heeft begrijpend luisteren een zichtbare plek in het 
aanbod van de onderbouw. 
In het schooljaar 2018-2019 zijn de resultaten op de methode onafhankelijke toets niet meer 
risicovol.  
 
 
Eindevaluatie: Deze doelstelling is door omstandigheden niet gelukt. We hebben de doelstelling herschreven 
voor het jaarplan 2017-2018.  
Aan het eind van het schooljaar 2016-2017 is de huidige methode nieuwsbegrip geëvalueerd 
en beoordeeld – niet behaald.   
Aan het eind van het schooljaar 2016-2017 zijn de vaardigheden van de leerkrachten 
beoordeeld in start- basis- en vakbekwaam – niet behaald. 
Aan het eind van het schooljaar 2016-2017 heeft begrijpend luisteren een zichtbare plek in het 
aanbod van de onderbouw – niet behaald.  
In het schooljaar 2018-2019 zijn de resultaten op de methode onafhankelijke toets niet meer 
risicovol – deze doelstelling is eigenlijk al behaald. De resultaten op de M en de E toetsen van 
2017 waren al op of boven het landelijk gemiddelde. Ook de eindresultaten van groep 8 waren 
dit jaar wat betreft begrijpend lezen op landelijk gemiddelde. 
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 Doelstelling 4: Natuureducatie op het schoolplein 
 Het opzetten van een plan om natuureducatie mogelijk te maken op het schoolplein.  De beheer-en beleefkalender verder uitbreiden en invullen  Het geven van praktische lessen op het schoolplein   In kaart brengen van thema’s in Binnenstebuiten 

(Blink).  Connectie met Natuur-en milieucentrum de Papaver.    Acties t.b.v. de E-deal  
 
Achtergrond:  In het schooljaar 2014-2015 is het schoolplein grondig 
gerenoveerd en opnieuw ingericht. Hierna is er door het 
team een beheer-en beleefkalender ingevuld. In het schooljaar 2015-2016 zijn er verdere 
verbeteringen aangebracht op het schoolplein door teamleden en vrijwilligers (bijv. NL Doet). 
De scholen van Delft zijn  een E-Deal aangegaan met de gemeente Delft om te verduurzamen.  
 
 
Activiteitenschema:  
Activiteit Door wie Wanneer   
Inzamelingsactie kleine huishoudelijke 
apparaten 

Leerlingen en 
ouders 

September – 
november  

  
Opgeven NL Doet??? Dionne  November - 
Beheer en beleefkalender op agenda  
Invullen thema’s Blink en koppeling 
praktische les/Papaver 

OBV en BBV Oktober - 

Het geven van praktische lessen op het 
schoolplein 

Team Gedurende het 
schooljaar 

 
Natuurlessen Papaver verwerken in beheer 
en beleefkalender 

Dionne oktober - 
Beheer en beleefkalender op agenda  
Invullen thema’s Blink en koppeling 
praktische les/Papaver 

OBV en BBV Maart   

NL Doet??? Team, ouders etc Maart - 
Nationale Buitenlesdag Alle groepen 11 april   
Evalueren Natuur-en milieu educatie (o.a. 
Blink – Praktische lessen – Papaver) 

OBV en BBV Juni   
 
Succescriteria: Natuureducatie heeft een stevige plek in ons onderwijs door: o een uitgebreide beheer-en beleefkalender o het geven van praktische lessen op het schoolplein  o In kaart brengen van thema’s in Binnenstebuiten (Blink) en de connectie met Natuur-

en milieucentrum de Papaver o Acties t.b.v. de E-deal  
 
Eindevaluatie: Natuureducatie begint een stevigere plek te krijgen binnen ons onderwijs door: o de uitgebreide beheer-en beleefkalender, deze gaan we verwerken in de jaarplanning 

zodat we deze onder de aandacht blijven brengen.  
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o het geven van praktische lessen op het schoolplein, er zijn praktische lessen gegeven. 
We hebben ook deelgenomen aan de nationale buitenlesdag. Dit zou nog meer 
kunnen. De buitenlesdag voor 2018 is opgenomen in de jaarplanning. o In kaart brengen van thema’s in Binnenstebuiten (Blink) en de connectie met Natuur-
en milieucentrum de Papaver, dit staat in de beheer-en beleefkalender.  o Acties t.b.v. de E-deal: we hebben meegedaan aan de Wecycle actie van inzameling 
van oude huishoudelijke apparaten. Hiermee hebben wij 88 apparaten opgehaald en 
een digitale camera voor school verdient. Groep 8 heeft meegedaan aan de wedstrijd 
van Wecycle om een reclame actie te verzinnen.  
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Doelstelling 5: Implementatie rekenmethode Wizwijs  
 Goede overgang van oude methode Pluspunt naar nieuwe methode Wizwijs. 
 De rekencoördinator neemt leiding in het proces. 
 Te verwachten resultaten bij de Cito-toetsen. 

Achtergrond: Er moet gekeken worden naar de einddoelen die behaald zijn in 
het vorige schooljaar en naar de begindoelen die gevraagd worden 
in het nieuwe schooljaar. 
Met behulp van de instaptoetsen, kan er een beeld geschetst worden van het niveau waarop de 
kinderen zitten voor de methode Wizwijs. 
 
Activiteitenschema:  
Activiteit Door wie Wanneer   
Het doornemen van de handleidingen Femke + lkr Augustus Blok 

1, september 
overige 
blokken 

  

Bij startgesprekken aangeven van hoger 
rekenniveau bij ouders 

Leerkrachten September / 
oktober 

  
Leerlijnen vergelijken Pluspunt en 
Wizwijs, voor een goed inzicht van 
startniveau van de leerlingen 

Femke + lkr September   

Evalueren hiaten en overeenkomsten Femke + lkr 23 september 
27 september 

  
Terugkoppeling van evaluatie 
desbetreffende leerkrachten 

Femke 27 september   
Toetsresultaten na ieder blok doorspelen 
naar Femke. Deze worden dan vergeleken 
met behaalde resultaten Cito E schooljaar 
2015/2016 en Wizwijs toetsen die al 
gemaakt zijn. Is dit in lijn der 
verwachting? 
 

Leerkrachten + 
Femke 

Na ieder blok  

Analyse en plan maken na iedere toets, 
toetssite Wizwijs. Femke bekijkt dan de 
kinderen waarvan de leerkrachten 
aangeven dat er extra hulp nodig is. En 
helpt zo nodig met het maken van een 
plan. 

Leerkrachten + 
Femke 

Na ieder blok  

Invoeren Wizwijssoftware oefenen en 
analyseren voor de leerlingen 

Femke + lkr Oktober  
‘Wizwijsbijeenkomst’ voor vragen, tips en Femke + lkr Iedere laatste Sept.  
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evaluatie. 
Gedurende een half uurtje, van 12.15u tot 
12.45u. 

dinsdag en 
vrijdag van de 
maand 

Kwartaal evaluatie rapportage aan MT. Femke/MT Okt./jan./apil/ 
juli 

 
Materialen die gemist worden, maar vaker 
nodig zijn aan Femke doorgeven. 

Lkr doorgeven en 
Femke verder 
regelen 

Wanneer nodig   

Toetssite in orde maken Femke oktober   
Leerlingsite in orde maken (mail Zwijssen 
niet gehad maar wel gelukt) 

Femke z.s.m. na mail 
Zwijsen 

  
Op de toetssite werken ze met ‘Getallen en 
Bewerkingen’ en ‘Meten en Meetkunde’. 
Op een bovenbouwvergadering wordt 
besproken dat dit op het rapport aangepast 
moet worden voor groep 3-4-5. Ook hoe 
vaak een herhalingstoets telt. 

Femke Eerst komende 
bovenbouwver
gadering 27-
10-2016 

  

De leerkracht voert de toets in, Femke 
analyseert en vergelijkt de verwachtingen. 

Lkr. en Femke Na iedere toets  
Soms worden in de les onderdelen één 
keer aangeboden, even een noot maken in 
de handleiding en een keer extra in de les 
aan bod laten komen.  

Lkr Wanneer nodig   

Rekentaal onderzoeken 
 

Marise en Femke November   
Stukje nieuwsbrief informeren ouders Femke November   
Stukje Laurier over Wizwijs op BMS Femke November   
Planning Wizwijs Femke Februari   
Les bijwonen groep 3, zie bijeenkomst 
Wizwijs groep 3 punt 3. 

Maaike en Femke 7-2-2017   

Bericht per blok aan ouders  Lkr / Femke Februari   
Oefenprogramma leerlingen groep 3 en 4 
klaarzetten. 

Femke Februari – 
april geworden 

  

Werken met oefenprogramma leerlingen 
zelf 

Alle groepen Februari – mei 
geworden 

 

Analyseren leerlijn klokkijken Femke Maart/april/me
i  

  

Analyseren Cito midden toetsen Leerkrachten zelf februari   
Vergelijken Cito-resultaten voor zover 
mogelijk, voor verschil Pluspunt en 

Femke Maart    



Jaarverslag 2016-2017   blz. 30 

Wizwijs. 
Vooraf van een blok de toets bekijken en 
memo’s in de handleiding plakken bij de 
stof die meer geoefend / behandeld moet 
worden dan in de handleiding staat. Ook 
kijken bij de herhalingslessen en 
oefenschriften voor extra oefeningen die in 
de les gebruikt kunnen worden. Noteren in 
handleiding voor volgend jaar op memo, 
o.i.d. 

Leerkracht Vooraf en 
tijdens een 
blok 

  

Planning Wizwijs Femke 7-3   
Lkr snelkoppeling Basispoort op leerling 
computers zetten. 

Lkr April   

Leerlingen aan de slag met 
oefenprogramma Wizwijs 

Lkr Mei, meteen 
na 
voorjaarsvakan
tie. 

 

 
Succescriteria: Wanneer de lessen naar behoren worden gemaakt en de toetsen op niveau zijn van het kind 
(Cito E-vorig schooljaar als meetpunt), is de doelstelling behaald. 
 
Eindevaluatie: In het begin van het schooljaar was het voor sommige collega’s nog behoorlijk zoeken en 
stoeien met de andere manier van lesgeven en qua klassenorganisatie. Hierbij heb ik hulp 
geboden waar nodig en de anderen konden goed uit de voeten. 
Succescriteria zijn nog niet volledig behaald. De resultaten eindcito groep 4 vallen tegen, 
volgend jaar in de gaten houden. Niet superslecht, maar wel een aandachtspunt en groep 5 
komt meer overeen met elkaar. Volgend jaar krijgt dit zeker nog mijn aandacht. 
 
Voor volgend jaar zijn er de volgende activiteiten: 
 
Activiteit Door wie Wanneer   
Hiaten kleuters / groep 3 aanpakken; 
klokkijken 

Femke + lkr September  
Toetsresultaten na ieder blok doorspelen 
naar Femke. Deze worden dan vergeleken 
met behaalde resultaten Cito E schooljaar 
2016-2017 en Wizwijs toetsen die al 
gemaakt zijn. Is dit in lijn der 
verwachting? 
 

Femke Na ieder blok  

Analyse en plan maken na iedere toets, 
toetssite Wizwijs. Femke bekijkt dan de 

Leerkrachten + 
Femke 

Na ieder blok, 
zo nodig. 
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kinderen waarvan de leerkrachten 
aangeven dat er extra hulp nodig is. En 
helpt zo nodig met het maken van een 
plan. 
Invoeren Wizwijssoftware oefenen en 
analyseren voor de leerlingen 

Femke (groep6) + 
lkr 

Augustus  
‘Wizwijsmail’ 
 

Femke + lkr Iedere maand  
Kwartaal evaluatie rapportage aan MT. Femke/MT Okt./jan./apil/ 

juli 
 

Voor een goed inzicht van startniveau van 
de leerlingen wordt er begin van het 
schooljaar de instaptoets gemaakt + 
analyse.  

Femke + lkr Augustus  
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Doelstelling 6: Cultuurhelden  
 De school wil bereiken dat er een verbinding ontstaat tussen onderwijsthema’s en 
kunstvakken met de nadruk op creativiteit  (21ste eeuwse vaardigheden) 
 
Achtergrond: Onze school vindt kunst en cultuur belangrijk. Er gebeurt al veel op dit gebied in de school, 
zowel binnen als buiten schooltijd. Echter, er is nog geen verbinding met onderwijsthema’s en 
er is geen focus op het creatieve proces. Hiervoor hebben wij in het schooljaar 2014-2015 de 
basistraining gevolgd van 2 dagen en project georganiseerd in samenwerking met 
cultuurhelden. In het schooljaar 2015-2016 hebben wij 2 projecten georganiseerd met behulp 
van de VAK.  
 
Activiteitenschema:  
Activiteit Door wie Wanneer   
Brainstorm project 1  Team en VAK  5 september   
Ontwikkelcafé (DOK) Team en VAK 13 september   
Vakvaardigheidstraining Team en VAK 5 oktober    
Project 1  Team en VAK Week 45+46 

(begin november) 
  

Evaluatie project 1 Team en Vak  Eind november    
Planning traject 2017-2020 Team en VAK 15 februari   
Studiedag 15 februari Team en VAK 15 februari   
Project 2    
    
    
    
 
Succescriteria:  Leerkrachten hebben voldoende kennis en vaardigheden om dans, theater, nieuwe 

media, muziek en beeldende kunst te betrekken bij onderwijsthema’s uit BLINK.  Leerkrachten zijn in staat leerlingen te begeleiden in een creatief en authentiek 
leerproces.  Leerkrachten zijn in staat leerlingen te begeleiden in het ontwikkelen van creativiteit, 
innovatief vermogen en ondernemingszin. 

 
Eindevaluatie: We hebben dit schooljaar 1 project van cultuurhelden gerealiseerd. Het traject is afgesloten 
eind 2016 en een nieuwe aanvraag is gedaan en gehonoreerd voor 2017-2020. Leerkrachten 
hebben voldoende kennis en vaardigheden om dans, theater, nieuwe media, muziek en 
beeldende kunst te betrekken bij onderwijsthema’s uit BLINK. We gaan het komende traject 
de methode Blink loslaten en een poging wagen om cultuurhelden breder te trekken naar alle 
vakken. Leerkrachten zijn deels in staat leerlingen te begeleiden in een creatief en authentiek 
leerproces. Het “durven loslaten” is nog lastig, dit wordt een onderdeel van het nieuwe traject.  
Leerkrachten zijn in staat leerlingen te begeleiden in het ontwikkelen van creativiteit, 
innovatief vermogen en ondernemingszin. Hier koppelen wij de 21st century skills aan. Het 
team heeft zelf aangegeven bij een paar van deze skills dat zij die niet of nauwelijks 
toepassen. Ook hier gaan wij in de nieuwe doelstelling mee aan de slag.  
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Doelstelling 7: Starten met en implementeren van de digitale les- en 
leeromgeving van het onderdeel Grenzeloos van de methode Blink 
 
Doel  Digitale verwerking van de lessen van Grenzeloos ( aardrijkskunde) door de leerlingen van 
groep 5-8. De leerlingen zoeken informatie,  bekijken filmmateriaal , beluisteren 
geluidsfragmenten en verwerken de opdrachten op een tablet. Ze werken individueel of in 
groepjes. Met deze opzet zullen de ICT vaardigheden van de leerlingen verbeteren.  
 
Achtergrond: Vanaf oktober 2014 werken de groepen 5-8 met de methode Blink. De eerste jaren werd naast 
de digitale leeromgeving gebruik gemaakt van werkboeken voor het verwerken van de 
opdrachten. Op school zijn 35 tablets aanwezig. Vanaf augustus 2016 zal iedere groep 
minimaal 2  thema’s van Grenzeloos digitaal aangeboden krijgen en verwerken. Grenzeloos is 
als pilot gekozen omdat bij deze methode geen chronologische volgorde vereist is ( in 
tegenstelling tot Eigentijds). Het werken met de tablets vereist een goede afstemming tussen 
de verschillende groepen. Deze afstemming zal in een schema aangegeven worden. De lessen 
van Blink worden gegeven op de woensdag, donderdag en/of vrijdag. 
 
Activiteitenschema:  

Activiteit Door wie Wanneer   
Groep 5-8 gaat aan de slag met de digitale 
lesverwerking van de methode grenzeloos. 
Iedere groep werkt 3 weken aan een thema.  
 
Overzicht Digitaal werken-printbladen per groep 
van de methode Grenzeloos 

Eigen leerkracht 
 
 
 
Onderwijs-
specialist 

 
 
 
 
September 
 

  

Groep 7 digitaal thema Grenzeloos Linda September   
Overleg met Judith over het functioneren van de 
tablets 

Onderwijsspeciali
st en ICT 
coördinator 

Oktober    

Groep 8 digitaal thema Grenzeloos Femke Oktober    
Groep 6 digitaal thema Grenzeloos Anja November   
Groep 5 digitaal thema Grenzeloos Marise Nov/dec   
Neem ook evaluaties op. Zie hieronder Anja Per maand   
Tussenevaluatie op BBV Anja /Dionne December   
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2016 
Groep 7 digitaal thema Grenzeloos Linda Januari  - 
Groep 8 digitaal thema Grenzeloos Judith Februari    
Groep 6 digitaal thema Grenzeloos Marieke Maart    
Groep 5 digitaal thema Grenzeloos Marise April    
Eindevaluatie op BBV 11 mei Bovenbouw/ 

Onderwijsspeciali
st 

11 mei   

 
Succescriteria:  De leerkrachten verzorgen 2 digitale thema’s van de methode Grenzeloos voor hun 

groep. Ze zijn bekend met een goede afstemming en volgen zo goed mogelijk het 
schema ( onderling ruilen kan).  De leerkracht zorgt voor de voorwaarden: tabletkar, printbladen bij sommige lessen, 
benodigd materiaal voor de les, groepjes indelen, ruimte inplannen voor presentaties.  De leerlingen van de groepen 5-8 hebben 2 thema’s van Grenzeloos digitaal verwerkt.  In de lessen laten de leerlingen een onderzoekende houding zien.  De leerlingen werken samen.  Er worden door de ( vertegenwoordigers van de ) groepjes presentaties gehouden bij 
bepaalde lessen/thema’s.  Er worden verschillende bronnen gebruikt, zowel boeken als internet.  De leerlingen zijn vaardig in het werken op en met de tablets ( positief groeiproces). 
Ze kunnen inloggen, gebruik maken van verschillende zoekmachines, presentaties 
maken op hun niveau, omgaan met Blink start. 

 
Eindevaluatie  Dit schooljaar hebben de groepen 5 -8  in de digitale lesomgeving van Blink gewerkt. In het 
jaarplan zijn de bevindingen van de leerkrachten en leerlingen terug te lezen.  
Het gestelde doel is ruim voldoende behaald ( zie evaluaties in jaarplan). In groep 7 staat nog 
een   digitale les van Grenzeloos in de planning. 
De succescriteria zoals geformuleerd in het jaarplan zijn leidend geweest bij de evaluatie. Ook 
aan deze criteria is ruim voldoende voldaan. Wel is duidelijk dat we verder kunnen “groeien 
en leren” , waarbij het proces een belangrijke rol mag spelen.   Groep 8 ( en misschien ook 
groep 7) heeft een thema meer projectmatig uitgewerkt met presentaties met Powtoon. Dit is 
heel goed door de leerlingen ontvangen. Het proces is hierbij belangrijk 
 
In de Bovenbouw vergadering zijn we tot de conclusie gekomen dat we met Blink door willen 
gaan op de ingeslagen weg met vernieuwingen/ uitbreidingen op het gebied van ICT. 
Met name de grenzeloos lessen digitaal, de ICT vaardigheden verder vergroten en een 
belangrijk stuk mediawijsheid hierin meenemen. Hierbij de opmerking dat het niet alleen gaat 
om tabletvaardigheid, maar ook de vaardigheid op de laptop verbeteren ( ook goed gebruik 
maken van de laptops). Bij de lessen Topografie wordt het werkboek van Geobas gemist. 
Alleen Topomaster geeft de leerkrachten onvoldoende zicht op de topografische kennis van 
de leerlingen. Ook de vaardigheid van het zoeken in register kan met Geobas beter geoefend 
worden. Hierbij moet geconstateerd worden dat de toetsen van Topomaster dit jaar niet 
ingezet zijn. Er is nog geen volledig beeld van de methode Topomaster. Aandachtspunt voor 
komend schooljaar. 
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Voorstel voor schooljaar 2017-2018:  het werken met de methode Blink verder uitbouwen 
met specifieke aandacht voor de ICT vaardigheden. Met het onderdeel Grenzeloos verder 
gaan met de digitale lesomgeving, de lesdoelen “ vertalen” en verwerken in een 
digitaalproject. Judith zal dit aansturen en begeleiden. Bij Eigentijds en Binnenstebuiten wel 
de werkboeken gebruiken.   
 
Als begeleider voor het implementeren van de WO methode op school houdt mijn taak hier 
op en geef ik begeleiding van dit vervolgtraject graag over aan de nieuwe ICT coördinator.  
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Doelstelling 8: Implementatie Schatkist editie 3 
 Schooljaar 2016/2017 starten we met de implementatie van de nieuwe 

methode Schatkist bij de kleuters.  De onderbouwcoördinator neemt samen met de directie, de leiding in dit traject.  Eind van het schooljaar 2017/2018 is de implementatie afgerond. 
 
Achtergrond: De nieuwe methode Schatkist is een methode waarin de kleuters verwonderen en ontdekken 
in een speelse en rijke leeromgeving. Ieder kind kan zich op zijn eigen niveau ontwikkelen. 
Om doelgericht aan de brede ontwikkeling te werken vereist dit een bedachtzaam en in 
stappen te volgen implementatie . 
De school heeft ervoor gekozen om niet alle activiteiten te gebruiken. Reeds bestaande 
methodes worden samengevoegd tot een geheel. Deze samenvoeging vereist de nodige 
aandacht. 
Tevens streven we ernaar de jaar/maand/weekplanning waar nu mee gewerkt wordt, hieraan 
aan te passen. Ook de maandmappen nemen we mee in dit traject. 
  
Activiteitenschema:  
Activiteit Door wie Wanneer   
Voorbereiden anker 1 Magda en Dionne Juni/juli    
Startvergadering eerste anker  Team onderbouw 16 augustus    
Ouders informeren nieuwsbrief Magda en Dionne Augustus    
Anker 1  Week 35 - 37   
Onderbouwvergadering agendapunt Schatkist OBV 30 augustus   
Voorbereiden 2e anker Isabelle en Gezien September   
Ouders informeren nieuwsbrief     
Anker 2   Week 39-41   
Voorbereiden 3e anker Gezien en Suzan oktober   
Ouders informeren nieuwsbrief     
Onderbouwvergadering agendapunt Schatkist OBV 11 oktober   
Anker 3  Week 45 - 47   
Voorbereiden 4e anker Allen ob november   
Ouders informeren nieuwsbrief     
Onderbouwvergadering agendapunt Schatkist OBV 13 november   
Anker 4   Week 2-4   
Voorbereiden 5e anker Allen ob Januari    
Ouders informeren nieuwsbrief     
Onderbouwvergadering agendapunt Schatkist OBV 24 januari   
Anker 5  Week 6-8   
Voorbereiden 6e anker Allen ob februari   
Ouders informeren nieuwsbrief     
Onderbouwvergadering agendapunt Schatkist OBV 21 februari   
Anker 6  Week 10-12   
Voorbereiden 7e anker Allen ob Maart -  
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Ouders informeren nieuwsbrief   - 
Onderbouwvergadering agendapunt Schatkist OBV 21 maart - 
Anker 7  Week 13-15 - 
Voorbereiden 8e anker Allen ob April    
Ouders informeren nieuwsbrief     
Onderbouwvergadering agendapunt Schatkist OBV 11 april   
Anker 8  Week 19-21   
Voorbereiden 9e anker Allen ob Mei    
Ouders informeren nieuwsbrief     
Onderbouwvergadering agendapunt Schatkist OBV 23 mei   
Anker 9  Week 24-26   
Eindevaluatie en planning 2017-2018 Ster OBV 27 juni    
 
Succescriteria: Aan het eind van het schooljaar 2016/2017 zijn 9 ankers uitgewerkt en is de implementatie 
gezamenlijk met de directie en team onderbouw in goed overleg gegaan. 
 
Eindevaluatie: In goed en regelmatig overleg is gewerkt aan de implementatie van deze methode. 
8 ankers zijn dit schooljaar uitgebreid uitgewerkt. 
De bedoeling was 9 ankers uit te werken maar i.v.m. andere prioriteiten hebben we ervoor 
gekozen om 8 ankers te doen. 
De vorm waarin we deze ankers voorbereiden is steeds bijgesteld gedurende de uitvoering. 
Elk anker hebben we geëvalueerd en hebben we afspraken gemaakt ter verbetering.  
De samenvoeging van de bestaande methodes is nog in ontwikkeling. 
Tevens is een begin gemaakt met het opnemen van het groepsoverzicht in het lesrooster. 

 
 
 
 

 
  Anker Kunst   Anker gezondheid   Anker buitenspelen 
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Doelstelling 9: Taakinvulling preventiemedewerker 
De preventiemedewerker houdt zich bezig met veilig en gezond werken in en om de school. 
 
Achtergrond: De preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij zijn taak om te zorgen voor 
veilige en gezonde werkomstandigheden in een bedrijf. De taken van de 
preventiemedewerker omvatten tenminste de medewerking aan het verrichten en 
opstellen van een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie), het bewaken en uitvoeren 
van Arbo maatregelen en het adviseren aan en overleggen met de MR. Daarnaast is de 
preventiemedewerker de vraagbaak op school op het gebied van 
arbeidsomstandigheden. De rol van de preventiemedewerker is zowel uitvoerend als 
adviserend.  
De werkgever dient er zorg voor te dragen, dat de preventiemedewerker voldoende wordt 
toegerust voor het uitvoeren van de taken. 
 
Activiteitenschema:  
Activiteit Door wie Wanneer   
Training preventiemedewerker Sipkje 5-10-2016   
Opstellen RI&E  
 

Sipkje Oktober 
2016 

 
Ontruimingsoefening Sipkje + Joop Na de 

herfstvak. 
 

Invullen RI&E team november  
Gesprek over het invullen van de taak 
preventiemedewerker (taakomschrijving 
opstellen, te denken valt aan bijvoorbeeld 
ongevallenformulier) 

Sipkje + Joop november   

Bespreken zaken rond de taak van aandacht 
functionaris 

Sipkje + Suzanne Januari    
Plan van Aanpak opstellen n.a.v. RI&E Sipkje Februari    
Gesprek over plan van Aanpak Sipkje + Joop maart   
Uitvoering geven aan RI&E  Sipkje Juli    
Bespreken zaken rond de taak van aandacht 
functionaris 

Sipkje + Suzanne Juli    
 
Succescriteria:  Er heeft 1x per jaar een ontruimingsoefening plaatsgevonden 

 Er is een RI&E gemaakt. 
 Er is een plan van aanpak gemaakt . 
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Eindevaluatie.  
Succescriteria behaald. 
 

- Ontruimingsoefening heeft plaats gevonden. School ontruimd in ongeveer 3 minuten. 
- RI&E is gemaakt en door extern beoordeeld. 
- Plan van Aanpak gemaakt en besproken in de teamvergadering en de 

Medezeggenschapsraad. 
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Hoofdstuk 7 Interne en externe relaties  
 
Op school werken we samen met diverse partners op het gebied van onderwijs en opvang. 
Deze zijn te verdelen in interne en externe contacten. 
 
7.1 Intern   a. ouders als partner  
Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde 
doelen nastreven: de algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. 
Ouders zien we daarom als gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leraren zijn de 
bevindingen van de ouders essentieel om het kind goed te kunnen begeleiden. En voor de  
ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun 
kind.  
Onze afspraken zijn:  Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten.  Leraren stellen zich op de hoogte van de opvattingen en 

verwachtingen van de ouders.  Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken.  Ouders worden betrokken bij (extra) ondersteuning.  Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het 
vervolgonderwijs.  Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind.  Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie.     

 
(Vanuit de medezeggenschapsraad) 
We zijn begonnen met een startgesprek voor de groepen 3 t/m 8 aan het begin van het jaar. 
Waarom een startgesprek? Ouders moeten hun kind in handen geven van een leraar die ze 
soms slechts uit de wandelgangen kennen. Een kennismaking en een goed gesprek over de 
uitdagingen van het jaar dat voor ze ligt is dan een goed begin! Dit gesprek is het begin van 
een partnerschap voor een jaar. Zie dit gesprek ook zo; wat kan school doen en wat 
kunnen de ouders doen om het beste uit het kind te halen? Zie het als een 
samenwerking, waar je beiden een aandeel in hebt.  
De nieuwe ouders van de kleutergroepen werden groepsgewijs uitgenodigd om kennis te 
nemen van de werkwijze in de kleutergroepen. 
In dit schooljaar hebben we ouders en hun peuters uitgenodigd voor peuterochtenden en een 
oefenmiddag. Op deze ochtenden werden de ouders geïnformeerd over onze school en werd 
een taal- en knutselactiviteit voor de peuters aangeboden. De ouders en hun peuters waren erg 
enthousiast. Daarbij werd gebruik gemaakt van de nieuwste methode Schatkist 3 om de 
peuters voor te bereiden op hun kleuterperiode. De oefenmiddag is georganiseerd voor alle 
kinderen die vlak voor, tijdens en vlak na de zomervakantie 4 jaar zijn geworden. Dit werd 
erg gewaardeerd door de ouders van deze kinderen. 
 
In dit schooljaar werden de ouders na de startgesprekken nog een keer uitgenodigd om in 
maart over het rapport en over de ontwikkeling en het gedrag van hun kind te komen praten.  
Voor de ouders uit jaargroep 8 werden een speciale bijeenkomst belegd met het oog op de 
keuze voor voortgezet onderwijs en hebben er adviesgesprekken plaatsgevonden.  
Alle groepen hebben de ouders van de leerlingen uitgenodigd voor een ouderpresentatie.  
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b. medezeggenschapsraad  
In het afgelopen schooljaar was de medezeggenschapsraad volledig bezet. De directeur was 
als adviserend lid van de raad aanwezig. Zij hebben zich beziggehouden met diverse zaken 
betreffende de school. In hun jaarverslag doen zij verslag over hun activiteiten. Dit jaarverslag 
is te vinden op onze website. 
 

c. ouderraad  
De ouderraad heeft zich ingezet voor allerlei hand- en spandiensten voor de school. Zij zijn 
actief betrokken geweest bij het realiseren van tal van festiviteiten, zoals Sinterklaasfeest, 
kerstdiner, carnaval, sportdag, schoolreisje. Daarnaast hebben zij ons kritisch gevolgd en waar 
nodig geadviseerd. In hun jaarverslag doen zij verslag over hun activiteiten. Dit jaarverslag is 
te vinden op onze website. De adjunct-directeur was bij de vergaderingen aanwezig. 
 

d. werkgroepen  
Ouders vormen samen met leerkrachten werkgroepen om festiviteiten voor te bereiden. Een 
schema wordt aan het begin van ieder schooljaar vastgesteld. 
 

e. klachten en klachtafhandeling   
Op school-en bestuursniveau zijn er geen klachten ingediend.  
 
7.2 Extern De school is geen opzichzelfstaand instituut. Waar mogelijk maken we gebruik van externe 
expertise of aanbod van instanties op het gebied van onderwijs en begeleiding. 
Onze  school onderhoudt systematische (gereguleerde) contacten met: 
 
Stafbureau Laurentius Stichting 
Leden van het stafbureau hebben de school ondersteund bij de uitbreiding van de school. Het 
periodiek SMO(sociaal medisch overleg) is gebruikt om langdurig zieke collega’s te 
bespreken. Daarnaast is het  stafbureau gebruikt als vraagbaak. Op het stafbureau zijn 
medewerkers die specifieke vragen kunnen beantwoorden.  
 
Pro Management Onderwijs Support bv administratiebureau 
Het administratiebureau ondersteunt de school op het gebied van de financiële administratie. 
Ten aanzien van de financiën is er overleg geweest over de begroting en de jaarrekening. 
Regelmatig heeft er een tussenevaluatie plaatsgevonden 
 
Gemeente Delft 
Op ad hoc basis is er contact geweest met diverse afdelingen van de gemeente Delft 
In het maandelijks ondersteuningsoverleg is altijd iemand van Team Jeugd aanwezig. 
 
Samenwerkingsverband PPO Delflanden 
Onze school behoort tot het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Wij stellen ons op de 
hoogte van de ontwikkelingen binnen dit samenwerkingsverband. Onze intern begeleider 
bezoekt het platform interne begeleiding. Wij maken gebruik van de begeleiding die het 
samenwerkingsverband ons aanbiedt.  
 
Stichting Boost BMS 
Deze stichting verzorgt de buitenschoolse opvang bij ons op school. Zij staat onder dezelfde 
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directie als de school. Het jaarverslag van deze stichting gaat over een kalenderjaar en is te 
vinden op de website van de school.  
 
I.T.S. 
I.T.S. beheert in opdracht van de Laurentius Stichting ons computernetwerk en de op school 
aanwezige hardware. Storingen worden via een portal aangemeld. Over het algemeen worden 
deze snel en vakkundig opgelost In een overleg met een stafmedewerkster en de directie van 
I.T.S. is de dienstverlening besproken. Opgemerkt werd dat de dienstverlening als zeer prettig 
over komt. 
 
GGD Zuid Holland West 
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD Zuid Holland West volgen het 
groeiproces van ieder schoolgaand kind. Dit gebeurt in aansluiting op de onderzoeken van de 
consultatiebureaus, voor kinderen van 0 – 4 jaar.  
In groep 2 zijn alle kleuters onderzocht door de jeugdarts. In groep 7 heeft een 
jeugdverpleegkundige een gezondheidsles in de klas gegeven.  Daarna heeft zij een 
individueel gesprek met alle leerlingen gehad en werd een beperkt lichamelijk onderzoek 
uitgevoerd.  
Op het gebied van logopedie heeft een screeningsonderzoek plaatsgevonden bij de kinderen 
die geboren zijn tussen 1 oktober 2012 en 1 oktober 2013. 
 
Natuur- en Milieucentrum De Papaver 
In het schooljaar 2016-2017 hebben wij weer gebruik gemaakt van het aanbod op het gebied 
van natuur- en milieu. In het kader hiervan zijn excursies gemaakt  en zijn er lespakketten op 
school ingezet. De bezuinigingen van de gemeente Delft zullen een verarming zijn voor het 
natuur- en milieu onderwijs bij ons school. Wij hebben de ouderraad bereid gevonden om een 
financiële impuls te geven zodat wij dit enigszins kunnen opvangen.  
 
Bureau Kunstzinnige Vorming 
In het afgelopen schooljaar hebben we gebruik gemaakt van het aanbod van de afdeling 
Kunsteducatie voor de scholen: Het Kunstmenu. Er zijn gastlessen op school verzorgd, 
bezoeken aan musea gebracht, theaterbezoeken afgelegd en leskoffers ingezet. De activiteiten 
vanuit Kunstzinnige Vorming sluiten goed aan bij ons beleid dat is vastgelegd in ons 
Cultuurbeleidsplan. Daarnaast heeft een vakdocent muziek op school lesgegeven. De VAK 
heeft tevens lessen en workshops na schooltijd verzorgd. Binnen het traject Cultuurhelden 
werken we nauw samen met vakdocenten van de VAK.  
In het kader van de Kinderboekenweek hebben leerkrachten de workshop ter voorbereiding 
van de Kinderboekenweek gevolgd. Jaargroep 8 heeft deelgenomen aan het project: “Ik mis je 
zo”. Een project rondom rouwverwerking.  
 
Scholen voor Voortgezet Onderwijs 
In het kader van de doorstroming naar het voortgezet onderwijs heeft de school deelgenomen 
aan de beroepencarrousel. Er zijn drie VMBO scholen van de verschillende denominaties 
bezocht. 
Om te zorgen voor een juiste overdracht van onderwijskundige gegevens is voor iedere 
leerling een digitaal onderwijskundig rapport opgesteld. In een paar gevallen is een 
mondelinge toelichting gegeven. 
Om de voortgang in het voortgezet onderwijs van oud leerlingen te bespreken zijn 
uitwisselingsmarkten bezocht. De resultaten van oud-leerlingen worden, indien verstrekt door 
het V.O., bijgehouden in ons administratieprogramma Esis. 
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Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 
In de omgeving van de school zijn diverse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Met hen 
hebben wij in het afgelopen schooljaar contact gehad. De 
peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven worden op de hoogte 
gehouden van de data van de peuterochtenden.  
Bij inschrijving van een jongste kleuter neemt de school, na 
toestemming van de ouders,  contact op met de peuterspeelzaal of het KDV. Wij werken 
nauw samen met peuterspeelzaal De Ronde Kring. Samen met hen zorgen wij voor een 
doorgaande ontwikkelingslijn. Dit geven wij vorm door middel van clusteroverleggen tussen 
de adjunct-directeur, de onderbouwcoördinator en de medewerkers van de Ronde Kring. De 
pedagogisch medewerkers hebben overdracht met de leerkracht als een peuter doorstroomt 
naar school. Afgelopen jaar hebben de pedagogisch medewerkers, kleuterleerkrachten en de 
adjunct-directeur deelgenomen aan de cluster-intervisiemiddag voor alle peuterspeelzalen en 
clusterscholen in Delft. Zowel de peuterspeelzaal als de kleuterbouw gebruiken “KIJK” als 
observatie instrument.  
 
DOK (mediatheek en bibliotheek) 
De school maakt gebruik van het aanbod van DOK. Een aantal groepen 
hebben gebruik gemaakt van de “collectie in de klas”. Drie tot vier keer per 
jaar werd de collectie geruild. De school heeft gebruik gemaakt van het aanbod van 
activiteiten. Zo zijn er in 5 groepen schrijvers/tekenaars op bezoek geweest en is er door 1 
groep een bezoek gebracht aan de bibliotheek. Er zijn Kamishibai vertelplaten, 
kunstlesbrieven en boekenkoffers geleend. 
 
Opleidingsinstituten 
De Laurentius Stichting heeft een samenwerkingsconvenant met de Thomas More 
Hogeschool in Rotterdam. Onze opleidingscoördinator heeft  regelmatig contact met de 
mentoren van de studenten. In het afgelopen schooljaar zijn wij, in samenwerking met de 
Pabo bezig geweest om te kijken of we het opleiden in de school verder kunnen uitwerken en 
onderzoeken wat voor rol onze school hierin kan betekenen. Komend schooljaar zullen wij 
hier verder mee gaan.  
 
Daarnaast is onze school een erkend leerbedrijf en onderhoudt het contacten met Calibris. Zij 
verzorgen de plaatsing van MBO-studenten die een studie onderwijsassistent volgen. 
 
Sponsors 
Van de sponsoring wordt alleen gebruik gemaakt als het past binnen het Convenant 
Sponsoring en als zodanig verenigbaar is met de pedagogische en onderwijskundige 
doelstelling van de school. 
Dit schooljaar hebben wij gebruik gemaakt van de Jumbo scholenactie. Ouders en ander 
winkelend publiek konden onze school punten toekennen waarna wij een geldbedrag 
beschikbaar kregen voor een item voor het schoolplein. Boost BMS heeft wat geld erbij 
gelegd zodat wij een leuk balansobject hebben kunnen aanschaffen.  
De Plusmarkt Bomenwijk heeft ons een appeltje geschonken tijdens de sportdag.  
 
Wijk 
Leerlingen van onze school komen uit diverse wijken rondom de school. In voorkomende 
gevallen worden onze leerlingen attent gemaakt op activiteiten in de wijk.  
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Ondernemersvereniging 
In het afgelopen jaar is ook samengewerkt met de ondernemersvereniging Vrijenban. Deze 
vereniging heeft als doel om samen te werken aan een leefbare woon-werkomgeving. De 
gemeente Delft heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld, waarover de vereniging kan 
beschikken.   
 
Buitenschoolse activiteiten 
In het schooljaar 2015-2016 heeft de school de gelegenheid geboden aan haar 
leerlingen om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten. Dit waren voornamelijk 
sport- en culturele activiteiten. Dit werd gedaan in samenwerking met Stichting Boost 
BMS, de buurtsportcoaches en de VAK.  De diverse sportverenigingen verzorgden 
een afwisselend aanbod.  
 
Wijkagent/politie 
Er is overleg geweest over een anonieme melding omtrent de sociale veiligheid van een gezin 
in de wijk. De politie heeft dit onderzocht en er is geen aanleiding om verdere stappen te 
ondernemen. Het dossier is gesloten.  
 
Delft voor elkaar 
Delft voor Elkaar is een krachtig samenwerkingsverband van zorg-, sport- en 
welzijnspartijen in de gemeente Delft. Het is een bundeling van zowel professionele 
partijen als vrijwilligersorganisaties. Delft voor Elkaar heeft haar roots in de gemeente, staat 
in direct contact met alle bewoners en kent alle ins en outs van de stad. 
Delft voor Elkaar organiseert de basis(welzijns)voorzieningen in Delft. Hieronder valt onder 
meer coaching, advies en ondersteuning bij wijkinitiatieven. Zij ondersteunen mantelzorgers, 
vrijwilligers, mensen met een beperking, mensen met een chronische ziekte of een psychische 
aandoening en mensen die in een sociaal isolement leven. Ook helpen zij bij het organiseren 
van sportactiviteiten voor alle leeftijden. Via de buurtsportcoach is de school hier nauw bij 
betrokken. Afgelopen schooljaar is het wijksteunpunt 1 middag per week in onze school 
gehuisvest.  
 
E-Deal 
Met alle Delftse scholen zijn wij een verduurzaamheidstraject aangegaan met de 
gemeente genaamd Edeal. Het initiatief heeft als doel Verduurzaming in het 
Onderwijs. Dit door het reduceren van de CO2 uitstoot van scholen en vergroten 
van duurzaamheidsbewustwording. Een onderdeel van 
duurzaamheidsbewustwording is het scheiden van afval. Wij scheiden op school 
plastic, groenafval, papier en restafval en ook lege cartridges kunt u op school 
kwijt. 
Afgelopen schooljaar konden leerlingen en ouders ook van september tot 
november hun huishoudelijke kleine kapotte elektrische apparaten inleveren. Wij 
hadden 86 apparaten verzameld en daarmee hebben we een digitale fotocamera 
verdiend.  
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Hoofdstuk 8 Profilering en Promotie 
 
De school heeft deelgenomen aan diverse excursies en uitstapjes. Bij de externe contacten is 
daar al iets over gezegd.  
Ook dit jaar werd weer aandacht geschonken aan de MeeNaarSchoolBrengDag de 
verkeersdag die in samenwerking met gewest Haaglanden wordt georganiseerd.  
 
Op vrijdag 16 september 2016 gingen we met alle leerlingen op schoolreis. We zijn dit jaar 
met de groepen 1 t/m 3 naar de Linnaeus hof geweest en de groepen 4 t/m 7 naar Duinrell. 

Groep 8 is van 11 t/m 14 oktober op werkweek naar Amerongen 
geweest en daarom niet meegegaan op schoolreisje. Aan het einde 
van het schooljaar zijn zij als afsluiter naar Drievliet geweest.  

 
Op woensdag 5 oktober openden we de Kinderboekenweek met het thema “Voor altijd 
jong”. Opa’s en oma’s stonden centraal, de juffen en meesters waren ook ineens heel 
oud geworden! We hebben ook vele opa’s en oma’s in de groepen mogen verwelkomen 
voor een voorleesmomentje.  
 
Op maandag 7 november zijn wij ons laatste project van Cultuurhelden traject 2013-
2016 gestart. Zie hiervoor doelstelling 6.  
 
Het bezoek van Sinterklaas was een feestelijk gebeuren. Dit keer kwam de 
Sint aan in een bakkers bus.  
Tijdens de advent zijn we op het Vlinderplein bij elkaar gekomen om met 
elkaar te zingen en te bidden als voorbereiding op het Kerstfeest. 
De viering van het Kerstfeest met een diner en een musical was erg 
sfeervol. Voor de kerstviering maakten we gebruik van de Bethlehemkapel. 
Het carnaval werd gevierd op  24 februari 2017. Het thema luidde: ““De 
BMS, een kleurrijke school”.  Onder een prachtig winterzonnetje hebben 
samen met muziekmakerij ’t Zootje en de stadsprins met zijn gevolg  
polonaise gelopen in de voetbalarena. Het was een uiterst gezellig en 
vooral kleurrijke middag.  
Pasen werd met een gezamenlijke dagopening, een paasontbijt en een 
spelletjescircuit gevierd. 
Op vrijdag 21 april vierden we de verjaardag van de Koning met de 
Koningsspelen. Iedere groep vulde dit op eigen wijze in.  
 
Van 15 mei t/m 19 mei was de avond4daagse. De BMS heeft dit jaar de avondvierdaagse 
gelopen met maar liefst 112 kinderen!!! 
Vier avonden werd er gezellig met elkaar 5 kilometer gewandeld door verschillende 
wijken van Delft. Wat hebben we ontzettend geluk gehad met het mooie weer. 
Het thema was dit jaar “Met een lekker stukje fruit, kom je wel kilometers vooruit!”. 
Het was leuk dat er na afloop op het schoolplein veel mensen aanwezig waren om 
de kinderen in te halen. Ze kregen hun welverdiende medaille met een klein cadeautje!!! 
 
Op woensdag 17 mei was de sportdag. Voor de kleuters in en rondom de school en voor groep 
3 t/m 8 bij sporthal Brasserskade en op het veld van DHC.  
De kleutergroepen begonnen met de sponsorloop. Daarna gaan zij sport- en spelactiviteiten 
doen. De ouderraad zorgde voor lekkere versnaperingen.  



Jaarverslag 2016-2017   blz. 46 

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben de gehele ochtend deelgenomen aan sportspellen zowel 
binnen in de sporthal als buiten op het voetbalveld. De sponsorloop die 
op die dag gehouden werd voor team Westland heeft € 5721,41 
opgeleverd. Dit is inclusief een bijdrage vanuit de ouderraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een groep mensen, waaronder de vader van Thomas(groep 4) en 
Lianne van Staalduinen(groep 7) hebben de Tourmalet per fiets 
beklommen. Zij doen dit om onderzoek naar kanker en  de 
behandeling van kanker te verbeteren. Zij steunen bijvoorbeeld het 
Reinier de Graafziekenhuis met de aanschaf van gespecialiseerde 
apparatuur om prostaat kanker te ontdekken. Ook het Sophia 
Kinderziekenhuis kan op hun steun rekenen. En daarnaast 
kleinschalige projecten waarbij het leven van kankerpatiëntjes 
veraangenaamd kan worden.  
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Bijlage A: Concept gesprekscyclus 
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Magda Barends Dionne   x    X 
Angelique Post Joop     x  X 
Maaike Halve Dionne   X    X 
Els Visser Joop    x   X 
Gezien de Klerk Joop  X X    X 
Suzan den Os Dionne  X  X     X 
Sipkje Boersma Joop     X   X 
Judith van Leerdam Dionne  X  X     X 
Marieke Hovenga Joop     X   X 
Isabelle v.d. Helm Joop     X   X 

Petra van Dijk Dionne X    
 

  
COO7 
loopt 

Anja Ris Joop    X    X 
Suzanne van Loenen Joop     X   X 
Femke Akkermans Dionne April     Joop  X 
Linda Rijpstra Joop     X   X 

Marise de Groot Dionne X       COO7 
loopt 

Dionne v.d. Helm Joop    X   X X 
Lois Scholte Meevers Dionne X    Joop  X 
Sandra Antonacci Dionne X     Joop  XDi 
Farah el Hassnaoui Joop     X   Ziek 
Anouska Suijker Joop     X   X 
Joop Zuydgeest C.v.B.   X    X X 
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Bijlage B: Het evaluatieplan 2015-2019 WMKPO 
Hoofdstuk Beleidsterreinen April 

2016 
April 
2017 

April 
2018 

April 
2019 

Onderwijskundig beleid Levensbeschouwelijke identiteit    X 
 Sociaal-emotionele ontwikkeling X    
 Actief burgerschap en sociale integratie   X  
 Aanbod    X 
 Taalleesonderwijs (themaonderzoek)    X 
 Rekenen en wiskunde (themaonderzoek) X    
 Wereldoriëntatie in plaats hiervan zouden 

we wel 21st Century Skills kunnen doen 
en dan zelf wat Blink vragen toevoegen? 

 X   

 Kunstzinnige vorming  X   
 Bewegingsonderwijs    X 
 Wetenschap en Techniek    X 
 Engelse Taal    X 
 Leertijd (Tijd is uitgebreider)   X  
 Pedagogisch handelen  X   
 Didactisch handelen X  X  
 Actieve en zelfstandige rol van de 

leerlingen 
X  X  

 Klassenmanagement X  X  
 Zorg en begeleiding (en 

toetsinstrumenten) 
 X  X 

 Afstemming – HGW in de groep en 
HGW op schoolniveau 

  X  X  

 Opbrengstgericht werken alleen 
themaonderzoek rekenen en wiskunde 

X  X  

 Opbrengsten X X X X 
 Informatie en communicatietechnologie 

ICT (themaonderzoek) 
 X   

Melissa van der Burg      X  X 
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Nog toevoegen ipv geel 
gemarkeerde 

Activerende directe instructie     

 Actieve en zelfstandige rol van de 
leerlingen 

    

Personeelsbeleid Integraal personeelsbeleid  X   
 De schoolleiding X    
 Beroepshouding    X 
 
 
Hoofdstuk Beleidsterreinen April 

2016 
April 
2017 

April 
2018 

April 
2019 

Organisatie en beleid Schoolklimaat  X   
 Sociale en fysieke veiligheid  X  X 
 Interne communicatie   X  
 Externe contacten X    
 Contacten met ouders X    
Zorg voor kwaliteit Kwaliteitszorg   X  
 Wet-en regelgeving   X  
  11 9 11 10 
  
 
 Deze kaarten zijn niet meer beschikbaar in WMKPO. 
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Bijlage C: Jaarverslag Schoolondersteuningsteam 
School Ondersteunings Team (SOT) Jaarverslag schooljaar 2016 -2017 
 Het SOT overleg stond elke maand op de agenda. Bij het eerste deel was onze contactpersoon van Team Jeugd  (Leanne Prosman) aanwezig. Er werden leerlingen besproken waar er in de huiselijke sfeer problemen waren. Sommige leerlingen waren al bekend vanuit bv. overleg met de schoolarts of consultatiebureau. Leerkrachten melden kinderen na toestemming van de ouders aan bij de IB-er. 4 leerlingen zijn dit schooljaar via Leanne aangemeld voor Daghulp.    Leanne is bij een aantal gezinnen op huisbezoek geweest en heeft waar nodig ondersteuning geboden.  Zij is bij 9 gezinnen betrokken geweest. Er zullen er 7 meegaan naar het komend schooljaar. Leanne Prosman draagt in de loop van het komend schooljaar haar werkzaamheden betreffende onze school over aan Linda Wijnands.  Wij melden ook dyslexieonderzoeken van leerlingen binnen de gemeente Delft zullen voortaan bij haar i.v.m. vergoedingstrajecten die via de gemeente lopen.  SCOL De Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, deze gebruiken wij in de groepen 3 t/m 8. Dit jaar heeft SCOL een update gedaan in vraagstelling en normering. De uitkomsten bieden aanknopingspunten voor het onderwijs in sociale competentie en we kunnen deze gebruiken om te signaleren of een leerling extra zorg nodig heeft op het gebied van sociale competentie. In de SCOL is de LeerlingSCOL opgenomen, bestemd voor groep 6 t/m 8. Met de LeerlingSCOL wordt het oordeel van de leerling over zijn eigen sociaal competente gedrag gemeten.  Conclusie najaarsafname november 20161  
Vanaf groep 3 is het aantal leerlingen met een A-, B- of C-score in alle groepen  87%  van de leerlingen. Ons schoolbrede doel is hiermee behaald. 
De categorieën ‘Samen’ en ‘Opkomen voor jezelf’ voldoen in groep 3a niet aan de norm. De categorieën ‘Ervaringen delen’ en ‘Opkomen voor jezelf voldoen in groep 7 niet aan de norm. 
Verschillende  leerlingen  in groep 6, 7 en 8 scoren zichzelf een voldoende, maar wel met een  .Deze punten kunnen meegenomen worden in het leerlinggesprek, zodat de leerkracht helder krijgt hoe het kind de vraag heeft geïnterpreteerd en of er wellicht actie ondernomen moet worden 
Handelingsadviezen kunnen de leerkrachten naar behoefte in de digitale omgeving van SCOL raadplegen, ook kunnen zij naar behoefte lessuggesties van SoEmo inzetten. 
Er zijn vanuit de gemiddelde SCOL resultaten geen objectieve redenen om iets in de schoolbrede aanpak te veranderen. 

                                           1 Zie bijlage 1 Analyse SCOL 
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Conclusie voorjaarsafname mei 2017 
Het aantal leerlingen met een A-, B- of C-score is niet in alle groepen ≥ 75% van de leerlingen. Dit betekent dat ons schoolbrede doel niet is behaald deze periode. Dit is opvallend, aangezien we de afgelopen 7 schooljaren ruim hierboven scoorden.  
Opvallend is dat 5 groepen onvoldoende scoren op het onderdeel ‘Sociaal’ en op het onderdeel ‘Ruzie’ vallen 6 groepen uit.  
Hier staat tegenover dat er maar 1 groep uitvalt op het gebied van ‘Veiligheid’ – dus 6 groepen scoren hier wel voldoende. En de onderdelen ‘Samen’, ‘Keuze’ en ‘Taak’ komen ook als voldoende naar voren.  
Bij het vergelijken van de LeerlingSCOL naast de LeerkrachtSCOL vallen de volgende punten op: -Groep 7: Bij de onderdelen ‘Welbevinden’ en ‘Veiligheid’ valt op dat de leerkracht een hoger percentage voldoende scoort dan de leerlingen zelf. -Groep 8: Bij het onderdeel ‘Welbevinden’ scoort de leerkracht een hoger percentage voldoende dan de leerlingen zelf.  In de Stervergadering van dit schooljaar zullen de gedragsspecialist en IB-er hierop een plan presenteren. Dit plan heeft betrekking op/ is onderdeel van het Veiligheidsplan van onze school en betreft onder andere het omgaan met gedrag binnen de school. 
De nieuwe manieren van vraagstellen en berekenen van SCOL is nog nieuw voor ons, dit maakt een analyse maken nu wat ingewikkelder. Het komend schooljaar zoeken we hier een passender wijze bij. 
KIJK! De kleutergroepen werken naast de Cito toetsen met het Leerlingvolgsysteem van KIJK!  Hier wordt de leerling op 17 ontwikkelingsgebieden gevolgd, waaronder hun sociaal-emotioneel welbevinden en hun cognitieve ontwikkeling. Vanuit de registraties werden tot en met dit schooljaar de kinderen in de ‘Analyse op basis van het groepsrapport’ geclusterd. Vervolgens werd er per leerling in ESIS een plan opgesteld, zie ook het hoofdstuk ‘Groepsplannen’. Dit schooljaar is er een nieuwe wijze ontwikkeld om de leerlingen in beeld te houden. De leerkrachten hebben samen een blad ontworpen waarbij zij in de klassenmap bij het rooster kunnen bijhouden welke kinderen aan welke doelen hebben gewerkt. Hierbij noteren ze of dit behaald is of niet. Bij het vooruitplannen van de maand noteren zij vooraf welke kinderen bij welk onderdeel extra aandacht behoeven. Deze werkwijze zetten zij in 2017-2018 door.  Cito Toetsen en Resultaten 
De Midden- en Eindtoetsen zijn afgenomen volgens de toetsplanning vanuit de handleiding van Cito. De toetsresultaten zijn van de groepen 1 t/m 8 in ESIS ingevoerd en geanalyseerd2.   De volgende groepen hebben de nieuwe 3.0 versies van CITO afgenomen:  
RW3.0 SP3.0 BL3.0 Komend schooljaar bestellen wij: RW3.0   voor groep 7 SP 3.0    voor groep 6 BL 3.0    voor groep 6 Vernieuwde AVI/DMT 

3 3 3 
4 4 4 
5 5 5 
6   
 
                                           2 Zie bijlage 2 Analyse Toetsresultaten Eindopbrengsten 
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De resultaten worden op de rapporten van groep 3 t/m 8 in Romeinse cijfers weergegeven. Kinderen die op de Leestempo toets zwak scoren, worden AVI getoetst. Het resultaat hiervan (op instructie of beheersingsniveau) komt ook in het rapport.    Cito Eindtoets groep 8 Groep 8 heeft in april 2017 de eindtoets gemaakt met een gemiddelde score van: 533.5 ongecorrigeerd3.  Gecorrigeerd (aantal leerlingen niet meegeteld, zonder correctie) komt de groep uit op: 534.3  2 leerlingen hebben een IQ onder de 80 en mogen ook uitgesloten worden. Wij gaan uit van de gecorrigeerde score.   In de gemiddelde totaalscores scoren wij m.b.t. taal onder het landelijk gemiddelde en met rekenen boven het landelijk gemiddelde.  Met onze eindscore van 534,3 voldoen wij aan de inspectienormen, maar net niet aan het landelijk gemiddelde van 535,2.  Drempeltoets en NIO groep 8 6 leerlingen hebben dit jaar deelgenomen aan de Drempeltoets  i.v.m. een mogelijke doorstroom naar het voortgezet onderwijs met LWOO. Daarvan hebben 6 leerlingen een aanvullend NIO onderzoek gehad. Uiteindelijk hebben 2 leerlingen een LWOO beschikking gekregen.  Voor komend schooljaar melden wij 5 leerlingen aan.  Groepsplannen Dit schooljaar hebben de leerkrachten twee maal Groepsplannen opgesteld voor Rekenen, Spelling, Technisch Lezen en Begrijpend Lezen. Op 4 momenten gedurende het jaar zijn deze geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Op het MT is besloten dat we den Leestempotoets alleen gebruiken als extra indicatie voor uitvallende lezers, deze wordt niet meer meegenomen in het Groepsplan Technisch lezen.  De leerkrachten van de kleutergroepen maakten hun plannen op basis van de KIJK registraties 2 keer per jaar. Zij houden in de klassenmap op een eigen ontwikkeld format bij, welke kinderen aan welke doelen hebben gewerkt.   Methodes Dit schooljaar hebben groep 3, 4 en 5 voor het eerst gewerkt met de nieuwe methode Wizwijs. De rekenspecialist heeft hierbij ondersteuning geboden aan de leerkrachten. De methode zal het komend jaar ook aangeschaft worden voor groep 6.  RT/Leerlingondersteuning De groepen 3 t/m 6 hebben dit schooljaar op afgesproken momenten ondersteuning van een onderwijsassistent of extra leerkracht in de groep gehad. De intern begeleider gaf  t/m juli 2017 op 4 dagen rekenbegeleiding aan 3 leerlingen van groep 8. Leerlingen uit verschillende groepen (5 t/m 8) kregen tot januari 2017 ondersteuning van I. v. K. op de woensdag en de vrijdagochtend.  F.A. heeft tot januari 2017 RT woordenschat  en ondersteuning in de groepen geboden aan de kleutergroepen. Dit is daarna op maandag en vrijdag door een vervanger overgenomen. E.B. (Boost) heeft RT geboden aan de kleutergroepen en hierbij taalgroepjes begeleid. 
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 Leerlingen die verder waren in hun ontwikkeling werden ondersteund door de onderwijsspecialist/ Intern begeleider. Deze leerlingen) werkten aan eigen gekozen projecten van Plannex.  Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong kregen vanaf januari tijdens het werken uitdagende opdrachten in een klein groepje bij I.v.d.H. Dit heeft niet consequent plaats kunnen vinden i.v.m. vervanging van andere leerkrachten. Een aantal kleuters hebben sindsdien wel zelfstandig gewerkt met werkjes uit de Pluskast van het Rupsenplein tijdens werken uit de hoeken.  Extra aandacht technisch lezen:  In de groepen 3 werd er 5x per week met leerlingen geflitst door hulpouders. Vanaf februari 2017 zijn de groepen 3 gestart met 2x per week niveaulezen in groepjes o.l.v. leerlingen van groep 7. De leesspecialist bood extra ondersteuning aan de zeer zwakke lezers/ 2x per week is er voor het Flitsen een hulpouder geweest voor groep 4 t/m 8.  In groep 4 werd er 2x per week niveau gelezen o.l.v. leerlingen van groep 8. Kinderen in diverse groepen kregen extra leeshuiswerk en/of lazen extra met een ondersteuner.  Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en de Verwijsindex. Wij hebben 3 aandachtsfunctionarissen op school. De werkwijze  en recente afspraken rondom de Meldcode is op de vergadering van 7 maart aan het team gepresenteerd, een hand-out is aan de collega’s uitgedeeld.  Er is geen melding gedaan n.a.v. de Meldcode. Er is  geen melding geplaatst in de Verwijsindex.  Er zijn signalen van mogelijke kindermishandeling bij 0 leerlingen met ouders besproken en geregistreerd in ESIS.   Statistieken 
Aantal leerlingen 
 

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 

PCL (REC) 4 7 
 

5 (betreft VO) 2 (LWO VO) 4 (LWO VO) 

Aanvraag Preventieve ondersteuning 9 4 
 

7 2 
 

4  
 

Observatie motoriek Maurice Maet. 0 2  0 0 0 

Dyslexieverklaring gekregen dit jaar 2 5 
 

1  2 0 

Dyscalculieverklaring 0 0 0 0 0 
Vastgesteld Hoogbegaafd 
/Ontwikkelingsvoorsprong 

0 0 1  
 

0 3  
 

OntwikkelingsPersPectief (OPP) / 2 4 GD 2 GD 3 GD 5 



Jaarverslag 2016-2017   blz. 54 

Groeidocument (GD) OPP 8 
 

OPP 6  OPP 7 
Eigen l.lijn 4  

Onderzoeken IQ/Dyslexie 4(OA) 2(OA) 3 (OA) Dysl 1  
IQ 2  
Particulier 1  
 

2  

Leerkrachten begeleid vanuit PPO Delflanden of andere instantie/Arrangementen  

4 4 1x cluster 2  2x cluster 4 
2 x cluster 2 
 

2x cluster 4 
 
2 x cluster 2 
 

ODD onderzoek 0 0 0 0 0 
ADHD onderzoek 1 2 3 2  1 
ASS onderzoek 1 2 0 0 0 
ADD onderzoek 0 0 0 1  0 
(Zware) Gedragsproblemen  3 4 4 4 4 
Observaties gedragsspecialist 19 27 10 en 1 groep 8 9 

Meldingen AMK gedaan 0 0 1 0 0 
SoVa trainingen gevolgd 2 1 1 groep (Orka) 1 groep (Orka opfris) 

0 

De Juiste Keuze traject groep 7 gestart 1 2 3 0 2 

School’s Cool traject groep 8 gestart 2 3 3 4  1 

Naar andere school ? 3 3 4 2 
Doubleren   1  

 
0 1 

Daghulp op school     1  
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Aanvraag speciale lesplaats (SBO of cluster) en/of arrangement (Groeidocument) 
Twee leerlingen hebben een arrangement, zij krijgen 2 maal per week ambulante begeleiding vanuit Kentalis-Cluster 2 .  Vijf leerlingen hebben een Groeidocument. Bij één van deze leerlingen was het groeidocument voor de zomer opgemaakt en deze leerling heeft een arrangement gekregen t/m dec 2015, deze werd verlengd tot de zomer. Hierbij heeft de onderwijsassistent meer uren gekregen om de leerling te ondersteunen m.b.t. ASS. De begeleiding is opgezet met ondersteuning vanuit de Loodsboot-Cluster 4. Deze leerling heeft in mei alsnog een TLV SBO gekregen.  Eén van deze leerlingen heeft een arrangement, de begeleiding van deze leerling wordt opgezet met ondersteuning vanuit de Loodsboot-Cluster 4. Voor deze leerling hebben we in mei een TLV SBO aanvraag gedaan.  Eén van deze leerlingen heeft sinds maart een groeidocument i.v.m. met een TLV aanvraag voor het SBO. Eén van deze leerlingen heeft arrangement en wordt binnen school ondersteund door ons eigen personeel wat uur uitbreiding heeft gekregen.  Een leerling zou hier op school starten, ouders hebben de route naar Cluster 2 ingezet. Groeidocument hoefde hierdoor niet meer doorgezet te worden.  De juiste Keuze = School’s Cool XS Het mentorenproject School’s Cool XS begeleidt de ouders van leerlingen uit groep 8 bij het kiezen van de juiste school voor voortgezet onderwijs. Zo komt het kind op een passende school voor voortgezet onderwijs terecht en kan schooluitval voorkomen worden. Veelal gaat het om ouders of gezinnen uit een achterstandsituatie die niet goed op de hoogte zijn van het Nederlandse onderwijssysteem en daardoor geen bewuste schoolkeuze kunnen maken.  Aangemeld voor komend schooljaar, wanneer zij in groep 8 zitten, zijn 2 leerlingen.   School’s Cool School’s Cool is een mentororganisatie die leerlingen ondersteunt bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Doel van het project is het voorkomen van schooluitval en het vergroten van de kansen van leerlingen in het voortgezet onderwijs: leerlingen, die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.  Aangemeld voor komend schooljaar, wanneer zij op het VO zitten, zijn 3 leerlingen.  Eén van deze leerlingen komt echter in aanmerking en zal in de brugklas begeleiding krijgen.   
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Bijlage D: Lijst met afkortingen 
ADD  Attention Deficit Disorder (Concentratiestoornis) 
ADHD  

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort- en 
hyperactiviteitsstoornis) 

BAO  Basisonderwijs     
BHV  Bedrijfshulpverlening     
BL  Begrijpend Lezen     
BMS  Bernadette Mariaschool    
CITO  Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling 
CNV  Christelijk Nationaal Vakverbond 
Dir  Directie      
DMT  Drie Minuten Toets     
GEW.  Gewicht      
HAVO  Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 
IB  Intern Begeleider     
ICT  Informatie en Communicatie technologie 
IPB  Integraal Personeelsbeleid    
JSO  Jeugd Samenleving en Opvoeding   
KDV  Kinderdagverblijf     
L(O)VS  Leerling (en Onderwijs) Volg Systeem  
LGF  

Leerlinggebonden 
financiering    

LIO  Leraar in opleiding     
LWOO  Leerweg Ondersteunend Onderwijs   
MAVO  Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs  
MBO  Middelbaar Beroeps Onderwijs 
NNCA  Niet Nederlandse Culturele Achtergrond   
NSO  Naschoolse Opvang     
ODD  Oppositional Defiant Disorder (Oppositioneel-Opstandige gedragsstoornis) 
OOP  Onderwijs Ondersteunend Personeel   
OP  Onderwijs Personeel     
OPR  Ondersteuningsplanraad  
PAB  Preventief Ambulante begeleiding 
PCL  Permanente Commissie Leerlingzorg 
PDD-NOS  Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified 
PDS  Professional Development School   
PM  Pro Memorie 
REC  Regionaal Expertise Centrum 
POP  Persoonlijk Ontwikkelings Plan 
PTSS  Posttraumatische stress-stoornis 
RT  Remedial Teaching     
RW  Rekenen en Wiskunde    
SBO  Speciaal Basisonderwijs    
SCOL  Sociale Competentie Observatie Lijst   
SMART  Specifiek, Meetbaar, Activiteiten, Realistisch, Tijd  
SMO  Sociaal Medisch Overleg   
SO  Speciaal Onderwijs    
SOP   Schoolondersteuningsprofiel     
Soemokaarten  Kaarten voor Sociaal- emotionele   
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ontwikkeling 
SvS  Spelling Volgsysteem   
Swot  Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats.(Sterkte-Zwakte Analyse) 
TSO  Tussenschoolse Opvang   
VAK  Vrije Akademie    
VMBO  Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs  
VO  Voortgezet Onderwijs  
VWO  Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 
WMKPO  Werken Met Kwaliteitskaarten Primair Onderwijs 
WOT  Wet op het Onderwijstoezicht     
WSNS  Weer Samen Naar School    
WTW  Warmte Terug Win installatie    
 
 
 
 
 
 
 
 


