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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 wederom 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 

stichtingsniveau is geschreven.  
 

Doelstelling van het jaarplan 

De doelen die we met dit jaarplan wilden bereiken zijn: 

Doelstelling 1: Vervolg en Borgen EDI en groepsplanloos werken  

Doelstelling 2: Nieuw schoolplan  

Doelstelling 3: Implementatie nieuwe taal methode Staal en nieuwe aanvankelijk leesmethode 

Lijn 3  

Doelstelling 4: Vervolg en borgen traject Cultuurhelden en implementatie nieuwe 

muziekmethode  
 

Naast deze doelstellingen zijn we in dit schooljaar op directieniveau aan de slag gegaan met: 

 
Activiteit  Wanneer   

Vervolg klokken C007  Hele schooljaar   

Startgesprekken evalueren   Oktober   

Bijwerken PO Vensters  Oktober en Mei    

Vervolg rapporten en rapportgesprekken  September - november    

Monitoren LB functies door directie  november en mei    

Monitoren beheer-en beleefkalender  November en mei    

Meerjarenoverzicht van de eindopbrengsten maken, gekoppeld aan 

een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies  

Mei   

Het opstellen van het taakbeleid 2019-2020  Mei    

Het opstellen van het formatieplan 2019-2020  Maart   

Het opstellen van de jaarkalender 2019-2020  Mei   

Het opstellen van het schoolplan 2019-2023  Mei     

Het opstellen en communiceren van het jaarverslag 2018-2019  Juni   

Het opstellen van een SMART geformuleerd jaarplan 2019-2020  Juni   

Eindresultaten analyseren met een resultatenanalyse  Juni   
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Hoofdstuk 2 Leerlingen 
 

Voor een uitgebreide analyse van onze leerlingpopulatie verwijzen wij naar onze analyse 

leerlingpopulatie van oktober 2018.  

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 % 

1-10-2013 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% 

1-10-2017 261 223 29 9 15% 

1-10-2018 254 225 21 8 11% 

 

Het leerlingaantal lijkt zich te stabiliseren. 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 

leerkrachten, 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.  

Opgemerkt kan worden dat de onderwijsachterstandsgelden, de gewichtengelden en de 

postcodegelden worden herzien per 1 augustus 2019. Dit kan wellicht consequenties hebben 

voor onze school. 



Jaarverslag Bernadette Mariaschool 2018-2019  blz. 6 

2.3 Autochtoon – Allochtoon 

NNCA1) Aantal Percentage 

1-10-2013 45 18% 

1-10-2014 45 17% 

1-10-2015 46 18% 

1-10-2016 31 12% 

1-10-2017 34 13% 

1-10-2018 29 11% 

 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 met de methode Knoop klaarliggen. 

2.4 Aantal leerlingen met een groeidocument 

Op onze school zitten 5 leerlingen waarvoor een groeidocument is opgesteld, 4 leerlingen 

hebben een arrangement vanuit cluster 2, 7 leerlingen werken op een eigen leerlijn voor 

rekenen en 4 leerlingen hebben een ontwikkelperspectief. Samen met alle betrokkenen wordt 

gekeken naar de onderwijsbehoefte van deze kinderen.  

Zie ook bijlage SOT jaarverslag 2018-2019 van de Intern Begeleider. 

Instroom: 

 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Groep 1 35 39 35 31 35 26 

Groep 2 3 2 1 1 0 1 

Groep 3 1 1 1 2 2 0 

Groep 4 1 0 0 1 0 0 

Groep 5 2 0 0 1 0 0 

Groep 6 0 0 0 1 0 0 

Groep 7 1 1 0 1 0 0 

Groep 8 1 0 1 0 0 0 

Totaal  44 43 38 38 37 27 
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2.5 Uitstroom: 

 

2.6 Tussentijdse uitstroom: 

Reden mutatie 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

Andere BAO i.v.m. 

verhuizing 

9 0 7 11 2 10 

Andere BAO 1) 0 2 4 3 0 0 

SBO/SO 0 0 2 2 1 2 

TOTAAL 9 2 13 16 3 12 

1) Hieronder verstaan wij uitstroom naar scholen binnen ons eigen voedingsgebied. 

 

2.7 Conclusie 

De school bevond zich qua leerling populatie in een stabiele situatie. Door de 

sloop/nieuwbouw van een aantal blokken in de Bomenwijk zijn er echter al heel wat kinderen 

verhuisd. Er worden in totaal 190 woningen gesloopt en hier komen naar verwachting 179 

woningen voor terug. 44% is bestemd voor de sociale huur en 56% valt in de vrije sector en 

wordt dus het duurdere segment.  

Daarnaast is er een vrij groot voedingsgebied waaruit de leerlingen naar onze school komen.  

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 ook 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 

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

LWOO-VMBO  

6 

 

6 
 

8 

 

6 

 

 

4 

 

VMBO T 9 2 4 2 10 

VMBO T-HAVO  

5 

 

4 

 

4 

 

6 

 

1 

HAVO 1 5 4 2 1 

HAVO-VWO  

5 

 

4 

 

5 

 

13 

 

7 

VWO 5 3 4 4 2 

TOTAAL 31 24 29 33 25 
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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 zeven leerkrachten in de LB-functie 

aangesteld. Zij hebben de volgende functies: een onderwijsspecialist, een gedragsspecialist, 

een rekenspecialist, een intern begeleider, ICT-coördinator en twee bouwcoördinatoren. Hun 

functies staan 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 vergaderde 1x per maand. Daarnaast was er een slotvergadering, waarbij het gehele 

team aanwezig was. De twee bouwcoördinatoren vergaderden ook 1x per maand met de 

leerkrachten uit hun bouw. Daarnaast was er eens per 6 weken een vergadering met het 

managementteam.  

In het afgelopen jaar waren er 3 collega’s met zwangerschapsverlof. De leerkracht van groep 

6 tot de herfstvakantie, zij is vervangen door een invalleerkracht en de leerkracht van een 

kleuterklas. Zij is ook vervangen door een invalleerkracht. De intern begeleider is vervangen 

door de onderwijsspecialist. 2 leerkrachten maakten gebruik van ouderschapsverlof. 4 

leerkrachten maakten gebruik van BAPO/duurzaamheid verlof.   

Er was ook problematiek op het gebied van de vervanging. In groep 5a is de fulltime 

leerkracht per 1 maart op een andere school dichterbij huis gaan werken. Door het 

leerkrachtentekort hebben wij hier maar een parttime leerkracht voor terug kunnen vinden. In 

groep 5b was de fulltime leerkracht langdurig uitgevallen. Ook dit hebben wij niet kunnen 

vervangen en hebben wij intern en met externe invallers moeten oplossen. 

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 was ambulant 

en hield zich bezig met remediërende taken. Zij werden ook ingezet voor ziektevervanging.  

3.1 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. Wij hebben ons 

aangesloten bij de groep opleidingsscholen van de Pabo Thomas More, omdat wij het onder 

andere heel belangrijk vinden dat studenten op de werkvloer opgeleid worden.  
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3.2 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 gedurende 5 dagen in de week van 7:30 tot 18:00 uur. 

Hierin is ruimte voor eten, spelen, onderwijs en opvang, dat wordt georganiseerd met de inzet 

van pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, 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 

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 2018-2019 werd verder gewerkt aan dit concept, waarbij samenwerking is 

gezocht met organisaties op het gebied van sport en kunst en cultuur. Het accent van deze 

activiteiten is in dit schooljaar verschoven naar de vakanties. De kinderen zijn dan langer op 

de opvang en dan kunnen er ook “grotere” activiteiten en uitstapjes georganiseerd worden. 

Daarnaast nemen medewerkers het voortouw om zelf activiteiten aan te bieden i.p.v. deze 

extern te betrekken. We denken hierbij aan kookactiviteiten, uitstapje op de step naar het 

Delftse Hout, activiteiten op het gebied van drama en beeldende vorming.  

Tijdens de BSO zijn door externe partijen een natuur- en wetenschapscursus (Mad Science) 

aangeboden. Deze activiteiten waren ook toegankelijk voor kinderen die geen gebruik van de 

BSO maken.  

Op 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.  

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. 

3.3 Identiteit, schoolorganisatie, schoolklimaat en veiligheid 

Samenstelling team en mutaties 

Brinnummer school 13PI BOOST 

BMS 

Totaal werknemers 

Per 01-01-‘18 DIR OP OOP PM  

Ouder dan 55 jaar 1 4 0 1 6 

Tussen 45 en 55 jaar  1 1 1 3 

Tussen 35 en 45 jaar 1 4 0 0 5 

Tussen 25 en 35 jaar  11 4 1 16 

Jonger dan 25 jaar  0 0 3 3 

Totaal 2 20 5 6 33 
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Item 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

Aantal personeelsleden  31 29 29 30 33 

Verhouding man/vrouw 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 

Aantal IB’ers 1 1 1 1 1 

Aantal bouwcoördinatoren 2 2 2 2 2 

Aantal ICT specialisten 3 3 3 3 3 

Aantal 

onderwijsassistenten 

3 3 3 3 3 

Aantal RT’ers 1 1 1 1 2 
 

 

3.4 Ziekteverzuim 

  Verzuimpercentage Verzuimpercentage Verzuimpercentage Verzuimpercentage 

 15-16 16-17 17-18 18-19 

OP/OOP 5,73% 3,7% 6,4% 5,72% 

       

Ons kortdurend ziekteverzuim (0-8 dagen) ligt op 0,81%. Het kort-middel (8-43 dagen) 

ziekteverzuim ligt op 1,28%. Het langdurend ziekteverzuim is met 3,63% het hoogst. Dit is te 

verklaren door 2 leerkrachten die langdurig uitgevallen zijn en een onderwijsassistent die in een 

langdurig ziekteproces zit. Dit heeft te maken met de lichamelijke gesteldheid van de 

medewerker. Deze langdurige ziektegevallen hadden niet met de werkdruk op school te maken.  

Werkdruk was echter wel een onderwerp van gesprek het afgelopen jaar. Niet alleen via de 

media maar werd ook direct ervaren op de werkvloer. 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. 

De directeur heeft regelmatig het Sociaal Medisch Overleg (SMO) bijgewoond om de lopende 

ziektegevallen en de mogelijke uitval van personeel te bespreken. In het afgelopen schooljaar 

heeft de directeur een training verzuimmanagement gevolgd en heeft er een strategisch SMO 

plaatsgevonden. In dit strategisch SMO weren de verzuimcijfers geanalyseerd en besproken.  

3.5 Gesprekscyclus 

Dit schooljaar zijn wij verder gegaan met het invoeren van het instrument COO7. Dit is een 

digitaal bekwaamheidsdossier. Alle “klokken” van de aanwezige personeelsleden zijn verder 

gaan lopen. Een deel van de personeelsleden vallen onder de adjunct-directeur. Het andere 

deel door de directeur.  

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.  

3.6 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 
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van deze instroom zijn de regels en afspraken opgesteld die in het onderwijskundig 

vademecum terug te vinden zijn. Met de nieuwe personeelsleden wordt de verkorte 

gesprekscyclus in COO7 doorlopen. 

3.7 Plaatsing in het kader van de participatiewet 

Er is nog steeds een werknemer in het kader van de participatiewet, werkzaam op zowel 

onderwijs als tijdens de naschoolse opvang. Zij wordt begeleid door Werkgevers Servicepunt 

Haaglanden.  

 

3.8 Klassenconsultaties 

In COO7 vindt tijdens het lopen van de klok geregeld een lesobservatie plaats. Ook heeft het 

team tijdens collegiale consultatie bij elkaar gekeken. De directie heeft in het kader van het 

verbetertraject rondom EDI en groepsplanloos werken een aantal klassenbezoeken plaats laten 

vinden.  

3.9 Deskundigheidsbevordering team en individuele teamleden 

Gevolgde teamscholing 2018-2019 

Jaar  Thema Organisatie  

2014-heden Training Cultuurhelden 

2018-2019: Dans met kinderen en reflectie 

VAK/DOK 

2018-2019 Het expliciete directe instructiemodel en 

groepsplanloos werken 

Philippe de Korte 

2018-2019 Het Schoolplanspel B&T 

 

Gevolgde persoonlijke scholing 2018-2019 

Jaar Thema Organisatie Aantal 

medewerkers 

2018-2019 BHV Quinton bv 6 

2018-2019  Master SEN Hogeschool 

Utrecht/Seminarium voor 

orthopedagogiek 

2 

2018-2019 Schoolleidersopleiding TM leiderschapsacademie 1 

2018-2019 Leergang directeur  

kindcentrum 

Bureau Kikken 1 

2018-2019 AED/reanimatie herhaling Agnes van Paassen 10 

2018/2019 Deeltijd Pabo  Hogeschool Leiden 2 

2018/2019 Deeltijd Pabo Thomas More 1 

2018/2019 Deeltijd Pabo Hogeschool InHolland 1 
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Hoofdstuk 4 Verslagen van LB functies 
 

Verslag van de onderbouwcoördinator 

De onderbouw is in dit schooljaar negen keer samengekomen om te vergaderen. Tijdens deze 

vergaderingen is EDI en roosterplanning (doelstelling 1) een belangrijk gespreksonderwerp 

geweest. Het gezamenlijk voorbereiden van de ankers was elke vergadering een agendapunt. 

Daarnaast maakte de onderbouw gebruik van Lesson Study om het leren van de leerlingen te 

bevorderen. 

 

Verslag van de bovenbouwcoördinator 

 

De bovenbouw is in dit schooljaar negen keer bij elkaar geweest om te vergaderen met als 

belangrijkste onderwerpen roosterplanning, EDI en rapporten/gesprekscyclus. Dit waren 

doelen uit het jaarplan en staan daarbij geëvalueerd.   

 

Verslag van de werkzaamheden van de gedragspecialist/ preventiemedewerker 

De gedragsspecialist/preventiemedewerker heeft in diverse groepen klassenbezoeken gedaan 

en observaties uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn altijd besproken met de betrokken 

leerkrachten. De gedragsspecialist en de intern begeleider hebben 2x een pedagogische 

teamvergadering georganiseerd. Samen hebben zij 2x analyse gemaakt van de Scolafname. 

Dit is besproken in het team en waar nodig verwerkt door de individuele leerkrachten in de 

roosterplanning. De gedragsspecialist is in voorkomende gevallen ingeschakeld om 

informaties te verschaffen aan ouders over bepaalde gedragsstoornissen.  

De gedragsspecialist heeft deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten bij diverse instanties. 

 

Verslag van de rekencoördinator 

De rekencoördinator heeft deelgenomen aan de netwerk- en informatiebijeenkomsten op 

Stichtingsniveau. Zij was een vraagbaak voor collega’s die hulp zochten bij rekenonderwijs. 

Bij tegenvallende rekenresultaten heeft de rekencoördinator een analyse gemaakt en 

interventies op basis van deze analyse geboden aan de desbetreffende leerkrachten. 

De rekencoördinator was gestart met een literatuurstudie t.b.v. het verbeteren van ons 

rekenonderwijs en heeft hierbij contacten gelegd met andere scholen van onze Stichting.  

Hier gaat zij komend schooljaar mee verder in een doelstelling. 

 

Verslag van de digicoach:  

 

De digicoach was de vraagbaak en probleemoplosser als het ging om onze hardware. Veel van 

haar tijd zat hier ook in. Haar werk werd veelal geleid door wat er vanuit het bestuur op de 

scholen uitgespreid werd. Dit schooljaar was dat de migratie naar Office 365. De digicoach 

heeft overleg met gehad met het bestuur en de voorbereidingen getroffen voor de migratie. Zij 

was een grote ondersteuning voor de leerkrachten die veel vragen hadden. De digicoach heeft 

daarnaast accounts voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 geïmplementeerd. Hierdoor 

leerden zij moderne ICT vaardigheden en konden zij thuis gebruik maken van onze digitale 

leerlingsoftware.  

De digicoach en de bovenbouwcoördinator hebben in hun eigen klas een proef gedraaid met 

de snappet tablets. Na de proef is besloten dat Wizwijs en Staal niet goed aansluiten op 

Snappet. De leerlingen die op een eigen leerlijn rekenen hebben wel veel baat gehad bij de 
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Snappet tablets. Daarvoor is besloten dat die leerlingen volgend jaar verder gaan met Snappet 

en de rest van de groep niet. 

 

Verslag van de schoolopleider:  

 

De schoolopleider woonde de netwerkbijeenkomsten op Stichtingsniveau bij. Zij heeft een 

kwaliteitskader ingevuld voor de opleidingsschool. De schoolopleider was de contactpersoon 

voor alle opleidingsinstanties van maatschappelijke stages tot de pabo. Zij heette de studenten 

op onze school welkom tijdens een kennismakingsbijeenkomst. Daarnaast heeft zij 

lesobservaties bij de studenten uitgevoerd, intervisie georganiseerd en een snelcursus EDI 

gemaakt en gegeven aan de studenten. Er zijn 3 collega’s die de cursus basiscoach hebben 

gevolgd. De school is herkeurd voor beroepsstages en mag weer voor vier jaar MBO 

studenten opleiden. Aan het einde van de stage hield de schoolopleider eindevaluaties met de 

studenten. 
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Hoofdstuk 5 Huisvesting en Financiën 

5.1 Huisvesting 

Het afgelopen schooljaar is er tijdens NL doet met vrijwilligers, ouders en leerkrachten op het 

schoolplein gewerkt. Er is wederom een buitenkeuken gerealiseerd van steigerhout en het 

nodige onderhoudswerk aan het plein is gedaan. Op het kleuterplein is door ouders een houten 

speelboot gemaakt. In het kader van het afscheid van Joop is de tribune is samenwerking met 

ouders geverfd en is de tribune omgetoverd tot de Joop Zuydgeest arena. 

Er is een offerte uitgebracht voor de airconditioning in alle lokalen maar daar is nog geen 

goedkeuring van het bestuur op gekomen. 

 

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 

1-10-2015 

Leerlingaantal 

1-10-2016 

Leerlingaantal 

1-10-2017 

Leerlingaantal 

1-10-2018 

 
254 258 261 254 

 
Begroting Begroting Begroting Begroting 

€ 2016 2017 2018 2019 

Inkomsten 1.160.380,00 1 247 532 1 256 120 1 355 027 

Uitgaven 1.176.483,00 1 215 850 1 213 313 1 355 300 

Saldo -16.103,00 31 682 42 806 19 627 

     

Uitgaven in € 2016 2017 2018 2019 

Personeel 1.025.583 1.042.500 1 041 013 1.167.800 

Huisvesting 46.100 57.750  59 950 48.900 

Afschrijvingen 55.500 56.000   54 900 57.600 

ICT/leer- en 

hulpmiddelen 
34.000 36.500    41 000 

 

39.900 

Overig 15.300 23.100    16 450 21.100 
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€ 2016 2017 2018 2019 

Uitgaven per leerling 4694 4674 4649 5257 

     

Uitgaven in % 2016 2017 2018 2019 

Personeel 85,75% 85,74% 85,79% 87% 

Huisvesting 4,75%  4,78%  4,94% 4% 

Afschrijvingen 4,61%  4,64%  4,52% 4% 

ICT/leer- en hulpmiddelen 3,00% 3,00%  3,38% 3% 

Overig 1,90% 1,89%  1,35% 2% 

Voor verdere gegevens verwijzen wij naar de jaarrekening van de school en de Laurentius 

Stichting.   

 

5.3 Ontwikkelingen en belemmeringen 

De Bernadette-Mariaschool is financieel een gezonde school. Door het stijgen van het 

leerlingaantal beschikt de school over een ruim budget. Een belangrijk facet binnen onze 

begroting zijn de gelden vanuit de impulsgebieden postcode, de gewichtenregeling en de 

onderwijsachterstandengelden van de gemeente. 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. Per 1 augustus 2019 vindt er een 

herijking van deze gelden plaats. Mogelijke bezuinigingen op dit vlak zouden voor onze 

school verkeerd uit kunnen pakken. 

De trend van de uitgaven voor personeel 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 en om de werkdruk te 

reguleren.  

De post ICT/leer- en hulpmiddelen loopt iets op. Dit heeft te maken met het stijgend aantal 

leerlingen, maar ook met de licentiekosten voor digitaal materiaal.  

 

De huisvestinglasten zijn licht gestegen. Dit wordt deels veroorzaakt door verrekening 

publieke heffingen en de post preventief onderhoud.  
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Hoofdstuk 6 Verantwoording van de doelstellingen  

 
Doelstelling 1: Expliciete Directe Instructie Model (EDI) 

  

Leerkrachten leren:  

• Het EDI effectief toe te passen bij de vakgebieden taal en 

rekenen;  

• Kinderen te activeren tijdens de lessen;  

• Een taakgerichte werksfeer te realiseren;  

• De didactiek af te stemmen op de onderwijsbehoeften en 

huidige leerontwikkeling van de kinderen.  

• Hoe leerlingen effectief gevolgd kunnen worden in hun 

ontwikkeling;  

• Hoe de analyse vertaald kan worden in een roosterplanning en naar de daadwerkelijke 

lespraktijk;  
 

Achtergrond:  

De afgelopen 3 jaar hebben wij gewerkt aan een eenduidig lesmodel namelijk het directe 

instructie model. Wij zijn nu een verdiepingsslag aan het aanbrengen door de kinderen meer 

te activeren tijdens de lessen en de les nog beter af te stemmen op de verschillende 

onderwijsbehoeften van de kinderen.   

  

Activiteitenschema:   

Activiteit  Door wie  Wanneer  •  

Toepassen van het geleerde in de eigen 

dagelijkse lespraktijk  
Team  Augustus/september  X  

Studiemiddag (4) EDI  
• Delen van ervaringen en 

werkwijzen  

• Inhoud nog op maat te bepalen 

n.a.v. de lesobservaties  

Team  
Schoolbegeleider  

26 september  X  

Toepassen van het geleerde in de eigen 

dagelijkse lespraktijk  
Team  Oktober – juli   X  

Lesobservaties en feedbackgesprekken   Team  
Directie  
IB  

Gedurende het 

schooljaar  
(klokken C007)  

X  

Collegiale consultaties/lesson study gr. 1 

en 2  

• Leren van elkaars lespraktijk  

• Geven van feedback aan elkaar  

• Schriftelijk noteren van 

leerpunten  

Team  Na de herfstvakantie  X  

Het inplannen van lessen in 

de roosterplanning  
Team  Oktober - juli  X  

Het uitvoeren van de roosterplanning 

tijdens de dagelijkse lessen  
Team  Oktober - juli  X  
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Succescriteria:  

• EDI wordt, dagelijks waarneembaar, bij alle taal- en rekenlessen succesvol toegepast;  

• Kinderen zijn actief en betrokken tijdens de lessen.   

• In alle groepen wordt succesvol gewerkt met een blokplanning  

• De leerinhouden worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele 

leerlingen.   

  

Evaluatie september:  

Tijdens lesobservaties is al veel EDI waargenomen. Lesafsluiting voor zelfstandige 

verwerking is nog wel een aandachtspunt. De meeste groepsleerkrachten zijn ook al begonnen 

met de roosterplanning. Hierin is iedereen zijn weg nog aan het vinden.   

Tijdens de studiedag van 26 september heeft het team in een PLG setting een kijkwijzer 

ingevuld over het lesgeven middels het EDI model en daarover gesproken wat zij al goed 

kunnen en waar ze nog aan moeten werken. De schoolbegeleider heeft nog wat 

verduidelijking gegeven t.a.v. de roosterplanning en ook daar is in een PLG setting verder met 

elkaar over gesproken. Tenslotte is er nog dieper ingegaan op de interactie met kinderen en 

het verbinden met leerdoelen. N.a.v. deze studiedag is in overleg met de 

bovenbouwcoördinator en de directie besloten om na de herfstvakantie collegiale consultatie 

te faciliteren, dit om ook de PLG aanpak verder door te zetten.  

  

Evaluatie december:  

In de groepen 3 t/m 8 heeft collegiale consultatie plaats gevonden. De directie heeft koppels 

gemaakt en de koppels hebben bij elkaar een EDI les bekeken en besproken met elkaar. Ook 

hebben ze elkaar bevraagd naar de roosterplanning. In de bouwvergaderingen is constructief 

met een PLG insteek met elkaar over dit onderwerp gesproken.  

   

Een voorbeeld van de vragen die met elkaar besproken zijn bijvoorbeeld:  

• Wat heeft EDI / roosterplanning je gebracht wat je eerder nog niet gebruikte in de 

dagelijkse lespraktijk?  

• Wat heeft deze verandering onze leerlingen gebracht?  

• In welke ‘oude valkuil’ blijf je trappen? Weet je ook hoe dat komt?  

• Wat is in deze fase van het proces nog een hulp, ontwikkel-of leervraag voor jezelf? 

Wat heb je nodig? (denk hierbij bijvoorbeeld aan: Is er een stap in de EDI cirkel waar je 

(meestal) nog moeite mee hebt, of vaak vergeet? Lukt het je bij het ene vak beter om een 

les EDI proof te maken dan bij het andere vak? Lukt het je om de roosterplanning bij te 

houden?)  

• Wat mag ik van mijn collega’s verwachten betreffende EDI / roosterplanning en wat 

mogen zij van mij verwachten?  

• Wat willen we graag blijven zien? Wat willen we niet meer zien? Wat willen we graag 

gaan zien?  

  

Evaluatie april:  

Tijdens de studiedag van 18 maart was er ruimte voor vragen met betrekking tot de 

roosterplanning en EDI. Er is herhaald wat er tot nu toe is geleerd en er is een start gemaakt 

met een verdiepingsslag. De conclusie van de studiedag is dat iedere groepsleerkracht op 

constructieve wijze bezig is met EDI en de roosterplanning. Dat het niveauverschil er is en 

ook mag zijn en dat er heel goed gewerkt wordt aan dit onderwerp.   

  

Eindevaluatie:  

In het schooljaar 2018-2019 is er door alle collega’s op een constructieve wijze samengewerkt 
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om de roosterplanning vorm te geven en zo goed mogelijk toepasbaar te maken voor de 

dagelijkse praktijk. Ook aan EDI is volop aandacht gegeven. We merken wel dat beide 

onderdelen nog niet voldoende ingebed zijn, zodat we er standaard op terugvallen in 

bijvoorbeeld drukke tijden. Daarom hebben we besloten deze doelstelling ook op te nemen in 

het jaarplan 2019-2020. In dat schooljaar krijgen we een aantal nieuwe collega’s. Het is 

belangrijk dat het samenwerkend leren centraal blijft staan. Naast collegiale consultatie staat 

dan lesson study op het programma. Dit alles met het doel EDI en de roosterplanning volledig 

in ons systeem te krijgen, zodat de leerlingen actief betrokken zijn bij de lessen en het voor 

leerkrachten, ouders en leerlingen duidelijk is waar eventuele hiaten in het leerproces 

zitten.    
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Doelstelling 2: Schoolplan 2019-2023 

 

Het team denkt gezamenlijk na over het nieuwe schoolplan en levert input. De directie schrijft 

vervolgens het schoolplan. Het schoolplan zal moeten aansluiten bij het strategisch 

beleidsplan van de stichting.  

  

Achtergrond:  

Het vorige schoolplan is samengesteld met Mijnschoolplan.nl. Dit was een collectief afspraak 

met alle scholen van de Laurentius Stichting. Deze keer laat het bestuur de scholen vrij om te 

kiezen. De kerngroep onderwijs heeft een aantal voorstellen in het DIROV gedaan waaronder 

“Schoolplan in 1 dag”. De directie waardeert de input van het team en wil hen alle ruimte 

geven om input te leveren. Daar is alle ruimte toe bij schoolplan in 1 dag. Daarnaast ziet de 

directie de meerwaarde van het schoolplan als een stip op de horizon waar telkens aan 

gerefereerd kan worden bij de keuzes die gemaakt moeten worden de komende jaren. Bij 

“schoolplan in 1 dag”, wordt er op basis van de input een illustratie gemaakt die de komende 

4 jaar als stip kan dienen.  

  

Activiteitenschema:   

  

Activiteit  Door wie  Wanneer  •  

Context analyse maken op basis van 

aangeleverd format  
directie  September-oktober  X  

Studiedag schoolplan in 1 dag  team  9 november  X  
Aangeleverde input in format van 

schoolplan verwerken (ook input vaste 

teksten van bestuur)  

directie  November - januari  X  

Concept schoolplan aan diverse 

geledingen aanbieden ter goedkeuring 

(team-MR)  

Directie  
Team  
MR  

Januari – maart   X  

Concept bijstellen  Directie   Tussentijds   X  
Definitieve versie insturen naar CvB  Directie   Mei   X  
  

Succescriteria:  

Het nieuwe schoolplan is een succes als:  

• Het team zich kan vinden in het schoolplan.  

• Het schoolplan breed gedragen wordt.  

• Het schoolplan uitgevoerd kan worden door de nieuw aan te stellen directeur.  

• Het schoolplan voor 1 mei aangeboden kan worden aan het CvB.  

  

Evaluatie oktober:  

Onder de ouders is de vraag: “Wat vindt u het belangrijkste onderwerp waar wij de komen de 

jaren aan moeten werken?”, uitgezet. De respons was voldoende.   

Vervolgens hebben de leerkrachten een top 3 van de meningen gemaakt. Deze zijn input voor 

de studiedag op vrijdag 9 november.    

 

Evaluatie november:  

Een gedeelte van het MT heeft de contextanalyse gemaakt a.d.h.v. het eerste deel van het 

schoolplanspel. Ook dit is input voor de studiedag. De studiedag heeft op 9 november plaats 

gevonden. Het team heeft input geleverd voor het schoolplan door het spelen van het 

schoolplanspel. Er was een onderwijsjournalist aanwezig die op basis van de gesprekken een 



Jaarverslag Bernadette Mariaschool 2018-2019  blz. 20 

visietekst heeft geschreven. Een tekenaar heeft de ambitie voor het nieuwe schoolplan in een 

pakkende poster vertaald. De adjunct is nu bezig om aan de hand van de input het schoolplan 

te schrijven.   

 

Evaluatie januari:  

De eerste concept versie van het schoolplan is afgerond op 15 januari. Deze is naar het MT, 

de MR en de leergang directeur Kindcentrum verstuurd om te bespreken. Na deze input is het 

plan bijgesteld en aan het team verstuurd. Hier zijn  ook aanpassingen doorgevoerd en 

vervolgens is het aan Loes Peterse van Beekveld en Terpstra voorgelegd.   

  

Evaluatie maart:  

Door tijdgebrek is de laatste maand niet veel aan het schoolplan gewerkt. 

Loes Peterse heeft het schoolplan bekeken en feedback gegeven. Deze moet nog verwerkt 

worden. Daarna wordt het besproken in het MT.   

  

Evaluatie april:  

Concept 2.0 is afgemaakt en naar het team verzonden. Na de teamvergadering van 11 april 

wordt het na goedkeuring aan de MR gestuurd ter goedkeuring (MR vergadering 9 mei 2019). 

Loes Peterse van B&T beoordeelt concept 2.0 ook nog een keer of het voldoet aan de 

inspectie eisen.   

  

Eindevaluatie:  

B&T heeft het schoolplan nog één keer bekeken en had er geen opmerkingen meer over. Het 

schoolplan voldoet aan de wettelijke eisen.    

In mei is het schoolplan goedgekeurd en ondertekend door de MR. Vervolgens is deze 

doorgestuurd naar het College van Bestuur van de Laurentius Stichting. De ambtelijk 

secretaris heeft hier een telefonische reactie op gegeven. Naast een aantal redactionele 

opmerkingen heeft zij verhelderingsvragen gesteld. Het college heeft ons schoolplan 

vastgesteld en het kan worden ge-upload op de site van de inspectie.  

Zowel ouders als het team vonden het prettig op deze manier betrokken te worden bij het 

opstellen van het schoolplan. Met name in het resultaat spreekt de schoolplanposter aan.   

Er moet nog gekeken 

worden naar hoe en 

waar de poster een 

prominente plek kan 

krijgen binnen de 

school.   
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Doelstelling 3: Implementatie Staal en Lijn 3 

 

We willen graag een goede start maken met de methodes Staal en Lijn 3 in de groepen 3 tot 

en met 8 in de sfeer van een positief leer- en werkproces (PLG).  

• De leerkrachten ervaren het werken met Staal en Lijn 3 als een positief proces.  

• De instructie bij de spellinglessen zal het belangrijkste onderdeel zijn in die lessen.   

• Het toewerken naar merkbare doelen (presentatie, creatieve opdracht, schriftelijke 

opdracht, reflectie) krijgt een goede vorm.  

• Werken met meetbare en merkbare doelen om tot gewenst resultaat te komen. De 

toetsen worden gemaakt op het niveau van het kind (Cito Eind toets juni 2018 als 

meetpunt)   

• De methode Staal biedt voldoende uitdaging voor de leerlingen en biedt kansen voor 

nieuwe vaardigheden.   

• De onderwijsspecialist neemt leiding in het proces.  

  

Achtergrond:  

De werkgroep Taal heeft voorafgaand aan het keuzemoment onderzoek gedaan naar de 

verschillende methodes. Er zijn lessen bezocht op andere scholen, Webinars bekeken en er is 

een presentatie gegeven van 2 methodes. Op de bovenbouwvergadering in het najaar van 

2017 heeft de werkgroep de informatie en ervaringen gedeeld met de collega’s. In de groepen 

4-8 hebben de leerkrachten in januari/februari 2018 proeflessen van de methode Staal Taal en 

Taal actief gegeven.  Op basis van bovenstaande heeft het team gekozen voor de methode 

Staal. In juni/juli 2018 hebben de groepen 4 en 5 het instapprogramma van Spelling gedaan. 

Dit ter voorbereiding en kennismaking met de methode voor de leerlingen. Alle materialen 

waren begin juni al op school aanwezig zodat de leerkrachten voldoende tijd hadden om zich 

te verdiepen in de nieuwe materie.  

  

Activiteitenschema:   

Activiteit  Door wie  Wanneer  •   

Lesbezoeken en ervaringen uitwisselen  Leerkrachten + Anja  
HCO   

September-

oktober 2018  
X  

Klaarzetten oefensoftware  Anja en Dionne  September   X  
Starttraining methode Staal spelling/lijn 3  HCO of OinO  26 september  X  
BBV: tussenevaluatie  BB co en Anja in 

BBV  
Oktober  X  

Mogelijkheid voor lesobservaties  Anja  Oktober-nov.    
Evalueren hiaten en onduidelijkheden, ook 

m.b.t. oefensoftware.  
Leerkrachten +Anja  November/  

december  
  

Terugkoppeling van evaluatie 

desbetreffende leerkrachten in BBV  
BB co en Anja in 

BBV  
December    

Toets analyse bespreken: resultaten in lijn 

der verwachting?   
Mogelijkheid voor lesobservaties  

Leerkrachten + Anja  
  
Anja  

Januari 2019    

Terugkoppeling ervaringen en resultaten 

tot nu toe in BBV  
BB co en Anja in 

BBV  
Februari     

Tussenevaluatie met ervaringen en vragen 

over Staal/Lijn 3 op de BBV  
Mogelijkheid voor lesobservaties  

BB co en Anja in 

BBV  
 Anja  

April    
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Eindevaluatie Staal/Lijn 3  
  

BB co en Anja in 

BBV  
juni     

Kwartaal evaluatie in doelstelling. 

Mogelijkheid van rapportage aan MT.  
Anja  Okt./jan./april/  

juni  
  

  

Succescriteria:  

• De leerkrachten zijn positief over de methode Staal/Lijn 3. We hebben met elkaar 

vragen en onduidelijkheden zo goed mogelijk opgelost in dit werkproces.   

• De instructie bij spelling is goed zichtbaar in de groepen.   

• De merkbare doelen zijn goed aan bod gekomen.  

• De toets resultaten zijn op gewenst niveau.  

• De leerlingen reageren positief en laten een groei zien in vaardigheden.  

  

Evaluatie eind oktober 2018:  

De leerkrachten zijn enthousiast gestart met de lessen spelling en taal van Staal. Tijdens de 

lesbezoeken bleek dat de kinderen de nieuwe aanpak snel oppakken. De leerkrachten hebben 

onderling ervaringen uitgewisseld en ideeën en tips gedeeld met elkaar. Er zijn al merkbare 

doelen bereikt in een aantal groepen bij de Taallessen van Staal.   

De oefensoftware is klaargezet en wordt in de groepen ingezet.   

In september hebben lesobservaties plaatsgevonden door een trainer van HCO. Daarna volgde 

de starttraining op 26 september (studiemiddag). Die middag zijn ervaringen uitgewisseld. De 

ervaringen van en met elkaar waren zinvol en op de vragen is met name door de collega’s 

geantwoord, waardoor men verder kon. Op de vragen die “meegenomen” zijn naar het HCO 

is tot nu toe geen antwoord gekomen. De studiemiddag heeft weinig meerwaarde gehad en dit 

is teruggekoppeld naar het HCO.   

De starttraining voor Lijn 3 is door Sipkje verzorgd voor de leerkrachten van de kleuterbouw. 

Zij heeft middels een PowerPointpresentatie de leerlijn besproken, ingezoomd op de gebaren, 

de materialen en de didactiek.  

De tussenevaluatie komt in een van de volgende BBV aan de orde. Tot nu toe hadden andere 

agendapunten prioriteit.  

  

Evaluatie april 2019:  

I.v.m. een zwangerschapsverlof en een onvervulde vacature is de onderwijsspecialist er niet 

aan toe gekomen om deze doelstelling volgens het activiteitenrooster uit te voeren.   

Staal taal en spelling zijn wel onderwerp van gesprek in de bouwvergaderingen. Hier 

is good practice met elkaar gedeeld en wordt er inhoudelijk gesproken.   

  
Eindevaluatie:  

Staal en Lijn 3 zijn goed geïmplementeerd. De leerkrachten zijn enthousiast over de 

methodes. Volgend jaar is dit onderwerp nog regelmatig terug te vinden op de 

bovenbouwvergaderingen. Groep 7 gaat dan voor het eerst met Staal spelling werken.   

Met een nieuwe methode is het altijd spannend wat het met de resultaten doet. We kunnen aan 

het einde van dit schooljaar concluderen dat de citoresultaten niet verschillen met de 

eindresultaten van vorig schooljaar. De gerealiseerde vaardigheidsgroei is wel beter.   
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Doelstelling 4: Traject Cultuurhelden en implementatie nieuwe muziekmethode  

 

De school wil bereiken dat er een verbinding ontstaat tussen onderwijsthema’s en 

kunstvakken met de nadruk op creativiteit (21ste eeuwse vaardigheden).   

• Breder inzetten van creatieve werkwijzen vraag een basis model dat altijd ingezet kan 

worden. Hier blijft de school het ontwikkelcafé voor gebruiken met de gezamenlijke 

brainstorm.  

• Blink wordt nu in plaats van leidraad als bron gebruikt. Cultuurhelden wordt 

inmiddels niet alleen betrokken bij Blink thema’s maar ook alle andere vakken en 

projecten.  

Daarnaast worden de 21e -eeuwse vaardigheden gebruikt als kapstok ontwikkelingen.   

Om verdieping van eigen ontwikkeling van Cultuurlessen te verzorgen is gekozen 

om reflectie en presentatie en zijn toepassing op het creatieve proces centraal te 

stellen. Dit versterkt ook de nieuwe methodes Staal en Lijn 3 en het instructiemodel 

EDI.  

• De nieuwe muziekmethode 123 Zing gaat de leerkrachten helpen bij een verdieping in 

het muziekonderwijs. Bij de aanschaf van de nieuwe muziekmethode worden ook 

bijbehorende nieuwe ritme-instrumenten aangeschaft.   

  

Achtergrond:  

Onze school vindt een brede ontwikkeling belangrijk, daar valt ook kunst en cultuur onder. Er 

gebeurt al veel op dit gebied in de school, zowel binnen als buiten schooltijd. Echter, er was 

nog weinig verbinding met onderwijsthema’s en er was geen focus op het creatieve proces. 

Wij hebben in het schooljaar 2014-2015 de basistraining gevolgd van 2 dagen en een project 

georganiseerd in samenwerking met het traject Cultuurhelden. In de schooljaren 2015-2017 

hebben wij 3 projecten georganiseerd in samenwerking met en met behulp van de VAK. Wij 

hebben ons met de VAK weer opnieuw ingeschreven voor de nieuwe subsidie ronde. Deze is 

toegekend waardoor wij tot 2020 doorgaan met dit traject.  

De huidige muziekmethode gaf te weinig handvatten voor goed muziekonderwijs en er was 

een duidelijke behoefte aan een nieuwe aanpak. Vanuit het team is gekozen voor de methode 

123 Zing. De ouderraad kon een extra besteding doen en door de ouders van school is 

gekozen voor een muziekimpuls. Hierdoor zijn we in staat om én de muziekmethode én de 

bijbehorende instrumenten aan te schaffen.   

  

Activiteitenschema:   

Activiteit  Door wie  Wanneer  •  

Aanschaffen muziekinstrumenten en 

afsluiten licentie 123 Zing  
Directie   Juli 2018  X  

Ontwikkelcafé Kinderboekenweek tijdens 

teamvergadering, thema Vriendschap  
DOK/VAK en het 

team  
3 september   X  

Kinderboekenweekworkshop   KBW commissie  10 september 16.00u – 

17.45u   
X  

Overdragen KBW workshop door 

commissie tijdens bouwvergadering aan 

team – prikkelende entree verzinnen  

KBW commissie   
OBV/BBV  

September  X  

Les(sen) delen met elkaar en mailen aan 

vakdocent voor feedback  
Team  Uiterlijk 27 

september  
X  

Uitvoeren project 1 (mogelijkheid tot 

coaching on the job aanvragen tijdens 

ontwikkelcafé  

Team en evt. 

vakdocenten  
Week 

40/41  (uitloopweek 

42)  

X  
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Evaluatie project 1  Team   
Directie en 

projectleider  

November - 

december  
X  

Voorbereiding studiedag  Directie  
OB coördinator  
Projectleider  
Leerkracht groep 

6  

4 februari  X  

Teamtraining 1 gericht op kijken naar dans 

(reflectie en evaluatie), vanuit observatie 

werkvormen voor dans aanreiken die 

leerkrachten kunnen gebruiken in de klas 

zonder zelf te hoeven dansen. Deze 

training wordt ook gekoppeld aan het 

school breed gedragen EDI model voor de 

fase reflectie en is te koppelen aan de 

nieuwe taalmethode (week 3).  

Team  
Vakdocenten  
Projectleider  

18 maart  X  

2e team training gaat over hoe je 

interventies/vervolg opdrachten kan geven 

voor danslessen  

Team  
Vakdocenten  
Projectleider  

Maart /april  X  

Voorbereiden project 2 thema nader te 

bepalen waarbij reflectie en presenteren 

centraal staan.  

DOK/VAK en het 

team  
Teamvergadering 13 

mei   
X  

Uitvoeren project 2 (coaching on the job)  DOK/VAK en het 

team  
Juni – juli (week 26-

27-28)  
X 

Evaluatie project 2   Team   
Directie en 

projectleider  

Juli   X  

  

Succescriteria:  

• Leerkrachten geven meer ruimte voor de inbreng van kinderen.  

• Leerkrachten leren en passen nieuwe communicatie vaardigheden toe die helpen om 

inzicht en reflectie te vergroten.  

• Leerkrachten gaan de verdieping in met het creatief ontwerpen van een thema met 

extra aandacht voor presenteren en reflectie.  

• Leerkrachten gaan de verdieping in met het toepassen van 21st century skills die niet 

vaak gebruikt worden.   

• Leerkrachten geven wekelijks een muziekles aan de hand van de muziekmethode 123 

zing (met regelmatig de inzet van bijbehorende muziekinstrumenten)  

  

Evaluatie september:   

De eerste teamvergadering in september stond in het teken van de brainstorm van 

cultuurhelden.   

De adjunct-directeur heeft samen met de nieuwe schoolbegeleider vanuit Cultuurhelden de 

brainstorm voorbereid. Het thema “vriendschap” van de Kinderboekenweek leent zich 

uitstekend voor meer diepgang en dat was ook tijdens de brainstorm te merken. Na een 

oriënterende opdracht en de brainstorm van ideeën zijn de bouwen uiteengegaan. Er waren 3 

vakdocenten aanwezig om de bouwen te ondersteunen. De eerste lesopzetten zijn gemaakt. 

Deze worden door de leerkrachten naar een van de vakdocenten gestuurd en de 
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schoolopleider. Er zijn heel diverse lesopzet ideeën per bouw. De vakdocenten zijn; media, 

filosofie en theater.  

Tijdens een korte evaluatie is besproken met de schoolopleider dat het wel handig is als de 

vakdocenten het lesmodel kennen als ze meedoen aan de brainstorm.  

  

Evaluatie oktober:  

Tijdens de KBW is het project uitgevoerd. De kleuters hebben een les rondom kun je 

vriendschap uitbeelden gegeven. Hierbij hebben kinderen gewerkt met muziek en dans.   

De groepen 3-4-5 hebben een aantal lessen over de betekenis van vriendschap gegeven. De 

disciplines die zij gebruikt hebben zijn beeldende kunst, media en filosofie.   

De groepen 6-7-8 hebben een groepsoverstijgende ochtend gehouden met de disciplines 

beeldende kunst, muziek, theater. Hun doel was vriendschap uitbeelden.   

  

Evaluatie november:  

Tijdens de teamvergadering zijn tips en tops gedeeld met elkaar.   

+ De combinatie van de kinderboekenweek en het anker bij de kleuters is heel fijn, het is niet 

én én maar een aanvulling.   

+ de gezamenlijke afsluiting was heel fijn/ mooi.  

+ Prettig dat de middenbouw hetzelfde onderwerp deelde maar ieder een eigen invulling eraan 

kon geven.  

+ Goed filosofisch gesprek in groep 3 gehad.  

+ De creativiteit van de leerkracht kon met dit thema mooi tot uiting komen.  

• Het leek of er veel mensen met dezelfde expertise waren tijdens het ontwikkelcafé  

• Het onderwerp “Vriendschap” was moeilijk wat betreft versieren in de school 

waardoor het leek dat het minder leefde.   

• Meer schoolbreed leidt tot meer beleving  

• Focus leek meer te liggen op het eindproduct – het zou meer in al je lessen terug 

kunnen komen tijdens cultuurhelden. Een vraag van een collega was; komt dit niet omdat 

je een eindproduct presenteert bij de gezamenlijke afsluiter?  

Tijdens de evaluatie met de cultuurcoördinator van cultuurhelden is besproken:  

• Eerste discipline kiezen door de leerkracht en dan ontwikkelcafé is makkelijker voor 

de vakleerkracht om tot creatief proces te komen met de leerkrachten.   

• Het zou fijn zijn als er 2 nieuwe ICC‘ers komen die de leiding nemen tijdens de 

projecten, of herzien van het taakbeleid en de 2 projecten opnemen.   

• Tijdens het ontwikkelcafé meer insteken door de vakleerkrachten op toepassen in 

andere lessen zoals rekenen en taal.   

• Bij welke discipline voelt de leerkracht zich het beste en wil hij/zij verder ontwikkelen 

(je eigen talent?) dit willen wij verder uitwerken.   

Project 2 gaan we verder invullen op 4 februari.   

  

Evaluatie maart:  

In februari is de studiedag besproken met de cultuurcoördinator van Cultuurhelden en Mari. 

Op verzoek van Dionne waren hier Magda en Petra bij aanwezig. Zij hebben affiniteit met dit 

onderwerp en willen wellicht de rol van cultuurcoördinator overnemen.  

De studiedag had als thema: ‘dansles geven zonder zelf te dansen’ en hoe reflecteer je op het 

creatief proces?  

In Week 27 en 28 1 t/m 12 juli is het tweede project gepland, dit staat in het kader van het 

afscheid van Joop. Het thema is “Ontmoeting, in verschillende culturen”.  

De training is gegeven aan het hele team.  
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De leerkrachten hebben filmvoorbeelden bekeken van dans en daarop gereflecteerd. Wat zie 

ik, hoe kijk ik ernaar, matcht het met de doelen, wat is een volgende stap? Met deze ervaring 

kunnen leerkrachten dan zonder zelf het voor te doen, toch dans/bewegingsles geven.   

Veiligheid is belangrijk, omdat niet alle leerkrachten/leerlingen zich prettig voelen als ze zelf 

zouden moeten dansen. Dit is een veilige manier om toch met beweging bezig te zijn.  

  

Bij het uitzoeken van de film / dansvoorbeelden zoeken we naar manieren waarop je 

ontmoeting in verschillende culturen fysiek kunt uitbeelden. Het is een combinatie van dans 

en beweging. In kleine groepjes kunnen leerkrachten zelf oefenen, waarbij ze een rol kunnen 

kiezen die bij hen past (observeren of bewegen). Er was aandacht tijd en ruimte voor de 

mogelijke gêne die leerkrachten konden voelen als ze zelf gaan bewegen.  

Na de filmvoorbeelden heeft het team naar echte dansers gekeken en door reflectievragen de 

dans beïnvloed.  

Mari heeft eerder een workshop gegeven, waarin gekleurde lego blokjes een dansbeweging 

voorstelde. Door de volgorde van de blokjes te bepalen ontwerp je een choreografie. Dit was 

voor de kinderen heel begrijpelijk.  

  

Teamtraining 1 en 2 zijn samengevoegd op de studiedag.   

  

Eindevaluatie:  

Het laatste cultuurheldenproject was rondom het thema “Ontmoetingen”. Elke groep had een 

land gekozen en zij hebben zich verdiept in de cultuur van dat land en met name richting de 

begroeting en het afscheid nemen. Op de eerste maandag zijn alle leerlingen op school 

gekomen en galmde er volksliedjes van de gekozen landen over het schoolplein. Daarna 

hebben we een vlaggenceremonie (zoals de Olympische Spelen) gehouden met alle groepen.   

Alle groepen hebben bewegingen/dans verzonnen bij de begroetingen. Daarnaast is er 

gewerkt aan de aankleding van de klas en van de kinderen zelf in het thema. De tweede 

dinsdag van de projectweken hebben 2 leerlingen van groep 7 alle klassen op film opgenomen 

voor de reflectie. Op woensdag hebben alle groepen opgetreden voor de ouders en de rest van 

de school.   

In de eerste week van juli heeft ook de evaluatie plaatsgevonden met Cultuurhelden. Magda 

en Petra zijn de nieuwe cultuurcoördinatoren. Zij zullen kartrekker zijn op het gebied van 

creativiteit en cultuurhelden. Er is afgesproken dat er volgend schooljaar 2 cultuurhelden 

projecten zijn, eentje rondom “Voertuigen” gedurende de Kinderboekenweek en eentje aan 

het einde van het schooljaar rondom “Kunst” (het schooljaar duurt volgend jaar weer net zo 

lang dus er is gekozen voor wederom een project aan het einde met een gezamenlijke opening 

en afsluiting waarbij de ouders ook uitgenodigd worden).   

123 zing is geëvalueerd binnen de bouwen. De onderbouw is erg enthousiast. De bovenbouw 

heeft er wisselend mee gewerkt. Er is door het MT besloten nog een jaar verder te gaan met 

deze methode. Voorwaarde is wel dat iedereen frequent zoals afgesproken, gebruik maakt van 

123 zing!  
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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. Om dit te bewerkstelligen is de medezeggenschapsraad drie jaar 

geleden gestart te werken naar de richtlijnen van ouderbetrokkenheid 3.0. 

 

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.     

 

We hebben het startgesprek gecontinueerd voor de groepen 4 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 twee keer uitgenodigd om in 

maart en juni 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 eind-adviesgesprekken plaatsgevonden.  

Aan het einde van het schooljaar is dit jaar een optioneel eindgesprek gehouden. De meeste 

ouders hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om met de leerkracht het jaar en de 
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gestelde doelstellingen af te ronden. Het initiatief van dit gesprek kon bij zowel de ouder als 

de leerkracht liggen. 

Naast de verandering van twee naar drie oudergesprekken is ook het rapport aan een 

metamorfose ondergaan. Hiervoor zijn ouders geraadpleegd in een klanbordgroep in het 

schooljaar 2017-2018. De belangrijkste uitgangspunten van ons nieuwe rapport zijn, dat het 

geschreven woord het meeste gewicht heeft en dat het rapport kindgericht is. Na het eerste 

rapport heeft er een evaluatie plaats gevonden en hebben wij een aantal verbeteringen 

doorgevoerd.  

De ouders zijn bovendien uitgenodigd om naar diverse groepspresentaties te komen kijken die 

in het kader van Cultuurhelden en het pensioensfeest van de directeur gehouden zijn.  

 

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. Voor deelname aan een 

werkgroep zijn in de normjaartaak tijden afgesproken.  

 

e. klachten en klachtafhandeling   

Op bestuursniveau is er één klacht ingediend. Dit betrof een klacht omtrent de communicatie 

tussen een ouder en de directeur. De klacht is afgehandeld.  

 

7.2 Extern 
De school is geen op zichzelf staand 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 
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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. De directeur is aanwezig bij de zogenaamde 

directiebijeenkomsten. Deelname aan de jaarlijkse conferentie wordt gepromoot. 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 

directie als de school. Het jaarverslag van deze stichting gaat over een kalenderjaar en is te 

vinden op de website van de school.  

 

ITS 

ITS 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.  

 

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 2013 en 1 oktober 2014. 

In het afgelopen jaar is er contact geweest met de adviseur van de afdeling Gezondheids- 

bevordering. Doel van dit contact was om in gezamenlijk overleg te bekijken op welke 

terreinen we ons als school en als opvang kunnen verbeteren op het gebied van gezonde 

voeding. Tijdens een ouderavond werd dit onderwerp ook met de ouders besproken. Een en 

ander heeft geleid tot een aantal aanbevelingen die waar mogelijk binnen de school en binnen 

de opvang worden toegepast. Hierbij moet worden gedacht aan keuzes van traktaties, 

tussendoortjes en eten en drinken dat tijdens de opvanguren wordt aangeboden. Binnen de 

MR wordt dit periodiek gemonitord. 

Natuur- en Milieucentrum De Papaver 

In het schooljaar 2018-2019 hebben wij weer gebruik gemaakt van het aanbod op het gebied 

van natuur- en milieu. De ouderraad draagt de kosten voor deze excursies.  De groepen 

hebben van onderstaande lespakketten/excursies gebruik gemaakt:  

• De groepen 1-2: excursie kinderboerderij, excursie leer-en 

zintuigentuin 

• Groep 3: excursie slootjesdieren, ontdek stadsboerderij 

Buytendelft, Nationale dierenambulance 

• Groep 4: ontdek stadsboerderij Buytendelft, Nationale 

dierenambulance, leskist planten, excursie lente 
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• Groepen 5: excursie slootjessafari, excursie lente, leskist plastic soep  

• Groep 6: excursie lente, gastles zwerfafval en opruimactie 

• Groep 7: excursie sloot, excursie bijen 

• Groep 8: excursie overleven in de natuur, gastlessen “afval bestaat niet”, excursie “Stilte 

naast de stad”, project over duurzaamheid van 5 gastlessen “De wereld van Sara en Sergio 

(Estelì), excursie Botanische tuin, leskist kaas maken 

 

Met de hele school hebben wij meegedaan aan de Nationale buitenlesdag.  

Via de subsidie Jong leren eten van de Gezonde school was het mogelijk om een 

moestuinworkshop in te huren voor de leerlingen van groep 6. Zij hebben vervolgens 

wekelijks in de moestuin gewerkt en een mooie oogst binnen gehaald.  

 

Kunstklik 

In het afgelopen schooljaar hebben we gebruik gemaakt van het aanbod van 

de afdeling Kunsteducatie voor de Delftse scholen genaamd Kunstklik.  

• De groepen 1-2 hebben een vertelling op school gehad met een workshop 

en een theatervoorstelling op school. 

• De groepen 3-4 hebben hebben een beeldende les op school en een 

muziektheatervoorstelling in Theater de Veste gehad.  

• De groepen 5-6 hebben een dansles op school gehad en hebben de Archeologische 

werkplaats bezocht.  

• Groep 7 heeft meegedaan aan het project de Jeugd troonrede en ze hebben een 

muziektheatervoorstelling in Theater de Veste gehad.  

• Groep 8 heeft een interactieve rondleiding ontvangen in Theater de Veste ter voorbereiding 

op de musical en workshop/muziektheatervoorstelling en stadwandeling.  

Binnen het traject Cultuurhelden werken we nauw samen met vakdocenten van de VAK en 

het DOK.  

Groep 7 en 8 hebben meegedaan aan het project Wolfgangs Wondere Wereldreis. De 

leerlingen hebben een voorstelling gekregen van het Sinfonia orkest en zijn erna in OPEN 

verschillende muziekinstrumenten gaan uitproberen.   

 

DOK (mediatheek en bibliotheek)  

De school maakt gebruik van het aanbod van DOK.  

• Een aantal groepen heeft gebruik gemaakt van de “collectie in de 

klas”. Drie tot vier keer per jaar werd de collectie geruild.  

• We hebben deelgenomen aan het nationale voorleesontbijt met de kleuters en hadden dit 

jaar weer wat wethouders op bezoek! 

• In het kader van de kinderboekenweek hebben de kleuters meegedaan aan de activiteit 

“Boek zoekt vriend”.  

• De kleuters hebben ook de activiteit “Feest op school” via DOK ingehuurd.  

• Groep 3 is op bezoek geweest in het DOK.   

• Groep 7 heeft les gehad in Theaterlezen.  

• Groep 8 heeft de workshop “Typically British” gevolgd, Engelse les maar dan anders! 

• Groep 7 en 8 hebben meegedaan aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Eén leerling is zelfs 

doorgegaan naar de regionale finale.  
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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 VO, bijgehouden in ons administratieprogramma Esis. 

 

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 clusteroverleg tussen de adjunct-directeur, de 

onderbouw/VVE coördinator en de medewerkers van de Ronde Kring. De pedagogisch 

medewerkers hebben een warme 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.  

 

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. 

Afgelopen schooljaar hebben wij samengewerkt met studenten van de TU in het kader van het 

project MOVE. Hierdoor hebben leerlingen van groep 7 samen met studenten een 

buurtbarbecue georganiseerd.  

  

 

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.  

Wij hebben ook weer gebruik gemaakt van de Jumbo scholenactie. Ouders en ander 

winkelend publiek konden onze school punten toekennen waarna wij een geldbedrag 

beschikbaar kregen voor items voor school. Dit schooljaar zijn er zandbakspeelgoed, 

gymballen en een kleuterfietsje voor aangeschaft.  
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De Plusmarkt Bomenwijk heeft ons een 

appeltje geschonken tijdens de sportdag.  

Tijdens NL Doet hebben wij met een leuk 

bedragje en vrijwilligers het schoolplein 

verder kunnen verfraaien en weer nieuwe 

buitenkeukens en muziekmuren 

gerealiseerd. 

Daarnaast hebben enthousiaste ouders op 

een later tijdstip een prachtige speelboot op 

het kleuterplein gemaakt.   

 

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.  

 

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 2018-2019 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 een nieuwe wijkagent waar wij kennis mee gemaakt hebben. Er is een 

app groep aan gemaakt met de wijkagent en de directie om elkaar snel te 

kunnen benaderen voor vragen.  

 

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.   

MBO studenten van Sport en bewegen hebben bij ons stagegelopen gedurende 

het schooljaar en tijdens de pauzes en na schooltijd hebben zij tal van 

sportactiviteiten verzorgd.  
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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 kunnen op school 

ingeleverd worden. 

Afgelopen schooljaar konden leerlingen en ouders ook van september tot 

november hun huishoudelijke kleine kapotte elektrische apparaten inleveren. Wij 

hadden meer dan 100 apparaten verzameld en daarmee hebben wij een mooi 

boekenpakket verdiend.   
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Hoofdstuk 8 Profilering en Promotie 

 

De school profileert zich actief op Facebook en post hier regelmatig activiteiten en uitstapjes 

op. Het afgelopen schooljaar heeft zich gekenmerkt door het afscheid van de directeur Joop 

Zuydgeest. Gedurende het schooljaar is hij keer op keer in het zonnetje gezet. Van kleine 

verrassingen zoals een complimentenpot tot een heus open podium en een feest tweeweekse.  

 

Groep 8 is van 16 t/m 19 oktober op werkweek naar Amerongen geweest.   

 

Het thema van de Kinderboekenweek was “Vriendschap”. Dit was tevens ons eerste 

cultuurheldenproject.  

 

Het was weer een geweldige ochtend met Sinterklaas en zijn pieten. Eerst kwam er helemaal 

niemand, belde Sinterklaas dat hij al binnen zat bij de Pieten leesles! 

Daarna heeft Sinterklaas aan iedereen een bezoekje gebracht en naar mooie 

optredens van de groepen 1 t/m 4 gekeken. De pieten hadden ook het kantoor 

mooi versierd!  

 

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 22 februari 2019. Het thema luidde: “Carnaval 

vieren met mensen uit alle werelddelen”.   

Als verrassing voor Joop is er op 5 maart een extra Carnaval gevierd met muziekmakerij het 

Zooitje en de stadprins en diverse carnavalsverenigingen.  

 

Op vrijdag 20 april gingen we met alle leerlingen op 

schoolreis. We zijn dit jaar met de groepen 1 t/m 3 

naar de Lineaushof geweest, de groepen 4 t/m 6 

hebben het Archeon aangedaan en de groepen 7 en 8 

zijn naar Walibi geweest. De ouderraad heeft samen 

met de schoolreiscommissie een nieuw 

belevenismenu samengesteld om onze leerlingen met 

elke soort van belevenis is aanraking te laten komen. 

 

 

 

Door de Jantje Beton actie van vorig schooljaar en de bijdrage van de 

Stichting ONSKO hebben wij 2 nieuwe duikelrekken een nieuw 

speeltoestel aan kunnen schaffen.  

 

In het kader van de pensionering 

van de huidige directeur hadden wij 

een voorjaarsmarkt georganiseerd. 

We werden gesponsord door bedrijven uit de omgeving en 

kinderen hebben hun eigen knutsels verkocht en speelgoed 

en boeken. Door donaties is de baard van de directeur er ook 

nog eens afgegaan. Het uiteindelijke doel van het inzamelen 
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van het geld was een bijdrage aan de Stichting Vamos Schipluiden en het bekostigen van de 

feestweek.  

 

Van 17 t/m 21 juni was de avond4daagse. De BMS heeft dit jaar de 

avondvierdaagse gelopen met 125 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 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 22 mei was de sportdag. 

Voor de kleuters in en rondom de school 

en voor groep 3 t/m 8 op het veld van 

DHC.  

De ouderraad zorgde voor lekkere 

versnaperingen.  

 

 

 

Het schooljaar hebben wij afgesloten met het laatste cultuurhelden project “Ontmoetingen, het 

moment tussen komen en gaan”. In elke klas stond een land van de wereld 

centraal. Leerlingen leerden over gebruiken in deze landen en met name 

hoe zij elkaar ontmoeten in die cultuur. Deze ontmoetingen verwerkte zij 

in een dans. Er was een spelletjesochtend, ouders kwamen iets vertellen 

over hun cultuur, er was een show “een reis om de wereld” en een show 

met alle optredens van de leerlingen in de arena. 

De grote afscheidsdag hebben wij gebruik mogen maken van Jambo 

Africa, een groep Afrikaanse docenten die de kinderen diverse workshops 

gaf en aan het einde met de 

kinderen een spetterend 

optreden. Hier hebben we ook een cheque ter 

waarde van €4500,- mogen overhandigen voor het 

goede doel Stichting Vamos Schipluiden.  

 

De afsluiting van het jaar was wederom 

traditioneel met de afscheidsmusical van groep 8.  
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