Concept
Jaarverslag
2017-2018

Bernadette Maria school
Versie: 2.0
Oktober 2018

Jaarverslag van:
Brinnummer:
Schooljaar:
Samenstellers jaarverslag:

Bespreking team
Bespreking in MR op:
Indiening College van Bestuur:
Bespreking met College van
Bestuur
Vastgesteld door College van
Bestuur

Bernadette Mariaschool Delft
13PI
2017-2018
J.H.J. Zuydgeest (directeur)
D.M van der Helm-Wilmer (adjunct-directeur)
S. Boersma (gedragsspecialist)
S. van Loenen-Borsboom (intern
begeleider/onderwijsspecialist)
M. Barends (onderbouwcoördinator)
M. Hovenga (bovenbouwcoördinator)
A. Ris (onderwijsspecialist)
F. Akkermans (rekenspecialist)
13 juli 2018

7 november 2018
mw. dr. S.P. Schenning, voorzitter
dhr. C. J. van der Kraan, lid

Jaarverslag Bernadette Mariaschool 2017-2018

blz. 2

Inhoudsopgave
1.

Inleiding

4

2.

Leerlingen

5

3.

Personeel en organisatie

8

4.

Evaluaties LB leerkrachten

13

5.

Huisvesting en financiën

17

6.

Verantwoording van de doelstellingen

19

7.

Interne en externe relaties

39

8.

Profilering en promoties

46

9. Bijlagen
Bijlage A
Bijlage B

Gesprekscyclus 2016-2017
Het evaluatieplan WMKPO 2015-2019

Jaarverslag Bernadette Mariaschool 2017-2018

48
49

blz. 3

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: Expliciete Directe Instructie Model (EDI) (vanaf januari 2018)
Doelstelling 2: Implementeren van het groepsplanloos werken (vanaf juni 2018)
Doelstelling 3: Begrijpend lezen
Doelstelling 4: Pedagogische teamvergadering
Doelstelling 5: Cultuurhelden
Doelstelling 6: Evalueren en herzien digitale rapporten
Doelstelling 7: Schatkist 3 implementatie jaar 2 (kleuters)
Doelstelling 8: Oriëntatie op nieuwe taalmethode
Doelstelling 9: Doelstellingen Digicoach
Naast deze doelstellingen zijn we in dit schooljaar op directieniveau aan de slag gegaan met:
Activiteit
Starten klokken c007
Startgesprekken evalueren
Bijwerken PO Vensters
Volgen van OGW en HGW door directie en IB
Starten klokken c007
Monitoren LB functies door directie
Monitoren beheer-en beleefkalender
Starten klokken c007
WMKPO kaarten ingevuld
Meerjarenoverzicht van de eindopbrengsten maken, gekoppeld aan
een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies
Het opstellen van het taakbeleid 2018-2019
Het opstellen van het formatieplan 2018-2019
Het opstellen van de schoolgids 2018-2020
Opnemen hoe om te gaan met incidenten en ongevallen
Het opstellen en communiceren van het jaarverslag 2017-2018
Het opstellen van een SMART geformuleerd jaarplan 2018-2019
Eindresultaten analyseren met een resultatenanalyse
Het opstellen van de schoolkalender 2018-2019
Inrichten nieuwe website

Jaarverslag Bernadette Mariaschool 2017-2018

Periode feb-mei
April
Mei

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mei
Mei
Juni

✓
✓
✓

Juni
Juni
Juni
Juli

✓
✓
✓
✓
✓

Wanneer
Periode aug-okt
Oktober
Oktober en Mei
Maart en juni
Periode nov-jan
november en mei
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Hoofdstuk 2 Leerlingen
Voor een uitgebreide analyse van onze leerlingpopulatie verwijzen wij naar onze analyse
leerlingpopulatie van maart 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 %

1-10-2012

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%

1-10-2017

261

223

29

9

15%

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.
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2.3 Autochtoon – Allochtoon
NNCA1)

Aantal

Percentage

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%

1-10-2017

34

13%

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 drie leerlingen waarvoor een zogenaamd groeidocument is opgesteld,
twee leerlingen werken op een eigen leerlijn en 1 leerling heeft een ontwikkelperspectief.
Samen met alle betrokkenen wordt gekeken naar de onderwijsbehoefte van deze kinderen.
Zie ook bijlage schoolondersteuning jaarverslag van de Intern Begeleider.
Instroom:
12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

Groep 1

38

35

39

35

31

35

Groep 2

2

3

2

1

1

0

Groep 3

4

1

1

1

2

2

Groep 4

2

1

0

0

1

0

Groep 5

3

2

0

0

1

0

Groep 6

1

0

0

0

1

0

Groep 7

2

1

1

0

1

0

Groep 8

1

1

0

1

0

0

Totaal

53

44

43

38

38

37
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2.5 Uitstroom:
ADVIES SCHOOL
TYPE

14/15

15/16

16/17

17/18

6

6

8

6

9

2

4

2

5

4

4

6

1

5

4

2

5

4

5

13

VWO

5

3

4

4

TOTAAL

31

24

29

33

LWOO-VMBO

VMBO T
VMBO T-HAVO
HAVO
HAVO-VWO

2.6 Tussentijdse uitstroom:
Reden mutatie

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

Andere BAO i.v.m.
verhuizing

2

9

0

7

11

2

Andere BAO 1)

0

0

2

4

3

0

SBO/SO

3

0

0

2

2

1

TOTAAL

5

9

2

13

16

3

1

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

2.7 Conclusie
De school bevindt zich qua leerling populatie in een stabiele situatie. Deze situatie zal naar
verwachting wel doorzetten in de komende jaren. De nieuwbouw in één van de wijken binnen
het voedingsgebied heeft een positieve effect op de instroom. 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.
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Hoofdstuk 3 Personeel en organisatie
In onze school is sprake van een schoolleiding bestaande uit een directeur en een adjunctdirecteur.
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 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 is er eens per 6 weken met het managementteam.
In het afgelopen jaar is één collega met zwangerschapsverlof geweest. Dit ging om één van de
leerkrachten van groep 4. Zij is vervangen door een invalleerkracht. Drie leerkrachten
maakten gebruik van ouderschapsverlof. Vier leerkrachten maakten gebruik van
BAPO/duurzaamheid 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 is ambulant en
houdt zich bezig met remediërende taken. Zij worden ook ingezet voor ziektevervanging.
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. 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.
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
Jaarverslag Bernadette Mariaschool 2017-2018
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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 2017-2018 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 ipv 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)
en twee maal een judoworkshop 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. Onder schooltijd
hebben we gebruik gemaakt van een vakdocent Muziek die tweemaal een lessenserie heeft
aangeboden.
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
BoostBMS

Brinnummer school 13PI
per 01-01-17
1 ouder dan 55 jaar

DIR

OOP
5

1

2

9

2 tussen 45 en 55 jaar

1

1

1

3

3 tussen 35 en 45 jaar

2

1

0

3

10

0

2

13

0

1

1

2

18

4

6

30

4 tussen 25 en 35 jaar

1

OP

1

5 jonger dan 25 jaar
6 Totaal
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Item

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

1

Aantal personeelsleden

30

31

29

29

30

2

Verhouding man/vrouw

10/90

10/90

1/10

1/10

2/30

3

Aantal IB-ers

1

1

1

1

1

4

Aantal bouwcoördinatoren

2

2

2

2

2

5

Aantal ICT-specialisten

3

3

4

4

4

6

Aantal onderwijsassistenten

3

3

3

3

3

7

Aantal RT-ers

1

1

1

1

1

8

Aantal OOP

5

5

6

6

6

3.5 Ziekteverzuim
Verzuimpercentage Verzuimpercentage Verzuimpercentage Verzuimpercentage

OP/OOP

14-15

15-16

16-17

17-18

7,13%

5,73%

3,7%

6,4%

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 medewerker.
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.
3.6 Gesprekscyclus
Dit schooljaar zijn wij organisatie breed begonnen met het instrument COO7 in te voeren. Dit
is een digitaal bekwaamheidsdossier. Alle “klokken” van de aanwezige personeelsleden zijn
in dit schooljaar gestart. 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.

Jaarverslag Bernadette Mariaschool 2017-2018

blz. 10

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 verkorte gesprekscyclus in COO7
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.
3.9 Klassenconsultaties
In COO7 vindt tijdens het lopen van de klok geregeld een lesobservatie plaats. Ook heeft de
directie in het kader van het verbetertraject rondom EDI en groepsplanloos werken een aantal
klassenbezoeken plaats laten vinden.
3.10 Deskundigheidsbevordering team en individuele teamleden
Gevolgde teamscholing 2017-2018
Jaar

Thema

Organisatie

2014-heden

Training Cultuurhelden
2017-2018: Filosoferen met kinderen
Het expliciete directe instructiemodel en
groepsplanloos werken

VAK/DOK

Teamscholing rondom nieuwe methode
Staal

Uitgeverij Malmberg

2017-2018
2017-2018

Philippe de Korte

Gevolgde persoonlijke scholing 2017-2018
Jaar

Thema

Organisatie

Aantal
medewerkers

2017-2018

BHV

Quinton bv

6

2017-2018

Office 365

2017-2018

Toekomst gericht onderwijs

TM leiderschapsacademie

1

2017-2018

Leiding geven aan een PLG

Bazalt

1

2017-2018

AED/reanimatie herhaling

Agnes van Paassen

10

2017-2018

Jungle Memory coach

Lerend Brein

2
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2017-2018

Scol

2

2017-2018

Lijn 3 informatiemiddag

2

2017-2018

Leerkrachtenconferentie PPO
Delflanden
Workshop Social Schools
website
E-learning. Onderwerp ADHD

2017-2018
2017-2018
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Hoofdstuk 4 Verslagen van LB functies
Verslag van de werkzaamheden van de gedragspecialist/ preventiemedewerker
In de periode van september t/m december zijn de volgende werkzaamheden gedaan:
September:
• Met de directie gesprek gehad over de incidentenregistratie en het formulier wat er
gebruikt wordt. Eind september de formulieren gecontroleerd.
• Gesprek gehad met de intern begeleider over de activiteiten die we tijdens de
pedagogische teamvergaderingen willen behandelen.
• Klassenbezoek groep 4a en groep 4b + besproken met de leerkracht. Observatie van
een leerling in groep KB + een gesprek met de leerkracht van deze groep en de ouders
van de leerling.
• Start van E-learning. Onderwerp ADHD. Afgerond en geslaagd voor de toets.
Oktober:
• In deze maand zijn er observaties in groep KA, KB(2x) groep 4b en groep 5, geweest.
Deze observaties zijn besproken met de leerkrachten.
• De incidentenregistratieformulieren zijn gecontroleerd.
November:
• In deze maand werden er 2 leerlingen geobserveerd.( 4a en KB)
• Gesprek met de intern begeleider over de pedagogische teamvergaderingen(
voorbereiding)
• De incidentenregistratieformulieren zijn gecontroleerd.
• Naar het congres geweest in Utrecht over : Van werkdruk naar werkplezier.
December:
• Voorbereiding van de pedagogische teamvergadering met de intern begeleider.
• Uitleg gegeven over de incidentenregistratieformulieren in de teamvergadering.(
herhaling).
• De presentaties van het congres in Utrecht over: Van werkdruk naar werkplezier, in
leerkracht algemeen gezet mapje preventiemedewerker.
• Incidentenregistratieformulieren gecontroleerd.
• In de afgelopen maanden is de gedragsspecialist/preventiemedewerker regelmatig een
luisterend oor geweest voor de leerkrachten.
Plannen voor de komende tijd:
• Inleiding verzorgen pedagogische teamvergadering.
• Klassenbezoeken groep 4a, 4b, groep 7, en KA.
• Observeren van leerlingen
• Bezig zijn met het plan van aanpak (Arbo)
• Naar een Arbo-congres.
• In de teamvergadering vertellen over het congres Van werkdruk naar werkplezier.
• Verder met E-learning: Sociale media, hoogbegaafdheid, dyslexie. Zijn de
onderwerpen waar ik nog mee bezig wil zijn.
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In de afgelopen maanden is de gedragsspecialist/preventiemedewerker regelmatig een
luisterend oor geweest voor de leerkrachten.
Januari 2018:
• Incidentenregistratieformulieren gecontroleerd.
• 16 -01: klassenbezoek KA
• 29-01: klassenbezoek 4b
Februari 2018:
• Incidentenregistratieformulieren gecontroleerd.
• RI&E bekeken en bijgesteld.
Maart 2018:
• Incidentenregistratieformulieren gecontroleerd.
• 05-03: obs ll groep 5
• 13-03: obs. Ll groep 6
April 2018:
• 17-04: klassenbezoek 4a
• Incidentenregistratieformulieren gecontroleerd.
• 18-04: Naar conferentie geweest van PPO Delflanden.
Mei 2018:
• Incidentenregistratieformulieren gecontroleerd.
• RI&E bekeken.
• Naar netwerkbijeenkomst gedragscoördinatoren geweest
• Meldcode op de agenda gezet en bijgestelde versie uitgedeeld. Wordt besproken op de
Stervergadering.
Juni 2018:
• Incidentenregistratieformulieren gecontroleerd.
• Naar miniconferentie over Scol. Workshop over gedrag gevolgd.
Juli 2018:
• observatie ll groep 5 en ll Ka
• Incidentenregistratieformulieren gecontroleerd.
Plannen voor de komend schooljaar 2018-2019
• Inleiding verzorgen pedagogische teamvergadering.
• Klassenbezoeken groep 5a en 5b, groep 8, en KA. En als daar tijd voor is ook in de
andere groepen.
• Observeren van leerlingen
• Bezig zijn met het plan van aanpak (Arbo)
• Bezig zijn met de meldcode.
• Bezig zijn met Scol.
• Verder met E-learning: Sociale media, hoogbegaafdheid, dyslexie. Zijn de
onderwerpen waar ik nog mee bezig wil zijn.
• Verder als er een congres is, wat voor de gedragsspecialist interessant is, zal ik er heen
gaan.
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•

Veiligheidsplan bekijken.
Bezoeken netwerkbijeenkomsten.

Verslag van de onderbouwcoördinator
De onderbouw is dit schooljaar 9 keer bij elkaar gekomen. Naast de lopende zaken werd er
vooral aandacht geschonken aan de implementatie van de methode Schatkist 3. Zie hoofdstuk
6 verantwoording van de doelstellingen, doelstelling 7 op blz. 36.
Verslag van de bovenbouwcoördinator
De bovenbouw is in de periode augustus t/m december 3 keer samengekomen om te
vergaderen. In die periode hebben we de richtlijnen en beoordelingsformulieren voor de
spreekbeurten up-to-date gemaakt. Ook hebben we Nieuwsbegrip een aantal keren op de
agenda gehad. De opzet van de blokles is veranderd, waardoor het niet meer als een
controlemoment gebruikt kan worden. We hebben besproken hoe we de beoordeling van
Nieuwsbegrip oppakken en welke observatiepunten we hebben.
In de komende maanden gaan we hard aan de slag om het huidige leerlingrapport te evalueren
en te vernieuwen. Ook gaan we een keuze maken voor een nieuwe taal- en spellingmethode.
De bovenbouw is in de periode januari tot juni 4 keer samengekomen om te vergaderen. In
die periode hebben we een keuze gemaakt voor een nieuwe taal- en spellingmethode (Staal).
Verder hebben we een aantal keren gesproken over een nieuwe opzet van de rapportage aan
de leerlingen. We hebben samen met de gymleerkracht vergaderd om afspraken met elkaar te
maken. Natuurlijk heeft ook EDI op de agenda gestaan om als team te leren van de tips en
tops van elkaar.
Verslag van de rekencoördinator
In de periode augustus t/m januari:
• is er veel tijd gaan zitten in het werkend krijgen van de oefensoftware. Wanneer de
kinderen wilden werken, waren er inlogproblemen en hebben we gezocht naar een
oplossing om ieder kind iedere week voldoende te laten oefenen.
De inlogproblemen zijn uiteindelijk ‘opgelost’ d.m.v. het koppelen van de tablets aan
de nummers van de kinderen (die ze ook in de klas op hun laatje hebben staan). Dit
zou heel veel kunnen schelen wat betreft cookies en dergelijke. Ook moeten de
kinderen iedere keer opnieuw Basispoort Leerling openen, omdat het anders niet
werkt. Dit is verder niet op te lossen.
Voor de oefensoftware komt er in de komende periode een plan van aanpak, dat voor
iedereen zou moeten werken. Op dit moment wordt er nog niet optimaal met de
oefensoftware gewerkt! (Ondanks veelvuldig aangeven.)
• zijn er meerdere mails met tips voor sites gestuurd.
• is er een oplossing gekomen voor het werken met kinderen op andere niveaus binnen
een groep. Vooral gericht op oefensoftware en leerkrachtenmateriaal van het andere
niveau.
• de groepsmail die rondgaat met vragen en oplossingen is zo goed als geordend in het
mapje Rekencoördinator op categorie, zodat andere leerkrachten eerst hier kunnen
kijken voor een antwoord hun probleem.
Actiepunten voor komende periode:
• Beoordeling van Wizwijs via site / excel?
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•

Toetsen, frequentie van vraagstelling e.d.

In de periode januari t/m/ juni:
• Bij de collega’s waren er vragen omtrent het vormen van een rapportcijfer. Aangezien
bepaalde doelen door één som getoetst worden, lijkt het wat matig om een goede
beoordeling hieraan te geven. Na veel gesprekken en ook door navragen bij andere
scholen die met deze methode werken, zijn we tot een oplossing gekomen.
Het werken met de software:
• Het werken op telkens dezelfde tablets werkt goed, de eerdere problemen zijn nu
hiermee verholpen.
• Het werken met de oefensoftware werkt nog steeds niet in iedere groep optimaal, dit
heeft volgend jaar mijn prioriteit. (nu nog niet gelukt, i.v.m. andere prioriteiten en
invallen door ziekte collega’s) Er is wel een plan van aanpak besproken, maar niet
door iedereen opgepakt.
• Het interpreteren van de resultaten die uit de toetsen zijn gekomen van Wizwijs.
Mapje RC is op orde, (nieuwe) leerkrachten met vragen kunnen hier de nodige informatie
vinden.
Actiepunten volgend schooljaar:
•
•
•
•
•

Doorgaande lijnen Schatkist (kleuters) en Wizwijs (v.a. groep 3) bekijken, vooral
hiaten ontdekken en inspringen.
Het werken met de software continueren en coördineren.
Doorgaande lijn van werken vastleggen, te denken valt aan de informatie die bij ieder
blok aan het begin wordt gestuurd naar de ouders. (begin lijst gemaakt)
Kijken hoe EDI in te passen is, aangezien de methode als speerpunt heeft de kinderen
eerst na te laten denken. Bespreken welke rekenmethodes we aanbieden tijdens de
klassikale instructie.
Flitsbezoeken.
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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 zijn buitenkeukens gemaakt van steigerhout en het nodige
onderhoudswerk aan het plein is gerealiseerd. Op het kleuterplein is tevens een rubberen vloer
aangebracht onder de glijbaan. In het NSO lokaal is een airconditioning aangebracht wat in
deze warme zomer veel verkoeling bracht. Dit brengt tevens de wens mee om in de toekomst
meer airco’s te gaan plaatsen aangezien het in de lokalen ook erg warm kan worden.
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
1-10-2014

Leerlingaantal
1-10-2015

Leerlingaantal
1-10-2016

Leerlingaantal
1-10-2017

259

254

258

261

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

€

2015

2016

2017

2018

Inkomsten

1.135.929,00

1.160.380,00

1 247 532

1 256 120

Uitgaven

1.138.825,00

1.176.483,00

1 215 850

1 213 313

Saldo

-2.896,00

-16.103,00

31 682

42 806

Uitgaven in €

2015

2016

2017

2018

Personeel

962.925

1.025.583

1.042.500

1 041 013

Huisvesting

45.100

46.100

57.750

59 950

Afschrijvingen

50.200

55.500

56.000

54 900

ICT/leer- en
hulpmiddelen

29.300

34.000

36.500

41 000

Overig

51.300

15.300

23.100

16 450
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€

2015

2016

2017

2018

Uitgaven per
leerling

4.397,00

4.694,00

4674

4649

Uitgaven in %

2015

2016

2017

2018

Personeel

84,55%

85,75%

85,74%

85,79%

Huisvesting

3,96%

4,75%

4,78%

4,94%

Afschrijvingen

4,41%

4,61%

4,64%

4,52%

ICT/leer- en
hulpmiddelen

2,57%

3,00%

3,00%

3,38%

Overig

4,50%

1,90%

1,89%

1,35%

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 ruim 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 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:
• hoe het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) is
opgebouwd;
• 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.
Achtergrond:
De afgelopen 3 jaar hebben wij gewerkt aan een eenduidig lesmodel namelijk het directe
instructie model. Wij willen nu een verdiepingsslag 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
Aanschaffen boeken EDI voor ieder
teamlid
Aanschaffen wisbordjes voor iedere
leerling
Uitleg aan directie en IB over het gehele
traject.
Bestuderen van het boek EDI,
hoofdstukken 1 t/m 5
Studiemiddag (1) EDI
• De structuur
• Controleren van begrip
• Het lesdoel
• Activeren van de voorkennis
Toepassen van het geleerde in de eigen
dagelijkse lespraktijk
Lesobservaties en feedbackgesprekken

Bestuderen van het boek EDI,
hoofdstukken 6 en 7
Studiemiddag (2) EDI
• Instructie
Toepassen van het geleerde in de eigen
dagelijkse lespraktijk
Lesobservaties en feedbackgesprekken
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Door wie
Directie

Wanneer
Oktober

✓
✓

Directie

Oktober

✓

Schoolbegeleider
Directie
IB
Team

Januari

-

Januari

✓

Team
Schoolbegeleider

14 februari
(8.30-12.30 uur)

✓

Team

Februari e.v.

✓

Team
Directie
IB
Team

Februari e.v.

-

Maart

✓

Team
Schoolbegeleider
Team

11 april
(13.00-17.00 uur)
April e.v.

✓

Team
Directie

April e.v.

✓

✓

blz. 19

Collegiale consultaties
• leren van elkaars lespraktijk
• geven van feedback aan elkaar
• schriftelijk noteren van leerpunten
Studiemiddag (3) EDI
• Begeleide inoefening
• Lesafsluiting
• Verlengde instructie
• Zelfstandige verwerking
Toepassen van het geleerde in de eigen
dagelijkse lespraktijk
Lesobservaties en feedbackgesprekken

Vervolg inplannen schooljaar 2018-2019

IB
Team

April en mei

✓

Team
Schoolbegeleider

15 juni
(13.00-17.00 uur)

✓

Team

Juni e.v.

✓

Team
Directie
IB
Directie
IB
Schoolbegeleider

Juni e.v.

✓

Juni

✓

Succescriteria:
• EDI wordt, dagelijks waarneembaar bij alle taal- en rekenlessen succesvol toegepast;
• kinderen zijn actief en betrokken tijdens de lessen.
Evaluatie juni:
EDI staat op de agenda van de bouwvergaderingen om succeservaringen en tips met elkaar te
delen. Op vrijdag 15 juni hebben we de derde studiedag gehad. Deze stond in het teken van de
afronding van het EDI model en de start van de roosterplanning en groepsplanloos werken.
De schoolbegeleider heeft het team in de PLG ervaringen laten uitwisselen. Vervolgens is er
een start gemaakt met het uitleggen en oefenen van het vernieuwde groepsoverzicht en de
roosterplanning.
Na de studiedag zijn de volgende afspraken gemaakt rondom groepsplannen en
roosterplanning:
• Het huidige 2e groepsplan van het schooljaar 2017-2018 wordt afgesloten. Gebruik
daarbij ook -, +, +/• Het nieuwe groepsoverzicht staat op leerkracht algemeen in de map EDI. Joop heeft
ook zijn draai eraan gegeven en die mag je gebruiken. Verder staat het iedereen vrij
om het aan te passen.
• In het nieuwe groepsoverzicht nemen we de streefscores op.
• Bij TL (technisch lezen) benoemen we DMT en AVI. Het laatste alleen als er AVI
getoetst is. In het format van Joop reeds vermeld.
• Vanuit Esis kan je heel gemakkelijk per leerling oproepen wat de scores per vakgebied
zijn geweest. Je gaat hiervoor naar Esis-toetsresultaten. Je klikt je groep aan. Je kan
kiezen voor een uitdraai per leerling of voor de gehele groep. Op de volgende pagina
klik je aan “overzicht per leerling” daarna volgende en klik aan welke toetsten je wilt
zien. Daarna weer volgende. Je krijgt op het scherm een PDF bestand. PDF kan je
veranderen in XLS. Daarna op de diskette klikken en openen(zie onder aan de pagina)
Je hebt het dan uitgevoerd in een Exel bestand. Met deze toetsresultaten kan je de
streefscore bepalen. Tevens staat op dit overzicht de kleuren die Esis gebruikt en je
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•

•
•

ziet de romeinse cijfers en het functioneringsniveau. Dit overzicht kan je aan je
groepsoverzicht hangen. Vragen kom gerust langs.
In Esis bij registraties en op leerkracht algemeen staat een format van het
overdrachtsformulier. Zie map leerkracht algemeen. Map overdracht. Dit formulier
kan de opstart zijn voor de startgesprekken. Overleg met je collega/voorganger hoe je
het graag aangeleverd wilt hebben.
Op de aanstaande BB zal een werkmoment worden ingeroosterd.
Voor kinderen met een speciale aanpak zal een Plan van Aanpak nodig blijven. Dit
kan opgesteld worden met het groeps/overzichtplan in Esis. Dit is nodig voor
eventuele vervolgstappen. We denken hierbij aan dyslectische kinderen,
arrangementen, groepsoverstijgende zaken, eigen leerlijn, etc. bij twijfel raadpleeg
Suzanne. In het nieuwe groepsoverzicht kan je hierna verwijzen door aan te geven; zie
plan van aanpak Esis.

Eindevaluatie:
Gedurende het schooljaar hebben wij 3 studiedagen gehad rondom EDI en groepsplanloos
werken. Binnen alle jaargroepen wordt er instructie gegeven volgens het EDI model. Tijdens
lesobservaties en flitsbezoeken is dit waargenomen. Met name tijdens de rekenlessen is het
EDI model al geïntegreerd. De taallessen hebben mindere prioriteit gehad aangezien we
overstappen op een nieuwe taalmethode.
Onderdeel van het succes is dat het team de waarde inziet van het model en de tijd heeft
genomen om het model zich eigen te maken. De kinderen worden op diverse manieren
continu betrokken bij de les. Leerkrachten gebruiken wisbordjes, beurtenstokjes,
schoudermaatjes of andere manieren om kinderen actief mee te laten denken. Kanttekening is
de kwaliteit van de wisbordjes. Hier zijn wij nog zoekende in.
Doelstelling 2: Implementeren van het groepsplanloos
werken
Leerkrachten leren
• hoe de structuur van het werken met een
blokplanning is opgebouwd;
• hoe leerlingen effectief gevolgd kunnen worden in
hun ontwikkeling;
• hoe leerresultaten geanalyseerd kunnen worden;
• hoe deze analyse vertaald kan worden in een blokplanning en naar de daadwerkelijke
lespraktijk;
• dat het hebben van hoge verwachtingen bepalend is voor het succes van het leren.
Achtergrond:
Op dit moment wordt er handelingsgericht gewerkt met behulp van groepsoverzichten en
groepsplannen. In de groepsoverzichten maken we een analyse van de huidige situatie van de
individuele leerlingen en brengen we belemmerende en compenserende factoren in beeld.
Daarna clusteren we leerlingen met soortgelijke onderwijsbehoeften. We stellen vervolgens
een groepsplan op waarin we per cluster aangeven op welke wijze we ons onderwijs
afstemmen.
We merken hierbij dat de koppeling theorie en dagelijkse praktijk moeilijk blijft.
We willen dit vereenvoudigen en verbeteren door het volgen en analyseren van de resultaten
van de leerlingen in een blokplanning te koppelen aan de daadwerkelijke lespraktijk. We gaan
onderzoeken hoe dit werkt in de dagelijkse praktijk.
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Activiteitenschema:
Activiteit
Uitleg aan directie en IB over het gehele
traject.
Studiemiddag (3) groepsplanloos werken
• De structuur
• Volgen en analyseren van resultaten
van de leerlingen (Cito-toetsen en
methodegebonden toetsen)
• Het effect van het hebben van hoge
verwachtingen
Volgen en analyseren van resultaten van
de leerlingen
Afnemen van cito-toetsen volgens het
toetsrooster
Studiemiddag (4) groepsplanloos werken
• Volgen en analyseren van resultaten
van de leerlingen (Cito-toetsen en
methodegebonden toetsen)
• Het vertalen naar streefdoelen per
leerling
• Het inplannen van lessen in het
blokrooster

Door wie
Schoolbegeleider
Directie
IB
Team
Schoolbegeleider

Wanneer
Januari

✓
✓

15 juni
(13.00-17.00 uur)

✓

Team

Juni/juli

✓

Team

Juni/juli

✓

Team
Schoolbegeleider

September/oktober
Concept datum 26
september 13.00 –
17.00u

✓

Succescriteria:
• In alle groepen wordt een begin gemaakt met het werken met een blokplanning
• De leerinhouden worden op afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele
leerlingen.
• Als streefscore hanteren wij:
o de leerresultaten van de in het toetsrooster opgenomen toetsen, liggen op groepsniveau
tenminste op het landelijk gemiddelde niveau;
o alle leerlingen hebben bij alle vakgebieden ten minste een gemiddelde
vaardigheidsgroei doorgemaakt;
o Bij de Eindtoets PO wordt ten minste een gemiddelde standaardscore behaald van
boven het landelijk gemiddelde.
Evaluatie juni:
Tijdens de studiemiddag van vrijdagmiddag 15 juni heeft het team kennisgemaakt met het
vernieuwde groepsoverzicht en de roosterplanning. Het groepsoverzicht lijkt op het
groepsoverzicht zoals het team het gewend is te maken, alleen is het veel compacter. De
vakken rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen en DMT/AVI staan nu in 1 overzicht per
leerling en de specifieke onderwijsbehoefte wordt alleen ingevuld als dit ook heel specifiek is.
Per leerling wordt alleen een analyse gemaakt van de CITO resultaten als de leerling afwijkt
t.o.v. zichzelf naar boven of beneden en de IV en V leerlingen. De leerdoelen per leerling
worden verwerkt in de roosterplanning. De leerkracht plant een aantal weken vooruit met haar
lessen en leerdoelen en verwerkt hierbij welke leerlingen waarop extra instructie nodig
hebben. Dit evalueren zijn ook in het rooster.
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Eindevaluatie:
In alle groepen wordt een begin gemaakt met het werken met een roosterplanning
(blokplanning).
De leerinhouden worden op afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele
leerlingen.
• Als streefscore hanteren wij:
o de leerresultaten van de in het toetsrooster opgenomen toetsen, liggen op groepsniveau
tenminste op het landelijk gemiddelde niveau;
o alle leerlingen hebben bij alle vakgebieden ten minste een gemiddelde
vaardigheidsgroei doorgemaakt;
o Bij de Eindtoets PO wordt ten minste een gemiddelde standaardscore behaald van
boven het landelijk gemiddelde.
Voor de resultaten verwijzen wij naar de uitgebreide resultatenanalyse van de Etoetsen (juni 2018) en de analyse van de Eindtoets (mei 2018).

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
In de teamvergaderingen wordt besproken
welke vaardigheden de leerkrachten
moeten hebben om begrijpend
luister/leesonderwijs te geven. (kijkwijzer
maken) + bespreken WMK kaart
begrijpend lezen
Lesobservaties activiteit met begrijpend
luisteren/nieuwsbegrip les met
terugkoppeling aan leerkracht
Schriftelijke terugkoppeling (ingevulde
kijkwijzer) aan het team en bespreken deze
in de teamvergadering
Doelstellingen formuleren
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Door wie
teamvergadering

Wanneer

Team (collegiale
consultatie)

September tot
november

Team

Eind november
datum opzoeken

✓
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De leerkrachten voeren activiteiten uit
waardoor de doelstellingen bereikt kunnen
worden.
Lesobservaties activiteit met begrijpend
luisteren/nieuwsbegrip les met
terugkoppeling aan leerkracht
Cito M toets begrijpend lezen
Analyse Cito M toets
Schriftelijke terugkoppeling
(lesobservaties) aan het team en bespreken
deze in de teamvergadering
Bespreken van de analyse met het team en
evalueren of geformuleerde doelen zijn
behaald
Doelstellingen formuleren n.a.v. de
teamvergadering
De leerkrachten voeren activiteiten uit
waardoor de doelstellingen bereikt kunnen
worden.
Lesobservaties activiteit met begrijpend
luisteren/nieuwsbegrip les met
terugkoppeling aan leerkracht
Evaluatie of succescriteria behaald zijn
Stervergadering evaluatie bespreken traject
begrijpend lezen

Team

November tot april

Directie

November tot april

Team
IB
Directie

januari
februari
april

Team

april

Team

april

Team

Indien noodzakelijk

MT

Indien noodzakelijk

MT overleg
Team

Juni/juli
juli

✓
✓

Succescriteria:
Aan het eind van het schooljaar 2017-2018 is de huidige methode nieuwsbegrip geëvalueerd
en beoordeeld.
Aan het eind van het schooljaar 2017-2018 zijn de vaardigheden van de leerkrachten
beoordeeld in start- basis- en vakbekwaam.
Aan het eind van het schooljaar 2017-2018 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.
Evaluatie juni:
De interventies (RT in een klein groepje buiten de klas) die naar aanleiding van de M toetsen
zijn gedaan, lijken aan te slaan: bij de vorige afname vielen 3 groepen uit. Op dit moment valt
groep 4B uit op BL. Dit heeft ook te maken met de vaardigheid van het Technisch Lezen. De
andere groepen scoren nu ruim boven de norm en hebben een mooie groei doorgemaakt.
Eindevaluatie:
Begrijpend lezen blijft een aandachtspunt. Volgend jaar nemen we begrijpend lezen na een
half jaar implementatie Staal mee en kijken in hoeverre er overlap is en wat de leerkrachten
nodig hebben om goed begrijpend lezen onderwijs te geven.
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Doelstelling 4: Pedagogische teamvergadering
Pedagogisch vakmanschap bevorderen - leraren
spelen een belangrijke rol bij het creëren van een
sociaal veilig klimaat. Zij kunnen
grensoverschrijdend gedrag tijdig signaleren en
adequaat ingrijpen. Ook dragen zij normen en
waarden uit en laten zij leerlingen voorbeeldgedrag zien. Het begin van het schooljaar is
cruciaal voor het realiseren van een sociaal veilig klimaat in een klas. Dan begint de
groepsvorming. Als de leraar in deze fase een positief stempel drukt op de sfeer en met de
leerlingen duidelijke regels afspreekt, creëert hij een positief klimaat waarvan iedereen de rest
van het jaar de vruchten plukt.
Gedurende het jaar borgen we dit klimaat door bewust interventies te doen – preventief en
curatief.
Achtergrond:
Sociale veiligheid is noodzakelijk zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij
zien sociale veiligheid als een essentieel onderdeel van onze pedagogische taak. Alle
leerlingen mogen zichzelf zijn, waarbij van hen verwacht wordt dat zij respectvol omgaan met
zichzelf, de ander en de omgeving. Iedere leerling heeft recht op positieve aandacht en iedere
leerling heeft er recht op dat er tijdig en op een gepaste manier wordt ingegrepen bij
grensoverschrijdend gedrag.
Op onze laatste SCOL registratie kwam een grillig beeld naar voren, waarbij onze doelen op
gebied van sociale veiligheid niet behaald zijn, dit gaf een aanzet tot een nieuwe aanpak in de
vorm van deze doelstelling.
Activiteitenschema:
Activiteit
Team informeren over pedagogische vergaderingen
1 Primaire preventie activiteiten inplannen
Terugkoppeling Primaire preventie activiteit
2 Incidentmethode waar nodig op bouwvergadering
3 Pedagogische vergadering Interactiewiel
Terugkoppeling Interactiewiel
4 Pedagogische vergadering Preventie Piramide
Terugkoppeling Preventie Piramide
Op stervergadering wijzen op herhalen van de cyclus
komend schooljaar

Door wie
Suzanne en
Sipkje
Leerkrachten
Leerkrachten
OB/BB
coördinatoren
Suzanne en
Sipkje op TV
Leerkrachten
Suzanne en
Sipkje
Leerkrachten
Suzanne en
Sipkje

Wanneer
Stervergadering
juli 2017
Stervergadering
juli 2017
TV aug/sept
Aug/sept

✓
✓

TV Okt – voor
herfstvakantie
TV Jan
TV Jan

✓

TV mrt
Stervergadering
2018

-

Succescriteria:
•
•

De SCOL registratie van november laat een minder grillig, positiever, beeld zien.
De collega’s voelen zich gesteund door elkaar bij het pedagogisch handelen.
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✓
✓
✓

✓

Evaluatie mei:
Conclusie SCOL mei: Het aantal leerlingen met een A-, B- of C-score is niet in alle groepen ≥
75% van de leerlingen. Schoolbreed is de score gemiddeld 88% en is gestegen t.o.v. mei.
Toen was het 77.4% Dit betekent dat ons schoolbrede doel wel is behaald voor deze periode.
Vanuit de conclusies komen de volgende actiepunten voor het nieuwe schooljaar 2018-2019.
De leerkrachten gebruiken hierbij o.a. de Schijf van 4, SoEmo kaarten en/of Orka-lessen,
passend bij het onderwerp.
• In groep 4 zal er extra aandacht gaan naar samenwerken, opkomen voor jezelf en omgaan
met conflicten.
• In groep 5A zal er extra aandacht gaan naar het jezelf durven presenteren.
• In groep 7 zal er extra aandacht gaan naar betreffende aardig zijn naar anderen, jezelf
durven presenteren en omgaan met conflicten.
Waar de uitslagen van de leerling- en leerkrachtscol erg verschillen, gaat de leerkracht in
gesprek met de betreffende leerling om te onderzoeken of en waar de leerling ondersteuning
nodig heeft.
Eindevaluatie:
• De SCOL registratie van november laat een minder grillig, positiever, beeld zien.
Dit doel is behaald. Zie evaluatie mei.
• De collega’s voelen zich gesteund door elkaar bij het pedagogisch handelen.
Dit doel is deels behaald. Het gesprek over het voorkomen van en omgaan met moeilijk
gedrag in en buiten de klas wordt in het nieuwe schooljaar voortgezet in de Pedagogische
vergaderingen.

Doelstelling 5: Cultuurhelden
De school wil bereiken dat er een verbinding ontstaat tussen onderwijsthema’s en
kunstvakken met de nadruk op creativiteit (21 ste eeuwse vaardigheden). Twee punten geven
een maximale verdieping op dit moment:
• Breder inzetten van creatieve werkwijzen vraag een basis model dat altijd ingezet kan
worden. In principe kan hier het ontwikkelcafé gebruikt worden om deze nogmaals het
‘format’ en aanpak verder te verfijnen voor BMS.
• Om kritisch denken, informatievaardigheden, zelfregulering en het begeleiden van het
creatief proces te versterken denk ik dat een teamtraining ‘filosofie’ sterk bijdraagt aan
de algemene vaardigheden van het team o.a. het loslaten en delen van ideeën.
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 is nog
weinig 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 de schooljaren 2015-2017 hebben wij 3
projecten georganiseerd 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.
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Activiteitenschema:
Activiteit
Vakvaardigheidstraining “Filosoferen met
kinderen” (vaardigheden aanscherpen
m.b.t. reflecteren, filosoferen, open vragen
stellen en coachend begeleiden
Kinderboekenweekworkshop
Overdragen KBW workshop door
commissie tijdens bouwvergadering aan
team – prikkelende entree per bouw
verzinnen
Ontwikkelcafé Kinderboekenweek (per
bouw/jaargroep, vrij in te plannen, data
doorgeven op vakvaardigheid 6 september)
Les(sen) mailen aan vakdocent voor
feedback
Uitvoeren project 1 (mogelijkheid tot
coaching on the job aanvragen bij mari
info@moveitup.nl)
Evaluatie project 1

Ontwikkelcafés (2 dagen, per bouw)
Start project voor de groepen 6-7-8 door
Willem de Kooning academie studenten
Uitvoeren project 2 (coaching on the job)
Evaluatie project 2

Door wie
VAK en het team

Wanneer
Week 36 (6 sept)
13.00u – 15.00u

✓
✓

KBW commissie

11 september 16.00u
– 17.45u
12 september

✓

DOK/VAK en het
team

Week 38-39 (18-30
sept)

✓

Team

Uiterlijk 28
september
Week 40/41 (groep
8 eerder/later?)

✓

December 2017

✓

Week 10 (5 t/m 9
maart)
Week 12 (19 t/m 23
maart)

✓

Week 13-14

✓

Mei 2018

✓

KBW commissie
OBV/BBV

Team en evt.
vakdocenten
Team
Directie en
projectleider
DOK/VAK en het
team
Studenten Willem
de Kooning
academie
DOK/VAK en het
team
Team
Directie en
projectleider

✓

✓

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 begeleiding en reflectie.
• Leerkrachten gaan de verdieping in met het toepassen van 21st century skills die niet
vaak gebruikt worden.
Evaluatie juni:
Dit jaar zijn er twee schoolbrede projecten geweest. Beide projecten duurden tussen de twee
en de vier weken afhankelijk van de groep en de koppeling aan andere vakken.
Algemeen:
Abstract thema ‘verandering’ werkte goed om een goede creatief proces te laten ontstaan.
Beide projecten zijn bij thema’s van de school of andere activiteiten betrokken (Papaver kist
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met cultuurhelden project, Sara’s wereld).
Software en materiaal is een knelpunt voor de volgende ICT project.
Project 1– gekoppeld aan de kinderboeken week (thema: Griezelen)
Doel: verbeteren van de communicatie en begeleiding van het creatief proces
Activiteiten: Filosofie en creatief proces (teamtraining)
Brainstorm vanuit de ontwikkelmodel (creatief proces van Cultuurhelden)
Coaching on the job bij twee leerkrachten in aanloop naar het zelf les geven
Project 2 – gekoppeld aan ICT en media wijsheid (thema: Verandering)
Doel: Vakvaardigheden oefenen en ontwikkelen in combinatie met reflectie uit 1 e blok
Activiteiten: Brainstorm en ontwikkelcafé (theater, media docenten)
Gebruik materiaal DOK
Gekoppeld aan Willem de Koning project (als kick-off voor eigen project)
Nu geen coaching on the job
Willem de Kooning Academy: Project werd door BMS als teleurstellend
gezien. Wel zagen ze dat andere projecten wel vernieuwend waren en iets mee
gaf die leerkrachten niet zelf hadden kunnen doen. Bereid om volgend jaar
weer mee te doen als er iets meer sturing is aan het begin.
Eindevaluatie:
Leerkrachten geven meer ruimte voor de inbreng van kinderen. Het mooie was dat door een
meer open thema en alles wat hiervoor geleerd is door het team, een open thema nu als
bevrijdend werd gezien en veel meer ruimte gaf voor de inbreng van de kinderen.
Leerkrachten leren en passen nieuwe communicatie vaardigheden toe die helpen om inzicht
en reflectie te vergroten. Reflectie wordt steeds belangrijker en dat gaan we volgend jaar
oppakken met Cultuurhelden.
Leerkrachten gaan de verdieping in met het creatief ontwerpen van een thema met extra
aandacht voor begeleiding en reflectie. De leerkrachten zijn meer de verdieping in gegaan met
het creatief ontwerpen en denken buiten de kaders en zoeken verbinding met alle vakken die
op school gegeven worden. Ook kan hierin het traject rondom EDI meegenomen worden.
Leerkrachten gaan de verdieping in met het toepassen van 21st century skills die niet vaak
gebruikt worden:
Blink wordt nu in plaats van leidraad als bron gebruikt. Cultuurhelden wordt nu niet alleen
betrokken bij Blink thema’s maar
ook bij andere vakinhouden en
projecten.
Daarnaast worden de 21e eeuwse
vaardigheden gebruikt als kapstok
ontwikkelingen. Om de verdieping
van eigen ontwikkeling van
Cultuurhelden lessen te verzorgen,
is gekozen om filosofie en zijn
toepassing op het creatieve proces
centraal te stellen.
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Doelstelling 6: Evalueren en herzien digitale rapporten
Een aantal jaren geleden is de school overgegaan op digitale
rapporten. In het komend schooljaar willen we deze evalueren en
waar nodig herzien.
Achtergrond:
De digitale rapporten worden met behulp van het de module Esis
Schoolrapport opgesteld. Tussentijds zijn een aantal zaken
redactioneel aangepast, omdat nieuwe methodes dit vroegen. Er is
echter nooit een evaluatie geweest. Ook het doel en de wijze van
rapporteren is toe aan een herbezinning. In het kader van
Ouderbetrokkenheid 3.0 is ook de cyclus van de oudergesprekken
wezenlijk veranderd. Daarmee is ook de behoefte aan en het
belang van duidelijke tussenrapportages groter geworden. De
toelichting die bij het rapport wordt gevoegd moet een antwoord
geven op de vragen die mogelijk leven bij de ouders.

Activiteitenschema:
Activiteit
Creëren van het bewustzijn van evaluatie
en herziening.
Brainstorming over wat we willen
rapporteren, op welke wijze en aan wie.
Voorleggen ideeën aan MR
Redactioneel aanpassen in Esis
Voor- en achterbladen bestellen
Tussenevaluatie na schrijven van rapporten
Brainstorm sessie ouders, MR en directie
Bijstellingen verwerken
Tussenevaluatie na schrijven van rapporten
Bijstellingen verwerken

Door wie
Team
Directie/ team
BB
Directie/PMR
Directie
Directie
Team/MR
Ouders, MR,
directie
Directie
Team/MR
Directie

Wanneer
Teamvergadering
aug.-sept.
BB vergadering
sept./okt.
MR okt.
Okt./nov
Okt./nov.
Dec./jan.
5 februari

✓
✓

Febr.
April
Mei

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Succescriteria:
• De toelichting die bij de rapporten wordt gevoegd is herschreven.
• Het is duidelijk aan wie we op welke manier rapporteren.
• In het najaar 2018 hebben wij een vernieuwde versie van de schoolrapporten.
Evaluatie juni
In de medezeggenschapsraadvergadering is de stand van zaken besproken. Ook de ruwe
schets van de nieuwe rapporten is daar aan de orde geweest.
Het belangrijkste punt vanuit de oudergeleding is de voorlichting/uitleg aan de ouders hoe zij
de waardering op het rapport moeten interpreteren. Zij juichen het plan toe om over te gaan op
een andere wijze van rapporteren.
In de praktijk zou dit er voor groep 3 t/m 8 als volgt uit kunnen zien:
September: startgesprek groep 4 t/m 8.
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Oktober/november: startgesprek/voortgangsgesprek groep 3 en eventueel voortgangsgesprek
groep 4 t/m 8.
Februari: eerste rapport na CITO toetsen en oudergesprek groep 3 t/m 8.
Juni: tweede rapport na CITO toetsen en oudergesprek.
In de oudergesprekken worden ook de afspraken van het startgesprek geëvalueerd en
bijgesteld.
Dit voorstel moet nog in het team worden besproken.
Eindevaluatie:
De doelstellingen zijn nog niet gehaald. Dit komt omdat zij over het schooljaar heen lopen.
Gehaald doel: Er is een standpunt ingenomen dat we het rapport schrijven aan het kind.
De toelichting op het rapport zal in augustus/september worden geschreven. Die zal in het
team en in de medezeggenschapsraad besproken worden. Actie: directie.
De inrichting van het rapport moet in concept in oktober 2018 klaar zijn. Actie: team
Uitwerking in Esis. November t/m half januari. Actie directie
Dit tijdpad kan alleen maar als het team akkoord gaat met bovenstaand plan.
Doelstelling 7: Implementatie schatkist editie 3 (jaar 2)
De onderbouwcoördinator zorgt voor:
• de implementatie van jaar 2 van Schatkist.
• de leidinggevende rol in dit traject
• eind van het schooljaar 2017/2018 dat Schatkist volledige
is geïmplementeerd
Achtergrond:
De nieuwe methode schatkist is een methode waarin de kleuters
verwonderen en ontdekken en op een speelse en rijke leeromgeving, ieder op hun 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 hierbij aan te passen.
Ook de maandmappen nemen we mee in dit traject.

Activiteitenschema:
Activiteit
Voorbereiden anker Wonen
Ankerthema: Wonen doe je overal anders
Startvergadering eerste anker
Ouders informeren nieuwsbrief
Anker 1 Wonen
Onderbouwvergadering agendapunt Schatkist
Voorbereiden 2e anker Muziek
Ankerthema: Alles maakt geluid
Ouders informeren nieuwsbrief
Anker 2 Muziek
Voorbereiden 3e anker Herfst
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Door wie

Wanneer
Juni/juli

✓
✓

15 augustus
Augustus
Week 35 - 37
September

✓
✓
✓
✓

Week 39-41
oktober

✓
✓
✓
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Ankerthema: Herfst in oma’s straat
Ouders informeren nieuwsbrief
Onderbouwvergadering agendapunt Schatkist
Anker 3
Voorbereiden 4e anker Winter
Ankerthema: Brr, wat koud
Ouders informeren nieuwsbrief
Onderbouwvergadering agendapunt Schatkist
Anker 4 Winter
Voorbereiden 5e anker: Communicatie
Ankerthema: Belangrijk bericht
Ouders informeren nieuwsbrief
Onderbouwvergadering agendapunt Schatkist
Anker 5: Communicatie
Voorbereiden 6e anker Dieren
Ankerthema: Dierenvrienden
Ouders informeren nieuwsbrief
Onderbouwvergadering agendapunt Schatkist
Anker 6 Dieren
Voorbereiden 7e anker: Avontuur
Ankerthema: Op avontuur met Pompom
Ouders informeren nieuwsbrief
Onderbouwvergadering agendapunt Schatkist
Anker 7
Voorbereiden 8e anker: Familie
Ankerthema: Bij mij thuis
Ouders informeren nieuwsbrief
Onderbouwvergadering agendapunt Schatkist
Anker 8
Voorbereiden 9e anker: Water
Ankerthema: Wat doe je met water?
Ouders informeren nieuwsbrief
Onderbouwvergadering agendapunt Schatkist
Anker 9
Eindevaluatie en planning 2018-2019

Week 43 - 45
november

✓
✓
✓
✓

Week 2-4
Januari

✓
✓
✓
✓

Week 6-8
februari

✓
✓
✓
✓

Week 10-12
Maart

✓
✓
✓
✓

Week 14-16
April

✓
✓
✓
✓

Week 20-22
Mei

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Week 24-26

Succescriteria:
Aan het eind van het schooljaar 2017/2018 zijn 9 ankers uitgewerkt en is de implementatie
gezamenlijk met de directie en team onderbouw in goed overleg gegaan.
Eindevaluatie:
De methode schatkist is met succes geïmplementeerd.
Reeds bestaande methodes en activiteiten hebben we samengevoegd. Ook is er is nu een
weekrooster per anker waarin we tevens een begin hebben gemaakt het groepsrapport te
integreren.
Om ons doelgericht op een brede ontwikkeling te richten is het streven om komend schooljaar
gebruik te maken van uitbreiding van het aanbod welke de methode ons biedt.
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Daarbij wordt wederom een jaarplanning gemaakt met doelstelling voor schooljaar 2018-2019
voor schatkist jaar 3.

Anker Communicatie
Anker Water
Doelstelling 8: Oriëntatie op nieuwe taalmethode
Komend schooljaar gaan wij ons oriënteren op een
nieuwe taal-en spellingmethode.
De onderwijsspecialist neemt hier de leiding in en
zal een werkgroep formeren. De werkgroep zal een
selectie maken op basis van de wensen van het team.
Achtergrond:
Wij hebben nu 8 jaar de methode Zin in taal en Zin
in spelling. De methode is nog maar beperkt
leverbaar en is overgegaan in de methode Taal in beeld en Spelling en beeld.
Activiteitenschema:
Activiteit
Wensenlijst met prioritering maken waar
de nieuwe taal en spellingmethode aan
moet voldoen (denkend aan visie van de
school en toekomstige werkwijze)
Doelstelling jaarplan verder uitwerken
Werkgroep formeren
1e bijeenkomst Werkgroep
Wensenlijst op de agenda van BBV
Op andere scholen methodes bekijken
(optioneel). Koppeling leesmethode groep
3?
Jaarverslag Bernadette Mariaschool 2017-2018

Door wie
Groepen 4 t/m 8

Wanneer
BBV

✓
✓

Onderwijsspeciali
st
Onderwijsspeciali
st
werkgroep
O.S, BBC

augustus

✓

augustus

✓

september
september/oktober
BBV
oktober

✓
✓

O.S

✓
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Wensenlijst inventariseren en drie
methodes selecteren. Daarbij de digitale
mogelijkheden meenemen.
Contact zoeken met O.A. en voorlichting
O.A
Mogelijkheden onderzoeken voor
koppeling met nieuwe leesmethode groep
3.
Proeflessen aanvragen meerdere methodes
en bekijken. ( inclusief methode groep 3 als
die er is? ). Presentatie uitgever.
Proeflessen uitzetten in de midden en
bovenbouw en begeleiden.
Eventuele leesmethode groep 3:
proeflessen aanvragen?
Op BBV proeflessen evalueren; welke
methode past bij de toekomstige
werkwijze.
Keuzemoment voor de taalspellingmethode
Keuzemoment voor leesmethode groep 3
Proeflicentie aanvragen .Mogelijkheid om
de “nieuwe” lessen aan te bieden.
Bestellen nieuwe taal-spellingmethode

✓

O.S en werkgroep

oktober
Terugkoppeling op
BBV
november

O.S. en directie

december/januari

✓

O.S. en
werkgroep

✓

Groep 4-8 en O.S

januari
teamvergadering/BB
V
februari

Groep 3 en O.S.

februari

✓

Groep 4-8 en O.S.

Maart BBV

✓

Werkgroep en
groep 4-8
Werkgroep en
groep 3

April BBV/team

✓

april

✓

mei

✓

juni

✓

werkgroep

✓

Succescriteria:
• Er is wensenlijst geformeerd wat betreft de wensen van het team.
• De werkgroep heeft op basis van de wensenlijst een drietal methodes geselecteerd om
verder te bekijken (denkend aan de visie van de school en de toekomstige werkwijze).
• In de midden en bovenbouw zijn proeflessen gedaan van de geselecteerde methodes.
• In de BBV zijn de proeflessen geëvalueerd
• Er is een keuze gemaakt voor een nieuwe taal-spellingmethode.
• Er is draagvlak in de midden en bovenbouw voor de uiteindelijke keuze.
• In het schooljaar 2018-2019 wordt gestart met de nieuwe taal-spellingmethode.
Evaluatie juni:
De materialen van methode Staal en Lijn 3 zijn binnen. Het onderdeel grammatica voor de
groepen 7 en 8 wordt ondervangen door de werkboeken van Zin in Taal groep 7 en 8. De 6
taken per eenheid ( 3x woordbouw en 3 x zinsbouw) worden behandeld om het gedeelte
grammatica op te vangen.
BBV van 6 juni 2018: afspraak gemaakt over het instapprogramma Spelling voor groep 4 en
groep 5. Gemeld dat de starttraining eind september gepland staat. Mogelijke overlap van
Staal met Nieuwsbegrip en Estafette wordt voorlopig opgeschoven. Voor komend schooljaar
blijven Estafette, Nieuwsbegrip naast Staal op het lesrooster staan. We zullen dan kritisch
kijken of er sprake is van overlap of juist een goede aanvulling
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Eindevaluatie:
We kunnen terugkijken op een goede samenwerking van de werkgroep, BB en directie. De
keuze voor de methode Staal en Lijn 3 wordt breed gedragen. Alle materialen zijn binnen.
Een aantal leerkrachten is zich goed aan het voorbereiden. Tips en ervaringen worden
gedeeld. Dit geeft vertrouwen voor een goede start met de methodes in het volgende
schooljaar. De onderwijsspecialist zal de implementatie van de methodes het komende
schooljaar begeleiden.
Doelstelling 9: Doelstellingen digicoach
Doelstelling: 9A Implementatie 21st century skills bij wereldoriëntatie (Blink)
•
•
•
•

De bovenbouwgroepen (6, 7, 8) hebben in dit
schooljaar tenminste één project gehad voor
wereldoriëntatie (Blink)
De leerkracht wordt, waar nodig, begeleid door
de digicoach bij de voorbereiding en uitvoering
van het project
Er is een database waarin de leerkrachten
toepasbare tools kunnen vinden. Dit wordt
gedurende het jaar aangevuld.
De leerlingen hebben een eigen schoolmailadres
en maken hiervan gebruik bij Office 365.

Achtergrond:
Het is de bedoeling dat de lessen wereldoriëntatie niet langer klassikaal gegeven worden door
de leerkracht, maar dat de leerkracht de lessen inleidt met een korte klassikale instructie. De
kinderen werken vervolgens zelfstandig met een bepaalde tool achter computer, laptop, tablet,
smartphone of touchscreen en hebben de mogelijkheid om eigen initiatief en
verantwoordelijkheid te nemen. Gemotiveerde leerlingen zullen de stof sneller tot zich nemen
en onthouden, omdat zij er met plezier aan werken. De activiteiten bieden mogelijkheden voor
de volgende vijf 21-eeuwse vaardigheden die door het team van de Bernadette Maria School
centraal gesteld zijn: samenwerken, creatief denken, communiceren, informatievaardigheden
en ICT-basisvaardigheden.
Dat houdt in:
• Meer autonomie voor de leerlingen door een opdracht digitaal te verwerken in kleine
groepjes.
• Actief gebruik van moderne media door de leerlingen.
• Afstappen van verplichte toetsing vanuit de methode: het proces en het eindproduct
worden beoordeeld door leerkracht en klasgenoten.
• Didactische en technische kennis van de leerkrachten bijspijkeren
Activiteitenschema:
Activiteit
- Hoofdstuk van wereldoriëntatie
groep 7 kiezen en doelen bepalen
- Mogelijke aansluitende tools
zoeken en toevoegen aan database
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Door wie
Judith

Wanneer
Zomer - herfst

✓
✓
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lessen wereldoriëntatie worden
projectmatig in groep 7 gegeven.
Evaluatie project
Studiedagen Office 365
Aanvragen schoolmailadressen
voor de leerlingen van groep 6, 7
en 8.
Hoofdstuk van wereldoriëntatie
groep 8 kiezen en doelen bepalen
Mogelijke aansluitende tools (kan
ook binnen Office 365) zoeken en
toevoegen aan database
Lessen wereldoriëntatie worden
projectmatig in groep 8 gegeven.
Judith begeleidt, waar nodig, bij de
uitvoering.
Evaluatie project
Hoofdstuk van wereldoriëntatie
groep 6 kiezen en doelen bepalen
Mogelijke aansluitende tools (kan
ook binnen Office 365) zoeken en
toevoegen aan database
Lessen wereldoriëntatie worden
projectmatig in groep 6 gegeven.
Judith begeleidt, waar nodig, bij de
uitvoering.
Evaluatie project
Hoofdstuk van wereldoriëntatie
groep 7 kiezen en doelen bepalen
Mogelijke aansluitende tools (kan
ook binnen Office 365) zoeken en
toevoegen aan database
Lessen wereldoriëntatie worden
projectmatig in groep 7 gegeven.
Evaluatie project
Hoofdstuk van wereldoriëntatie
groep 8 kiezen en doelen bepalen
Mogelijke aansluitende tools (kan
ook binnen Office 365) zoeken en
toevoegen aan database
Lessen wereldoriëntatie worden
projectmatig in groep 8 gegeven.
Judith begeleidt, waar nodig, bij de
uitvoering.
Evaluatie project

Jaarverslag Bernadette Mariaschool 2017-2018

Judith, Linda

-

7 en 21
september
September

Linda, Judith

Herfst – kerst

Lois, Judith

Kerst - voorjaar

Judith

Voorjaar – mei

Linda, Judith

Mei – zomer

✓

✓

✓
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Eindevaluatie:
De groepen 6, 7 en 8 hebben dit schooljaar ten minste één project gehad voor wereldoriëntatie
(Blink). Judith heeft Lois en Linda begeleid bij de voorbereiding en uitvoering van het
project. Linda heeft vervolgens zelf nog een project gemaakt en uitgevoerd in groep 8. Op de
website staat bij jaargroep 7 een lijst met de toepasbare tools die Judith op de
bovenbouwvergaderingen heeft aangedragen. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben een
eigen schoolmailadres. Hiervan is geen gebruik gemaakt bij Office 365 door technische
problemen en tijdgebrek. Dit blijft een actiepunt voor volgend schooljaar.
Doelstelling: 9B Leerkrachten zelfstandig ICT-gerelateerde zaken laten uitvoeren
•
•
•

•
•

De leerkrachten kunnen zelfstandig een melding doen bij ITS
De leerkrachten houden de groepspagina op de website actueel
De leerkrachten breiden hun kennis van mogelijke tools uit en maken gebruik van de
interactieve mogelijkheden van het smartbord / touchscreen. De leerkrachten in de
groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de leerkrachtassistent ter ondersteuning van de les
Wizwijs (groep 3 t/m 6), taal, spelling, Trefwoord en Engels (groep 5, 6). Nieuwe
leerkrachten worden hierbij ingewerkt / begeleid.
Problemen aan de hardware waar een oplossing voor is gevonden en van algemeen
belang zijn, worden gedeeld met desbetreffende leerkrachten
De leerkrachten zijn op de hoogte van de mogelijkheden van Office 365

Achtergrond:
Leerkrachten worden begeleid door de digicoach:
-

-

Als een leerkracht een ICT-probleem meldt, probeert zij (of een ambulant persoon) het
probleem te verhelpen. Als dat niet lukt, doet de leerkracht een melding bij ITS. De
digicoach begeleidt het doen van een melding als een leerkracht daar hulp bij nodig
heeft.
De coach gaat na of de leerkrachten weten hoe zij foto’s en tekst op de website kunnen
zetten en helpt waar dat nodig is. Zij houdt in de gaten of dit regelmatig gebeurt.
Op de bovenbouwvergaderingen laat de digicoach de aanwezige collega’s
kennismaken met een bruikbare tool en geeft tips hoe die ingezet kan worden.
De digicoach dient als vraagbaak voor nieuwe leerkrachten.
Een gedeelte van een studiedag wordt gewijd aan uitleg over Office 365 door Linda en
Judith.

Activiteitenschema:
Activiteit
- Bij ICT-problemen wordt de
leerkracht door de coach begeleid
bij het doen van een melding bij
ITS als het niet binnen de school
kan worden opgelost.
- Nieuwe leerkrachten gebruiken de
coach als vraagbaak op ICTgebied.
- De leerkrachten maken gebruik
van de leerkrachtassistent
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Door wie
Alle leerkrachten,
Judith

Wanneer
Hele schooljaar

✓
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-

De groepspagina op de website is
voorzien van een actuele
groepsfoto en persoonlijk stukje
van de leerkracht.
- Op de website staan foto’s van
activiteiten binnen de groep
Tijdens de bovenbouwvergaderingen laat
de coach in 10 minuten een in de klas
bruikbare tool zien en legt mogelijke
toepassingen uit.
Tijdens teamvergaderingen deelt de coach
oplossingen voor problemen met de
hardware die van algemeen belang zijn.

Alle leerkrachten,
Judith

- September
- Hele
schooljaar

Judith

11 oktober, 28
maart, 6 juni

Judith

De leerkrachten krijgen uitleg over Office
365 en oefenen ermee.

Alle leerkrachten,
Linda, Judith

5 oktober, 7
december, 15
februari, 12 april,
14 juni
Datum nog
onbekend

✓

Eindevaluatie:
Judith heeft enkele leerkrachten begeleid bij problemen met de computer of het bord. Soms
heeft zij de leerkracht geholpen bij het doen van een melding bij ITS, zodat zij dat de
volgende keer zelf kunnen. Alle groepen hebben een groepsfoto op de website en bij de
meeste groepen staan ook foto's van actuele activiteiten. Bij de bovenbouwvergaderingen
waar Judith aanwezig was, heeft ze een mogelijk inzetbare tool aan haar collega's getoond.
Ook heeft ze uitleg gegeven over Office365 en de nieuwe privacywet op teamvergaderingen.
Er zijn het afgelopen schooljaar meerdere gedeelde documenten in gebruik genomen via
Office365 (draaiboeken, indeling Paascreamiddag, indeling bioscoop juffendag). De
meeste leerkrachten zien daar nu de toegevoegde waarde van in en kunnen er goed gebruik
van maken.

Doelstelling: 9C
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 maken kennis met de beginselen van
programmeren
Achtergrond:
In de toekomst is het waarschijnlijk net zo belangrijk om te kunnen programmeren als om
goed Engels te kunnen spreken. De vaardigheden die daarbij nodig zijn helpen inzicht te
krijgen in de ‘achterkant’ van de apparaten die we dagelijks gebruiken. Programmeren leert
kinderen creëren in plaats van consumeren. Het is dus niet perse bedoeld om kinderen op te
leiden tot programmeur, maar om ze vaardigheden te leren waarvan ze in elk beroep voordeel
hebben (creatief en logisch denken, ruimtelijk inzicht, probleemoplossend vermogen,
structureren, samenwerken).
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Activiteitenschema:
Activiteit
Overleg met Wendy Merks over lessen
programmeren met de Microbit
Introductieles programmeren met de
Microbit in de groepen 6, 7 en 8
Zes leerlingen uit groep 7 en 8 werken met
programmeren met Scratch / Pyton met
hulp van een ouder
Eén keer per maand programmeren de
kinderen van groep 6, 7 en 8 in de klas
m.b.v. de Microbits en opdrachtenkaarten.
Judith begeleidt de leerkracht waar dat
nodig is.

Door wie
Judith

Wanneer
6 en 13 september

✓
✓

Judith

29 september

✓

Judith, Joppe Aarts

Donderdagmiddage
n van 14.15-15.15u

Loïs, Judith, Linda

Vrijdagen vanaf 29
september in
overleg met
desbetreffende
leerkrachten

✓

Eindevaluatie:
De kinderen hebben kennis gemaakt met de beginselen van het programmeren door de
klooikoffers en het werken met Scratch en Python. Het blijkt echter wel moeilijk te zijn om
programmeren standaard op het lesprogramma te krijgen. Het vraagt behoorlijk wat
voorbereiding van de leerkracht en tijdens de les is het prettig als er extra handen in de klas
zijn. Dit is niet altijd te realiseren. Het programmeren met Scratch en Python was wel tijdelijk
bedoeld i.v.m. de inzet van de twee vaders. De kinderen hebben op deze manier kennis mee
gemaakt en een aantal kinderen was hierover enthousiast genoeg om de handleiding mee naar
huis te willen of ervoor naar DOK te willen voor 'les'. Groep 6 heeft niet gewerkt met de
klooikoffers.
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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.
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 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 eind-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. 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 tijdelijke
aanpassing van de gymtijden voor twee groepen ivm de wettelijke verplichting om een
personeelslid de ruimte te geven om te kunnen kolven. Klager was van mening dat de
kinderen onvoldoende middagpauze hadden, omdat de schooltijd werd verlengd en dat de
directie onvoldoende op zoek gegaan was naar andere mogelijkheden. De klacht is in de ogen
van de klager niet naar volle tevredenheid afgehandeld. De gymtijden zijn in de loop van de
afhandeling van de klacht teruggedraaid naar de oude situatie, zodat de noodzaak van de
aanpassing was opgeheven. De klager heeft het daarom laten rusten.
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.
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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.
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.
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 Gezondheidsbevordering. 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 2017-2018 hebben wij weer gebruik gemaakt van het
aanbod op het gebied van natuur- en milieu. De groepen hebben van
onderstaande lespakketten/excursies gebruik gemaakt:
• De groepen 1-2: lespakket Herfst, excursie kinderboerderij,
• Groep 3: excursie slootjesdieren, geleend wormenhotel bij Blink
lessen, excursie lente,
• Groepen 4: leskist kleine diertjes, ontdek stadsboerderij Buytendelft,
leskist Vlinders
• Groep 5: gastles afval bestaat niet, excursie herfst, leskist
pannenkoeken
• Groep 6: excursie lente, gastles zwerfafval en opruimactie
• Groep 7: excursie sloot, excursie bijen
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• 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),
Met de hele school hebben wij meegedaan aan de Nationale buitenlesdag.
De Papaver heeft een moestuinworkshop gegeven aan de leerlingen van groep 6. Zij hebben
vervolgens wekelijks in de moestuin gewerkt en een mooie oogst binnen gehaald.
Daarnaast waren wij ingeloot voor het project “Beleef de wilde stad” en hebben de groepen 4
hier een interessante workshop over gehad.
Aan het einde van het jaar hebben we met een aantal groepen meegedaan aan de Nationale
Modderdag. Diverse groepen hebben het modder parcours bij stadsboerderij Buytendelft
bezocht, waar ze ook modderkunst konden maken. De kleutergroepen hebben op school met
modder gespeeld en zo het anker Water afgerond.
Bureau Kunstzinnige Vorming
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 bezoek gebracht aan museum Het Prinsenhof
en een dansvoorstelling op school gehad.
• De groepen 3-4 hebben dansworkshop op school gehad en een poppenspel met workshop.
• De groepen 5-6 hebben een beeldende les op school gehad en een muziekvoorstelling in
theater de Veste.
• Groep 7 heeft een popconcert in theater de Veste bezocht en een bezoek gebracht aan
museum Het Prinsenhof.
• Groep 8 heeft een interactieve rondleiding ontvangen in Theater de Veste ter voorbereiding
op de musical en een multimediale theatervoorstelling.
Daarnaast heeft een vakdocent muziek op school lesgegeven. Binnen het traject
Cultuurhelden werken we nauw samen met vakdocenten van de VAK en het DOK.
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.
•
Bijzonder dit schooljaar waren de schrijversfeesten voor
de groepen 4-5 en de groepen 6-7-8. In plaats van diverse
schrijvers per klas kwam er één schrijver en was er een heel
feest. Deze waren heel interessant en gezellig met leesplezier
bovenaan!
•
We hebben deelgenomen aan het nationale
voorleesontbijt met de kleuters en
hadden dit jaar de burgemeester op
bezoek!
•
Groep 3 is op bezoek geweest
in het DOK.
• Groep 8 heeft de workshop “Bewust Online” gevolgd in het
kader van mediawijsheid.
• Groep 7 en 8 hebben meegedaan aan de Nationale
Voorleeswedstrijd.
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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 V.O., 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
onderbouwcoördinator 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 tijdens het tweede cultuurhelden project ook samengewerkt
met studenten van de Willem de Kooning academie. Zij worden opgeleid tot leerkrachten
beeldende vorming in het VO en wilden graag beeldende vormingslessen op een basisschool
geven.
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 een item voor het schoolplein. Dit schooljaar zijn er 2 nieuwe fietsen
aangeschaft voor de kleuters.
De leerlingen hebben lootjes verkocht voor Jantje Beton. De helft van de opbrengst is voor de
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school waarmee wij een nieuw klimrek kunnen aanschaffen. De andere helft wordt ingezet
voor buitenspeelplekken in de openbare ruimte.
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 buitenspeelkeukens gerealiseerd.
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 woonwerkomgeving. De gemeente Delft heeft hiervoor een
budget beschikbaar gesteld, waarover de vereniging kan
beschikken.
Buitenschoolse activiteiten
In het schooljaar 2017-2018 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
Naar aanleiding van een incident met een groep op weg naar de gym is er meermalen contact
geweest met de wijkagent. Dit heeft onder andere geresulteerd in een aangifte.
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 we een digitale
fotocamera verdiend.

Jaarverslag Bernadette Mariaschool 2017-2018

blz. 45

Hoofdstuk 8 Profilering en Promotie
De school heeft deelgenomen aan diverse excursies en uitstapjes. Bij de externe
contacten is daar al iets over gezegd.
Dit jaar was het thema van de landelijke MeeNaarSchoolBrengDag “Pimp je
fiets”, de verkeersdag die in samenwerking met gewest Haaglanden wordt
georganiseerd.
Groep 8 is van 10 t/m 14 oktober op werkweek naar Amerongen geweest.
Op maandag 2 oktober openden we de Kinderboekenweek met het thema “Griezelig eng”.
Dit was tevens ons eerste cultuurhelden project. De school was die ochtend heel schemerig en
griezelig. Gedurende 2 weken werd er veel aandacht besteed aan lezen en leesplezier maar
ook aan filosoferen en het schrijven van teksten.
Het bezoek van Sinterklaas was een feestelijk gebeuren. Dit keer zat Sinterklaas nog bij de
kapper! Hij had de krulspelden nog in zijn baard.
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.
De groepen 5 t/m 8 hebben tijdens de
kerstperiode nog meegewerkt aan een heel
bijzonder project van Kerken in Nood.
Kinderen van het basisonderwijs en
voortgezet onderwijs hebben gezamenlijk een levensgrote
kerstkaart met krijt op de markt getekend voor de
vluchtelingen voor IS van de christenen van de vlakte van
Niniveh.
Het carnaval werd gevierd op 9 februari 2018. Het thema
luidde: “Carnaval op de BMS, niet te filmen. Kom als je
favoriete filmheld naar 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 gezellige middag.

Tijdens het tweede Cultuurheldenproject hebben wij Pasen ingeleid. Het thema was
“Verandering”. Kinderen hebben niet alleen geleerd over de veranderingen in de lente maar
ook over beeldmanipulatie, verandering in eetpatroon met de Stichting Ontbijtkracht,
verandering in duurzaam gedrag met het project Sara en Sergio van Estelí. Een heel mooi
project waar wij als school met vele organisaties hebben samengewerkt.
Pasen werd met een gezamenlijke dagopening, een paasontbijt en een spelletjes-en
handvaardigheidscircuit gevierd.
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Op vrijdag 20 april gingen we met alle leerlingen op schoolreis. We zijn dit jaar met de
groepen 1 t/m 3 naar Plaswijck Park geweest en met de groepen 4 t/m 8 naar Drievliet.
Van 28 mei t/m 2 juni was de avond4daagse. De BMS heeft dit jaar de avondvierdaagse
gelopen met ruim 100 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 30 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.

In juni heeft groep 8 meegedaan aan een project van de
TU. De Bonte Bouwplaats kwam in de klas om met de
kinderen prototypes voor de LEGO Maanstad te gaan
bouwen. Er doen in totaal 10 groepen uit Delft mee aan
dit project en uit elke groep worden een aantal winnaars
gekozen die mee mogen bouwen aan de LEGO
Mooncity die deze zomer is tentoongesteld in het
nieuwe stadskantoor van Delft.
Groep 8 heeft in juni ook een excursie naar NEMO
Amsterdam gemaakt. Hier hebben zij de hele dag
proefjes mogen doen, zoals het werken aan een
kettingreactie.
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Bijlage A Starten klokken COO7
Naam

Periode

Beheerder klok

Status

Femke Akkermans

Augustus-oktober

Dionne

✓ Voortgang POP

Petra van Dijk

Augustus-oktober

Dionne

✓ POP - stilgezet

Sandra Antonacci

Augustus-oktober

Dionne

✓ Voortgang POP

Marise de Groot

Augustus-oktober

Dionne

✓ Voortgangsgesprek

Gezien de Klerk

Augustus-oktober

Joop

✓ POP

Suzan den Os

Augustus-oktober

Joop

✓ Voortgangsgesprek

Judith van Leerdam

Augustus-oktober

Joop

✓ Beoordelingsgesprek

Melissa van der Burg

Augustus-oktober

Dionne

✓ POP gesprek

Magda Barends

November-januari

Joop

✓ POP

Maaike Halve

November-januari

Joop

✓ POP

Anja Ris

November-januari

Dionne

✓ Lesobservatie

Dionne van der Helm

November-januari

Joop

✓ Gedragsindicatoren
lijst

Jasmin Tholenaars

November-januari

Joop

✓ Klok stil gezet

Sipkje Boersma

November-januari

Joop

✓ Portfolio en POP

Laura de Zeeuw

November-januari

Joop

✓ POP
✓ Klok aangezet

Joop Zuydgeest

mei

Saskia

✓ Voortgangsgesprek

Marieke Hovenga

Februari-mei

Dionne

✓ POP

Isabelle van der Helm

Februari-mei

Dionne

✓ voortgangsgesprek

Suzanne van Loenen

Februari-mei

Joop

✓ POP

Linda Rijpstra

Februari-mei

Dionne

✓ lesobservatie

Farah el Hassnaoui

Februari-mei

Joop

Anoeska Suijker

Februari-mei

Joop

✓ POP

Lois Meevers-Scholte

Februari-mei

Dionne/Suzanne

✓ Competentielijst
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Bijlage B: Het evaluatieplan 2015-2019 WMKPO
Hoofdstuk

Beleidsterreinen

Onderwijskundig
beleid

Levensbeschouwelijke identiteit

April April April April
2016 2017 2018 2019
X

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Actief burgerschap en sociale integratie

X

Aanbod

X

Taalleesonderwijs (themaonderzoek)

X

Rekenen en wiskunde
(themaonderzoek)

X

Wereldoriëntatie niet meer beschikbaar
Kunstzinnige vorming niet meer
beschikbaar
Bewegingsonderwijs niet meer
beschikbaar
Wetenschap en Techniek

X

Engelse Taal
Leertijd

X

Pedagogisch handelen

X

Didactisch handelen

X

X

Actieve en zelfstandige rol van de
leerlingen

X

X

Klassenmanagement
Zorg en begeleiding (en
toetsinstrumenten)
Afstemming – HGW in de groep en
HGW op schoolniveau

X
X

X
X

Opbrengstgericht werken
Opbrengsten
Informatie en communicatietechnologie
ICT (themaonderzoek)
Nog toevoegen ipv grijs
gemarkeerde

X

X

X

X

X

Activerende directe instructie
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Actieve en zelfstandige rol van de
leerlingen
Personeelsbeleid

Integraal personeelsbeleid
De schoolleiding

X
X

Beroepshouding

Hoofdstuk

Beleidsterreinen

Organisatie en beleid

Schoolklimaat

X

April April April April
2016 2017 2018 2019
X

Sociale en fysieke veiligheid
Interne communicatie

Zorg voor kwaliteit

X

Externe contacten

X

Contacten met ouders

X

Kwaliteitszorg

X

Wet-en regelgeving
11
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