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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

Voorwoord  

Het jaarverslag is een document dat een beschrijving geeft van de stand van zaken en de bereikte 

resultaten van het afgelopen schooljaar. Het is een verantwoordingsdocument naar het eigen personeel, 

de medezeggenschapsraad, de ouders, het College van Bestuur en eventueel naar overige relaties. 

Door middel van een beschrijving op alle terreinen (leerlingen, personeel en organisatie, onderwijs en 

ondersteuning, huisvesting, financiën)  wordt er een evaluatieve verbinding gelegd met het schoolplan 

en het jaaractiviteitenplan en wordt er waar mogelijk vooruitgekeken naar de toekomst.  

 

Vorig schooljaar hebben wij wederom een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en 

geëvalueerd. Punten die naar voren kwamen uit deze evaluatie zijn in dit jaarplan verwerkt.  

Daarnaast zijn doelen opgenomen die voortkomen uit het strategisch beleidsplan dat op 

stichtingsniveau is geschreven.  
 

Doelstelling van het jaarplan 

De doelen die we met dit jaarplan wilden bereiken zijn: 

Doelstelling 1: EDI en roosterplanning 

Doelstelling 2: Technisch en begrijpend lezen 

Doelstelling 3: Onderzoek naar het verbeteren van ons rekenonderwijs van groep 1 t/m 8 

Doelstelling 4: Creativiteit (Cultuurhelden en creatieve vakken) 
 

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

 
Activiteit Wanneer   

Vervolg klokken C007 Hele schooljaar X 

Bijwerken PO Vensters Oktober en Mei X 

Kwaliteitsmatrix invullen December X 

Monitoren L11 functies door directie november en mei X 

Monitoren beheer-en beleefkalender  - 

Vervanging WMKPO Januari X 

Afname leerling, medewerker en oudertevredenheid januari X 

Meerjarenoverzicht van de eindopbrengsten maken, gekoppeld aan 

een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies 

Mei n.v.t. 

Het opstellen van het werkverdelingsplan 2020-2021 Mei X 

Het opstellen van het formatieplan 2020-2021 Maart X 

Het opstellen van de jaarkalender 2020-2021 Mei X 

Het opstellen en communiceren van het jaarverslag 2019-2020 Juni  

Het opstellen van een SMART geformuleerd jaarplan 2020-2021 Juni X 

Eindresultaten analyseren met een resultatenanalyse Juni n.v.t. 
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Hoofdstuk 2: Leerlingen 
 
Voor een uitgebreide analyse van onze leerlingpopulatie verwijzen wij naar onze analyse 

leerlingpopulatie van oktober 2018.  

De leerlingen van onze school komen voornamelijk  uit de wijk Vrijenban. Deze wijk is opgedeeld in 

verschillende buurten. Deze buurten zijn divers qua economische en sociale structuur. Dit vinden we 

ook terug op onze school. De financiering van een school werd voorheen bepaald door het aantal 

leerlingen en welke weging zij hadden. Het leerlinggewicht hing samen met het opleidingsniveau van 

de ouders. Dit is per 1 augustus 2019 herzien naar de schoolweging. Het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van de volgende kenmerken: het 

opleidingsniveau van de ouders, het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school, het land 

van herkomst van de ouders, de verblijfsduur van de moeder in Nederland, of ouders in de 

schuldsanering zitten. Hoe lager de schoolweging, hoe minder complex de leerlingpopulatie en hoe 

hoger de resultaten die er van de school verwacht mogen worden. De laagste schoolweging is tussen 

de 20-21 en de hoogste is 54. Het landelijk gemiddelde ligt net iets onder de 30.  

 

2.1 Aantal(len) 

Overzicht gegevens tellijsten ministerie. 

Jaar Totaal  

1-10-2014 259 

1-10-2015 254 

1-10-2016 258 

1-10-2017 261 

1-10-2018 254 

1-10-2019 250 

 

Het leerlingaantal neemt momenteel af. Dit heeft met name te maken met de renovatie in de 

Bomenwijk. Er zijn momenteel 190 woningen leeggemaakt en hiervoor moeten 179 woningen in de 

sociale huur en de vrije sector huur voor in de plaats komen. Het afgelopen jaar zijn hierdoor 15 

leerlingen verhuisd naar een andere school en zijn er geen leerlingen voor in de plaats gekomen. 

Kijkend naar het aantal inschrijvingen kunnen we constateren dat ook hier een terugloop in is ontstaan. 

Dit terwijl de school een goede naam heeft in de wijk.   

2.2 Leerlingen met een achterstand 

Met de nieuwe schoolweging zitten wij met de 1 oktober telling van 2019 op 250 leerlingen. De 

schoolweging is 31,42. Dit ligt dus boven het landelijk gemiddelde. Wij merken wel een toename in 

het aantal kleuters met een taalachterstand. Deze leerlingen zijn niet alleen kinderen met een migratie 

achtergrond. Zij 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 onderwijs 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 
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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. De subsidie 

is echter eindig door de nieuwe gewichtenregeling. Afgelopen schooljaar hebben wij nog gebruik 

kunnen maken van een overbruggingssubsidie. Deze zal naar verwachting niet doorlopen in 2021. 

2.3 Autochtoon – Allochtoon 

NNCA1) Aantal Percentage 

1-10-2014 45 17% 

1-10-2015 46 18% 

1-10-2016 31 12% 

1-10-2017 34 13% 

1-10-2018 29 11% 

1-10-2019 22 8% 

 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 taalprogramma met 

de methode Knoop klaarliggen. 

2.4 Aantal leerlingen met een groeidocument 

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

een arrangement vanuit cluster 2, 7 leerlingen werken op een eigen leerlijn voor rekenen en 4 

leerlingen hebben een ontwikkelperspectief. Samen met alle betrokkenen wordt gekeken naar de 

onderwijsbehoefte van deze kinderen.  

Zie ook bijlage SOT jaarverslag 2019-2020 van de Intern Begeleider. 

Instroom: 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Groep 1 39 35 31 35 26 33 

Groep 2 2 1 1 0 1 1 

Groep 3 1 1 2 2 0 1 

Groep 4 0 0 1 0 0 0 

Groep 5 0 0 1 0 0 2 

Groep 6 0 0 1 0 0 2 

Groep 7 1 0 1 0 0 0 

Groep 8 0 1 0 0 0 0 

Totaal 43 38 38 37 27 39 
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2.5 Uitstroom: 

 

2.6 Tussentijdse uitstroom: 

Reden mutatie 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Andere BAO i.v.m. verhuizing 0 7 11 2 10 10 

Andere BAO 1) 2 4 3 0 0 3 

SBO/SO 0 2 2 1 2 2 

TOTAAL 2 13 16 3 12 15 

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

 

2.7 Conclusie 

De school bevond zich qua leerling populatie in een stabiele situatie. Door de sloop/nieuwsbouw van 

een aantal blokken in de Bomenwijk zijn er echter al heel wat kinderen verhuisd. Er worden in totaal 

190 woningen gesloopt en hiervoor komen er naar verwachting 179 woningen voor terug. 44% is 

bestemd voor de sociale huur en 56% valt in de vrije sector en wordt dus het duurdere segment. 

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

school is gehuisvest in een fris en modern gebouw. Er is een zeer groot speelterrein met diverse 

speeltoestellen en veel groen. Dit wordt door nieuwe ouders als groot pluspunt genoemd. Samen de 

Stichting Delftse peuterspeelzalen zijn wij een cluster. De Ronde Kring is gehuisvest in het BSO 

lokaal. De meeste van deze peuters stromen door naar onze school. De sociaal-emotionele 

ontwikkeling vraagt onze constante aandacht. De problematiek lijkt groter te worden, zeker in groepen 

waarin toevalligerwijs meer kinderen zitten die speciale ondersteuning op het gebied van hun gedrag 

en werkhouding nodig hebben. Door het inzetten van meer personeel in die specifieke groepen wordt 

het onderwijsleerproces gewaarborgd.  

  

ADVIES SCHOOL 

TYPE 

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

LWOO-VMBO  

6 

 

8 

 

6 

 

 

4 

 

 

7 

 

VMBO T 2 4 2 10 1 

VMBO T-HAVO  

4 

 

4 
 

6 
 

1 
 

13 

HAVO 5 4 2 1 7 

HAVO-VWO  

4 

 

5 
 

13 

 

7 
 

2 

VWO 3 4 4 2 1 

TOTAAL 24 29 33 25 31 
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Hoofdstuk 3: Personeel en organisatie 

 
In onze school is sprake van een managementteam bestaande uit een directeur, intern begeleider, 

bovenbouw-en onderbouwcoördinator.  

De taken en bevoegdheden van de directie zijn vanuit het bestuur in een directiestatuut beschreven.  

De directeur geeft leiding aan de school aan de hand van het diendend leiderschap principe. De school 

maak je samen door gebruik te maken van elkaars talenten en competenties. Daarom ligt het 

eigenaarschap zo laag mogelijk in de organisatie bij het teamlid wat hiervoor de verantwoordelijkheid 

wil en kan nemen. Op onze school zijn acht 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 het werkverdelingsbeleid. De directeur is 

eindverantwoordelijk.  

Het team heeft afgelopen jaar iedere maand in onderbouw- en bovenbouwvergaderingen vergadert. 

Tijdens studiedagen werden zaken besloten die voor het hele team instemming nodig hadden. 

Daarnaast was er een slotvergadering, waarbij het gehele team aanwezig was. Elke 2 weken was er een 

vergadering met het managementteam. Het schoolondersteuningsteam vergaderde eens in de 6 weken.  

In het afgelopen jaar was er 1 collega met zwangerschapsverlof. De leerkracht van groep 8 is van de 

voorjaarsvakantie tot de zomervakantie, intern vervangen door een invalleerkracht. Drie leerkrachten 

maakten gebruik van ouderschapsverlof. Vijf leerkrachten maakten gebruik van BAPO/duurzaamheid 

verlof.   

De totale werktijdfactor van ons team is in het afgelopen jaar afgenomen door een daling in het 

leerlingaantal en een wijziging in de bekostiging vanuit de gemeente en het Rijk. Hierdoor heeft de 

school een taakstelling van 1,5 FTE gekregen voor het jaar 2020. Deze taakstelling is voor de 

zomervakantie volbracht. De werkdrukgelden zijn ingezet door de inzet van 2 conciërges en 1 

leerkrachtondersteuner. Een aantal leerkrachten was ambulant en hield zich bezig met remediërende 

taken, werkdrukverlaging en 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. Zij legt verantwoording af aan het College 

van Bestuur van de Laurentius Stichting. 

 

De BMS verzorgt het dagarrangement gedurende 5 dagen in de week van 7:30 tot 18:00 uur. Hierin is 

ruimte voor eten, spelen, onderwijs en opvang, dat wordt georganiseerd met de inzet van pedagogisch 

medewerkers, onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, leerkrachten en vakleerkrachten. Dit 

houdt in dat er één team is dat werkt aan een leerstofrijke omgeving en een goed pedagogisch klimaat 

waar kinderen worden uitgedaagd en geprikkeld en werken aan hun eigen ontwikkeling. Bij de 

invulling van het pedagogisch klimaat wordt uitgegaan van de kernwaarden zoals ze door de 
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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 2019-2020 zijn wij verder gaan werken aan de kwaliteit en de professionaliteit van de 

BSO. Hierin hebben wij de samenwerking opgezocht met de kennispartner Stichting 

Kinderspeelzalen. Op 1 januari 2020 hebben wij de overstap gemaakt naar het administratiesysteem 

Kidsadmin. Hierdoor wordt het voor ouders meer inzichtelijk wat zij afnemen en wordt de 

uitwisseling met de Belastingdienst gemakkelijker. Een deel van onze administratie hebben wij 

uitbesteed aan de stichting kinderspeelzalen. 

Hierdoor is er nu meer tijd om zaken als persoonlijke coaching en groepscoaching op te pakken. Dit is 

een verplichting van de wet IKK en het stelt de medewerkers in staat zich persoonlijk en als groep 

verder te professionaliseren. 

De medewerkers hebben in de vakanties extra veel tijd om hun talenten etaleren. Het afgelopen 

schooljaar is er elke vakantie een leuk programma samengesteld rondom een thema. Het programma 

was afwisselend door uitstapjes en op locatie georganiseerde dagen. De nadruk ligt op de beleving van 

de kinderen zoals: 

 Kinderkookcafé 

 Klimbos 

 Sup en surf 

 Toverdag 

 Kerststukjes maken 

 Kabouterspeurtocht 

 Waterpret 

 Plaswijckpark 
 

Op alle lange dagen werd er gebruik gemaakt van de buurtsportcoach die met stagiaires van ROC 

Mondriaan Sport en Bewegen een beweegaanbod verzorgden voor de TSO kinderen. Op diverse 

middagen werd ook na schooltijd een sportaanbod gerealiseerd voor alle kinderen toegankelijk. Door 

deze samenwerking heeft BOOST BMS aan het einde van het schooljaar 2 afgestudeerde studenten in 

dienst kunnen nemen bij de BSO. 

Medewerkers van de Stichting Boost BMS hebben zich ingezet ter ondersteuning van het onderwijs. 

Zo hebben zij geassisteerd bij leesbevordering, handvaardigheid, extra handen in de kleutergroepen en 

het NT-2 onderwijs.  

De Stichting Boost BMS brengt per kalenderjaar een jaarverslag uit. Dit is te vinden op onze website. 

3.4 Identiteit, schoolorganisatie, schoolklimaat en veiligheid 

Samenstelling team en mutaties 

Brinnummer school 13PI BOOST 

BMS 

Totaal werknemers 

Per 01-10-‘19 DIR OP OOP PM  

Ouder dan 55 jaar  5 2 2 9 

Tussen 45 en 55 jaar  0 2 1 3 

Tussen 35 en 45 jaar 1 7 1 2 11 

Tussen 25 en 35 jaar  10 1 2 13 

Jonger dan 25 jaar  0 0 2 2 

Totaal 1 23 6 9 39 

 
Item 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Aantal personeelsleden  29 29 30 33 39 

Verhouding man/vrouw 1/10 1/10 1/10 1/10 1/15 

Aantal IB’ers 1 1 1 1 1 
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Aantal bouwcoördinatoren 2 2 2 2 2 

Aantal ICT specialisten 3 3 3 3 1 

Aantal 

leerkrachtondersteuners/ 

onderwijsassistenten 

3 3 3 3 2 

Aantal RT’ers 1 1 1 2 1 

 
3.5 Ziekteverzuim 

 

Gekozen verslagperiode: 1-8-2019 tot 31-07-2020 

 

Organisatorische 

eenheid 

ZVP 
ZMF GZVD FTE WN 

1e jaar 2e jaar Totaal 

  
Totaal '13PI 

Bernadette 

Maria' 

 

2,84 % 0,00 % 2,84 % 0,95 9,3 20,57 39,0 

 

  
  
Toelichting gebruikte afkortingen en symbolen: 

  

ZVP = ZiekteVerzuimPercentage 

ZMF = ZiekteMeldingsFrequentie 

GZVD = Gemiddelde ZiekteVerzuimDuur 

FTE = Beschikbare arbeidscapaciteit (Full Time Equivalent) 

WN = Aantal WerkNemers 
 

 

Het verzuimcijfer van de BMS ligt ruim onder de norm van de Laurentius Stichting van >5%.  

De meldingsfrequentie ligt ook onder de norm van de Laurentius Stichting, zij hanteren >1%.  

In deze verzuimcijfers zijn ook de cijfers a.g.v. Corona (COVID-19) opgenomen. Voordat het protocol 

was vastgesteld zijn de werknemers met klachten ziekgemeld. Vandaar dat de meldingsfrequentie wat 

aan de hoge kant is. 

De directie probeert de werkdruk te reguleren door in gesprek te zijn en te blijven met de 

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

lopende ziektegevallen en de mogelijke uitval van personeel te bespreken.  

 
3.6 Gesprekkencyclus 

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

bekwaamheidsdossier voor leerkrachten. Alle leerkrachten hebben een digitale klok waar een 

gesprekkencyclus van 3 jaar loopt. Een deel van de personeelsleden vallen onder de 

bouwcoördinatoren zij voeren daarom met name de eerste gesprekken. De functioneringsgesprekken 

en beoordelingsgesprekken worden  door de directeur gevoerd. 

Door het College van Bestuur zijn het afgelopen schooljaar 2 managementgesprekken gevoerd. De 

eerste was naar aanleiding van het jaarverslag en de tweede als eindgesprek. Ook de Stichting Boost 

BMS kwam tijdens deze gesprekken aan de orde.  

De directeur heeft zelf ook COO7 gesprekken gevoerd met de voorzitter van het CvB. 

 

3.7 Begeleiding startende leerkrachten 

 

Dit schooljaar waren er 2 startende leerkrachten bij ons op school. Zij zijn eens in de 2 weken begeleid 

door een interne coach op hun persoonlijke ontwikkeling.  
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3.8 Plaatsing in het kader van de participatiewet 

 

Er is een werknemer in het kader van de participatiewet, werkzaam op zowel onderwijs als tijdens de 

naschoolse opvang. Zij wordt begeleid door het Werkgevers Servicepunt Haaglanden.  

 

3.9 Klassenconsultaties 

 

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

tijdens collegiale consultatie bij elkaar gekeken. Het MT heeft in het kader van de doelstelling rondom 

EDI en groepsplanloos werken een aantal klassenbezoeken plaats laten vinden. De nieuwe directeur 

heeft tijdens de kennismakingsweken, flitsbezoeken uitgevoerd. 

3.10 Deskundigheidsbevordering team en individuele teamleden 

Gevolgde teamscholing 2019-2020 

Jaar  Thema Organisatie  

2019-2020 Studiedagen op het gebied van EDI en de 

roosterplanning, leesbevordering 

Eigen beheer 

 

Gevolgde persoonlijke scholing 2019-2020 

Jaar Thema Organisatie Aantal 

medewerkers 

2019-2020 BHV Quinton bv 6 

2019-2020  Master SEN Hogeschool 

Utrecht/Seminarium voor 

orthopedagogiek 

1 

2019-2020 Schoolleidersopleiding TM leiderschapsacademie 1 

2019-2020 Leergang directeur  kindcentrum Bureau Kikken 1 

2019/2020 Deeltijd Pabo  Hogeschool Leiden 2 

2019/2020 Jonge kind specialist TM nascholing 1 
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Hoofdstuk 4 Verslagen van LB functies 
 
Hieronder leest u een kort verslag van de L11 functies die geen vaste doelstelling hebben in dit 

jaarplan: 

 

Onderbouwcoördinator september t/m december: 

Edi-roosterplanning en Kijk zijn de belangrijkste punten op de vergadering! Deze staan ook in de 

doelstellingen en hebben prioriteit. Ook hebben we het onderwijskundig Vademecum m.b.t. afspraken 

kleutergroepen besproken en aangepast. De ankers zijn besproken en uitgewerkt. Voornamelijk de 

vormgeving en uitvoering ervan. Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de meldcode. 

Uitgebreide informatie van de werkgroep. Ook zijn er afspraken gemaakt over het aanbieden van 

diverse structurele activiteiten in de groepen naast de methode Schatkist. Er zijn nieuwe leerkrachten 

dus daarmee sterk rekening houdend. We hebben het ook gehad over verschillende organisatorische 

zaken zoals het Sinterklaasfeest. 

Verdere werkzaamheden onderbouwcoördinator: 

 Voorbereiden OBV 

 Ondersteunen in de groepen op vaste tijden 

 Gesprekscyclus 

 Begeleiden en ondersteunen van nieuwe leerkracht  

 Intakes en inschrijvingen van nieuwe leerlingen 

 OR vergaderingen bijwonen.  

 MT overleggen bijwonen. 

 Coördinator van Kunst en Cultuur, Dok en Papaver. 

 VVE coördinator 

Onderbouwcoördinator januari t/m juli: 

Belangrijkste bespreekpunten op de vergaderingen waren: 

 Van en met elkaar leren waarbij  EDI en roosterplanning een belangrijk punt innemen. 

 Door de coronaperiode konden we de Lesson Study en collegiale consultatie niet inzetten. Dit 

wordt volgend schooljaar zeker weer opgepakt. 

 Zonder Cito toetsen de KIJK inzetten tot een goed volgsysteem. 

 

Bovenbouwcoördinator september t/m december: 

Edi en roosterplanning hebben een aantal keren op de agenda gestaan. Verder hebben we een aantal 

bestaande vakinhoudelijke afspraken opnieuw besproken en / of aangepast en / of opgehelderd.  

 

Verdere werkzaamheden bovenbouwcoördinator:  

 Voorbereiden BBV  

 Schoolopleider, waaronder observaties stagiaire en coördineren stageplaatsen 

 Overleg kwaliteitskader opleidingsschool  

 Voorbereiden studiedagen 

 Aanspreekpunt en begeleiding van een aantal leerkrachten 

 Vullen teamagenda en social schools agenda  

 Meehelpen voorbereiding interne audit door bijv. Kwaliteitskader in te vullen.  

 Doelstelling EDI en roosterplanning in jaarplan 

 Flitsbezoekjes  

 Nieuwsbrieven check  

 Bijhouden website, waar nodig 

 OR vergaderingen bezoeken  

 Gesprekscyclus 
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Bovenbouwcoördinator januari t/m juli: 

Tijdens een van de vergaderingen is besloten om de bovenbouwvergaderingen te splitsen in midden-en 

bovenbouwvergaderingen. Die wens was er, zodat er inhoudelijk dieper op bepaalde onderwerpen die 

specifiek voor een bouw zijn in gegaan kan worden. In het schooljaar 2020-2021 is er ook een 

middenbouwcoördinator.  

Voornaamste bespreekpunten zijn geweest: 

 het invoeren van zelfstandig werken (vervolg in 2020-2021, kartrekker Lara) 

 de startgesprekken (leerling aanwezig) 

 de diverse presentaties in de groepen. 

 

Gedragsspecialist september t/m december: 

Er zijn observaties gedaan in groep 3, groep 4, groep 5 en groep 6. De observaties van de leerlingen in 

groep 4, groep 5 en groep 6 worden in januari 2020 herhaald. 

Preventiemedewerker september t/m december: 
Verder is het ontruimingsplan aangepast en de Quick scan uitgevoerd en met de directeur besproken. 

In de bouwvergadering is de Meldcode besproken en is er een signaleringslijst uitgedeeld voor in de 

klassenmap.  

De preventiemedewerker heeft op een vergadering van de TSO en de BSO vragen beantwoordt over 

de Meldcode en de signaleringslijst uitgedeeld. Er is daar afgesproken, dat er altijd met de 

aandachtsfunctionarissen overleg zal zijn bij een eventuele verdenking van 

verwaarlozing/mishandeling/seksueel misbruik. 

De observaties in groep 4 en 5 zijn herhaald in februari 2020. In groep 6 was niet meer nodig. Er zijn 

ook 3 observaties voor leerlingen in groep 3 gepland in februari en 1 in  KA en 1 in KB. 

Verder was er in februari 2020 een netwerkbijeenkomst in de Rosaschool in Den Haag, waar maar 4 

gedragsspecialisten aanwezig waren. Er werd o.a. gesproken over het gedragsprotocol en het 

veiligheidsplan. De preventiemedewerker heeft iets verteld over de meldcode en de signaleringslijst 

uitgedeeld. Dit zou ook onder het kopje preventiemedewerker kunnen. 

Actie volgend schooljaar: 

 Herzien Veiligheidsplan 

De functie van gedragsspecialist wordt volgend jaar door een andere collega overgenomen.  
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Hoofdstuk 5 Huisvesting en Financiën 
 
5.1 Huisvesting 

Er zijn veel problemen met de verwarming geweest. De ketel is aan vervanging toe maar we wachten 

nog op het meerjaren huisvestingsplan van alle Laurentius scholen. Verder zijn alle magazijnen 

uitgemest en is hierdoor ruimte gecreëerd voor een nieuwe spreek-en werkkamer. De warmte is met de 

hittegolven ook een probleem, hierbij wachten we ook op het plan van de Laurentius Stichting.   

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

schoolplein gewerkt. Er zijn 22 nieuwe moestuinbakken geplaatst en wat onderhoudswerk verricht. In 

de zomervakantie is er lekkage geweest in één van de kleutergroepen, deze stond blank. Dit bleek een 

verstopping in het riool te zijn en het riool van het gootsteentje was aangesloten op de 

hemelwaterafvoer. De speelberg op het kleuterplein is gerenoveerd en weersbestendig gemaakt.  

 

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-

10-2016 

Leerlingaantal 1-

10-2017 

Leerlingaantal 

1-10-2018 

Leerlingaantal 

1-10-2019 

 

258 261 254 251 

 
Begroting Begroting Begroting Begroting 

€ 2017 2018 2019 2020 

Inkomsten 1 247 532 1 256 120 1 355 027 1 376 343 

Uitgaven 1 215 850 1 213 313 1 355 300 1 413 313 

Saldo 31 682 42 806 19 627 -36 970 

     

Uitgaven in € 2017 2018 2019 2020 

Personeel 1.042.500 1 041 013 1.167.800 1 234 763 

Huisvesting 57.750  59 950 48.900 62 555 

Afschrijvingen 56.000   54 900 57.600 55 574 

Overig 23.100    16 450 21.100 65 950 

     

€ 2016 2017 2018 2019 

Inkomsten per leerling - - - - 

Uitgaven per leerling 4694 4674 4649 5257 
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Uitgaven in % 2016 2017 2018 2019 

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

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

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

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

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 altijd een financieel gezonde school geweest. Een belangrijke bron van 

inkomsten waren de gelden vanuit de “impulsgebieden postcode”. Hierdoor is in het verleden extra 

personeel aangetrokken. Door herziening van deze gelden in de nieuwe gewichtenregeling, het 

aanpassen van de gemeentelijke subsidie onderwijsachterstanden en een afnemend leerlingaantal 

hadden wij dit jaar te maken met een inkrimping van het budget. Wij hadden van het CvB een 

taakstelling gekregen van 1,5 FTE die wij voor de zomervakantie volbracht hebben.  

Voor de zomervakantie werd bekend dat we een CAO compensatie gaan ontvangen voor de gemaakte 

kosten van de CAO aanpassingen. Hierdoor komt het negatieve saldo veel lager uit dan begroot. Als 

beloning voor het behalen van de taakstelling hebben wij een investering van 96 laptops en vervroegd 

een nieuwe rekenmethode mogen aanschaffen.  
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Hoofdstuk 6 Verantwoording van de doelstellingen  

 
Doelstelling 1: Expliciete Directe Instructie Model (EDI) en 

roosterplanning  
 

Leerkrachten leren:  
 het EDI effectief toe te passen bij, ten minste, de vakgebieden 

taal en rekenen;  
 kinderen te activeren tijdens de lessen;  
 een taakgerichte werksfeer te realiseren;  
 de didactiek af te stemmen op de onderwijsbehoeften en huidige 

leerontwikkeling van de kinderen.  
 hoe leerlingen effectief gevolgd kunnen worden in hun 

ontwikkeling;  
 hoe de analyse van CITO toetsen, methodetoetsen en lessen vertaald kan worden in een 

roosterplanning (blokplanning) en daarmee naar de daadwerkelijke lespraktijk;  
  

Achtergrond:  
De afgelopen twee jaar hebben we een verdiepingsslag gemaakt in de manier waarop we instructie 

geven aan de leerlingen. We gebruiken daarvoor het Expliciete Directe Instructie Model (EDI). Ook 

zijn we groepsplanloos gaan werken en willen we – door het gebruik van een roosterplanning - nóg 

beter aansluiten bij de doelen van de les en de leerbehoeften van de leerlingen.   
 

Activiteitenschema:    

Activiteit   Door wie   Wanneer     

Toepassen en perfectioneren van het 

geleerde (leerdoelen) in de eigen dagelijkse 

lespraktijk.  

Team   September - juli    Behaald 

Het uitvoeren van de roosterplanning tijdens 

de dagelijkse lessen.  

Team  September - juli   Deels 

behaald 

Zorgen dat de nieuwe leerkrachten op de 

hoogte zijn van de schoolafspraken omtrent 

EDI en roosterplanning en -waar nodig- 

bijscholen.  

MT   

Nieuwe leerkrachten  

September      Behaald 

Lesobservaties en feedbackgesprekken    Team   

MT   

Gedurende het 

schooljaar   

(o.a. door flitsbezoeken 

en de klokken C007)   

 Deels 

behaald 

Lesson Study:   

 Samen een les voorbereiden en die 

daadwerkelijk geven.  

 De les wordt gefilmd.  

 De les wordt samen nabesproken.  

 Met als doel: van elkaar leren.   

Team  

  

Na de 

voorjaarsvakantie  

Niet 

behaald 

Collegiale consultaties:  

 Leren van elkaars lespraktijk.  

 Geven van feedback aan elkaar.   

 Schriftelijk noteren van leerpunten.  

Team   Na de kerstvakantie   Niet 

behaald 

  
Succescriteria:  

 EDI wordt, dagelijks waarneembaar, bij ten minste alle taal- en rekenlessen succesvol 

toegepast.  
 Kinderen zijn actief en betrokken tijdens de lessen.   
 In alle groepen wordt succesvol gewerkt met de roosterplanning.  
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 De leerinhouden worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen.   
 De nieuw ingestroomde leerkrachten zijn op de hoogte van de afspraken omtrent EDI en de 

roosterplanning en kunnen het toepassen.  
 De leerkrachten, ouders en kinderen weten waar eventuele hiaten van het kind zitten.  

  

Eindevaluatie: 

Helaas hebben we door de Coronaperiode een deel van de doelstelling niet of maar deels kunnen 

behalen. Het teamleren in de vorm van lesson study en collegiale consultatie is niet doorgegaan. We 

waren net begonnen aan de ronde collegiale consultatie, toen de scholen tijdelijk moesten sluiten. 

Daarna hebben we het niet meer op kunnen pakken, doordat de scholen maar deels open waren en er 

andere keuzes zijn gemaakt om de werkdruk onder controle te houden. We hebben het eerste deel van 

het schooljaar met het MT wel geregeld flitsbezoeken in de groepen gedaan. Er is maar een deel van 

de gesprekken van de reguliere gesprekscyclus gevoerd. De algemene conclusie is dat we zien dat EDI 

en roosterplanning goed bij alle leerkrachten (ook de nieuwe collega’s) is doorgevoerd. Toch is het 

nog niet helemaal ingebed. Dat zien we bijvoorbeeld in de periode van de scholensluiting. De meeste 

collega’s hebben toen de roosterplanning niet bijgewerkt tijdens het thuisonderwijs. Ook merken we 

nog een zoektocht naar de juiste vorm van de roosterplanning. Wat noteren we en waarom doen we 

dat? Uit een inventarisatie van dit jaar blijkt dat de meeste leerkrachten zichzelf een cijfer 2-3 geven 

op een schaal van 4 als het gaat over EDI en roosterplanning.  

 

In het schooljaar 2020-2021 staat de doelstelling nogmaals in het jaarplan. We maken dan sowieso 

weer ruimte voor de lesson study en de collegiale consultatie, omdat we het teamleren erg belangrijk 

vinden. Ook proberen we de verdieping op te zoeken door nóg bewuster bezig te zijn met de doelen 

die bij je jaargroep horen.  

 

 
Doelstelling 2: Technisch en Begrijpend Lezen   
   
De leesspecialist i.s.m. de klankgroep (bestaand uit intern begeleider en enkele teamleden) dragen 

nieuwe methodes voor om het aanbod van Technisch en Begrijpend Lezen zinvoller en uitdagender te 

maken. We willen meer preventief inzetten op het voorkomen van leesproblemen.  
Het team maakt uiteindelijk gezamenlijk een keuze.  

   
Achtergrond:   
De afgelopen jaren hebben wij gewerkt met Flits, Estafette en Nieuwsbegrip (groep 4 t/m 8).   
Wij merken op dat de resultaten niet op het gewenste niveau komen.   
  
We willen m.b.t lezen meer preventief handelen, nu is het vaak curatief. We willen dit doen met een 

doorgaande lijn en methode. Dit kan losstaan van de methode in de klas. 

  
De leerlingen zijn met name voor Estafette niet meer zo gemotiveerd.  
Estafette mag in het komend schooljaar vervangen worden.  
  
Daarnaast zouden we de vaardigheid van het Technisch lezen koppelen aan het Begrijpend lezen, het 

een is voorwaarde voor de ander. Een geïntegreerde methode heeft dan ook onze interesse.  

  

  
Activiteitenschema:    

Activiteit   Door wie   Wanneer     

Stappenplan uitwerken  Suzanne en Anja  September    
  

Verschillende methodes inventariseren:  

Preventieve leesondersteuning (Bouw!)  

Suzanne en Anja  September-oktober    
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Technisch lezen  

Begrijpend lezen  

TL en BL geïntegreerd  

  

De mogelijkheden voorleggen aan de 

klankgroep  

Suzanne, Anja,  

Klankgroep  

Oktober-november 

(Studiedag 28 okt)  
  

  

Met de klankgroep voorselectie maken. Klankgroep December-januari    
  

Proeflessen in de groepen  

 

Groep 4 t/m 8   Jan-febr.   
 

Evaluatie proeflessen, keuze maken? Team /panel Eind februari   
  

Methodes aanschaffen  Dionne  Februari -maart   
  

Implementatie  Anja /Lara Schooljaar  

19-20 en 20-21  

  

   
Succescriteria:   

 Kinderen zijn actief en betrokken tijdens de lessen.    

 De gemiddelde resultaten liggen op een hoger niveau.  

 Een duidelijk ondersteuningsprogramma op zorgniveau 3.  

 Op termijn minder leerlingen met leesproblemen.  

  
   
Evaluatie september: In september is het stappenplan uitgewerkt. We hebben brochures en webinars 

bekeken en informatie van internet doorgenomen over de verschillende methodes voor voortgezet 

technisch lezen. Voorlopig zijn er drie methodes uitgekomen, waarvan er nu twee zichtzendingen 

binnen zijn; Flits en Estafette editie 3.  We zoeken nog verder naar een geïntegreerde VTL en BL 

methode. 

T.a.v. de preventieve leesondersteuning BOUW hebben we bij andere scholen nagevraagd of er 

belangstelling is voor een gezamenlijk abonnement. De beslissing hierover is nog niet genomen. 

  
Evaluatie oktober: Er is voor het vernieuwde digitale flitsprogramma FLITS4 een account 

aangevraagd voor leerlingen en leerkrachten. Hiermee is gestart na de herfstvakantie.  

Er is een zichtzending binnengekomen van: Atlantis (Delubas). Dit is TL en BL geïntegreerd. Na de 

herfstvakantie pakken we dit op.  

In oktober zijn de Cito BL-oefenboeken besteld en in de groepen uitgedeeld. Deze oefeningen kunnen 

1x per week of 1x per 14 dagen ingezet worden, naar gelang de behoefte en noodzaak. Dus naast 

Nieuwsbegrip.  

Op de studiedag van 28-10 is de klankgroep bijeengekomen (Jeanne, Lara, Patricia, Suzanne en Anja) 

om de plus- en minpunten van de huidige methodes in kaart te brengen. Ook is gesproken over wat de 

BMS wenselijk vindt voor de TL en BL-methodes.  

31 oktober: in de groepen 4-6B-7 is een bak met materiaal van drie methodes neergezet. Het doel is 

om de methodes te bekijken en de achtergronden te lezen, welke past het beste bij onze doelgroep en 

de visie van de school. Nog geen proeflessen.  

 
Evaluatie november: Donderdag 28 november is er in de klankgroep besloten om ATLANTIS van 

Delubas uit te gaan proberen na de Kerstvakantie. 

Deze methode springt er voor ons uit: TL en BL geïntegreerd: TL als basis voor BL. Leesplezier valt 

op door o.a. samenlezen en gevarieerde teksten. Er is ruimte voor leerlingen om zelf teksten te kiezen, 

toetsen lijken aan te sluiten op toetswijze cito.  

Het preventieve leesondersteuningsprogramma BOUW wordt dit jaar niet aangeschaft. 
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Inmiddels is Flits4 aangeschaft om woorden en teksten te kunnen flitsen per leerling. Er wordt in de 

groepen 4 t/m 8 gebruik van gemaakt. De leerkrachten coördineren dit zelf, hebben allen een eigen 

inlogcode gekregen. We merken wel dat de leerkrachten nog niet alle functionaliteiten van het 

programma benutten, dit aandachtspunt nemen we mee. 

 
Evaluatie december: Door de feestelijkheden in deze maand is er in de groepen geen nieuwe actie 

geweest en is de kwaliteitsgroep niet bijeen geweest. Wel zijn de groepen doorgegaan met flitsen per 

leerling met Flits4. De 3 zichtzendingen zijn retour gestuurd. Via de nieuwe accountmanager van de 

Rolfgroep, Bas van der Meijs, loopt een aanvraag voor een proeflicentie van de methode Atlantis.  

  
Evaluatie januari: Eind januari is er een beperkte zichtzending geleverd, waarmee in de groepen 4-5 

en 6 proeflessen mee gedraaid worden. De proeflicentie voor de leerling- en digibord software met de 

inlogcodes zijn doorgeven aan de teamleden. De leerkrachten kunnen aan de hand van een leerkracht 

assistent door de digitale leeromgeving om feeling te krijgen met de methode Atlantis. Januari stond in 

het teken van enige miscommunicatie met de uitgeverij en de Rolf inzake de proeflessen en de 

bijbehorende materialen. De materialen en de proeflicentie gelden tot eind maart. In februari gaat de 

onderwijsspecialist de groepen langs om de ervaringen te horen.  

 

Evaluatie maart: Door de coronatijd is voor deze doelstelling vertraging opgetreden. In februari is 

informatie ingewonnen bij collega’s die enkele lessen gedaan hebben of de materialen doorgekeken 

hebben. Groep 4 was positief, kinderen vonden het leuk om met de materialen te werken. Groep 6-7 

kon weinig met het plusmateriaal. Ook werd opgemerkt dat het niveau wat aan de lage kant was. Nog 

gebeld met Delubas: zij geven aan dat de thema’s door elkaar behandeld kunnen worden in het 

schooljaar.  

 

Evaluatie april: Webinar vanuit Delubas over de methode Atlantis, natuurlijk verkoopverhaal maar 

ook enige wetenschappelijke onderbouwing van bep. keuzes. Via Delubas hebben we scholen 

doorgekregen die al met Atlantis werken en hebben info ingewonnen. Meerdere scholen hebben de 

methode gefaseerd of soms per leerjaar ingevoerd. De informatie die we kregen was positief, maar 

minimaal (waarschijnlijk door de Coronatijd). Het kwaliteitspanel is op 27 mei jl. bij elkaar gekomen 

voor een advies naar de directie en team toe. Het advies: aanschaf van methode Atlantis voor de 

groepen 4-5-6, de groepen 7-8 gaan door met Voortgezet technisch lezen met materiaal van Estafette 

en andere materiaal; zij gaan aan de slag met een eigen vorm en inhoud. 

Op de studiedag van 17 juni presentatie van de methode Atlantis en daaraan gekoppeld het advies.   
  
Eindevaluatie: In oktober 2019 is een kwaliteitspanel samengesteld. Het kwaliteitspanel verdiept zich 

op basis van theorie en praktijk in een doelstelling. Op de 1e bijeenkomst is een wensenlijst voor een 

nieuwe methode samengesteld: leesmotivatie, veel leesmeters maken, een geïntegreerde methode TL 

en BL, taalrijke teksten, aansprekende thema’s, mogelijkheid tot samenlezen....waren de belangrijkste 

wensen. Het panel heeft ook het standpunt ingenomen om met een fysieke methode voor VTL en BL 

verder te gaan en niet te kiezen voor een digitale leesmethode.  

In nov/dec 2019 zijn 3 methodes bekeken Estafette 2.0, Flits en Atlantis. De keuze viel op de 

geïntegreerde methode Atlantis. Dit is een vrij nieuwe methode, waarvan er nog geen materialen 

beschikbaar zijn voor de groepen 7 en 8.   

Jan/febr 2020: De zichtzending van Atlantis bevatte weinig materialen, maar tezamen met de digibord 

software is er in groep 4 “proef”gedraaid. In groep 5 en 6 is het materiaal bekeken en een enkele les 

gegeven. De methode werd positief ontvangen in deze proefperiode. Bij navraag is gebleken dat er op 

andere scholen met name met Atlantis gewerkt is in de groepen 4 en 5. De respons was positief.  

In mei 2020 heeft de kwaliteitsgroep het advies opgesteld om met ingang van schooljaar 2020-2021 te 

starten met de methode Atlantis in de groepen 4-5-6. De groepen 7-8 gaan gedeeltelijk gebruik maken 

van de nog aanwezige materialen van Estafette en gaan zoeken naar andere leesvormen om in te 

zetten. In het schooljaar 2020-2021 wordt verder onderzocht of de groepen 7 en/of 8 het 

daaropvolgende schooljaar ook gaan starten met Atlantis.  De aanspreekpersoon gedurende de 
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implementatie van de methode is Lara. In september 2020 zal een starttraining gepland worden voor 

de groepen 3-8.  

Bovengenoemd advies is op de studiedag van 17 juni 2020 door directie en het team overgenomen. 

Vervolgens is de offerte definitief gemaakt en zijn de materialen besteld.  

 

Doelstelling 3:   

Onderzoek naar het verbeteren van ons rekenonderwijs van groep 1 t/m 8.  
    

We gaan ons rekenonderwijs op diverse terreinen onder de loep nemen:  

 Rekenonderwijsaanbod bij de kleuters uitbreiden 
 Overgang rekenonderwijs groep 1/2 naar groep 3  

 Beleid op Wizwijs (afstemming groepen 3 t/m 8)  
 Onderzoek rekenonderwijs a.d.h.v. het boek “Effectief rekenonderwijs op de basisschool”, 

Marcel Schmeier door rekenspecialist in samenwerking met de bouwen.   
 

Achtergrond:    

Wizwijs wordt nu voor het 3e jaar gebruikt bij ons op school. Groep 8 gaat er komend schooljaar voor 

het eerst mee werken. Hierdoor kan er nu afstemming tussen de groepen plaatsvinden. De 

kleuterleerkrachten vinden het aanbod bij Schatkist nu te summier en gaan onderzoeken hoe zij hun 

rekenaanbod kunnen uitbreiden in aansluiting op het rekenonderwijs in groep 3.   

De groepen die nu al wat langer met Wizwijs werken komen tot de conclusie dat zij onderdelen 

missen. Dit gaat de rekenspecialist verder onderzoeken met de groepen 3 t/m 8 en theoretisch 

onderbouwen.     

 

Activiteitenschema:     

 

Activiteit    Door wie    Wanneer      

Lezen van het boek   Femke   Zomer 2019     

Onderzoek bestaande beleid Wizwijs  Femke en Marieke  September 2019     

Beleid rekenonderwijs kleuters formuleren 

en evt. verbeteringen meenemen  

Femke en Magda  September 2019    

Eén duidelijk document met vaststaand 

beleid Wizwijs in mapje RC 

Femke Oktober 2019   

 

Beleid in de bouwen bespreken w.b. 

bestaande rekenonderwijs  

Femke (OB) en Marieke 

(BB)   

Oktober 2019     
 

N.a.v. onderzoek literatuur, 

vervolgstappen op papier zetten  

Femke &  

evt. kwaliteitspanel  

November 2019    
 

Observaties methode Wizwijs in de 

praktijk (groepen 3 t/m 8) 

Femke November / 

december 2019 
  
 

Conclusie onderzoek formuleren en 

onderbouwen, verslag. 

Femke & Marieke December 2019 / 

januari 2020 
  
 

Onderzoek overgang rekenonderwijs groep 

1/2 naar groep 3  

Femke en Sipkje / Suzan   Maart 2020    

Tussendoelen eind groep... (SLO) naar 

collega’s mailen 

Femke   Februari 2020   

Kijkwijzer effectief rekenonderwijs naar 

collega’s mailen 

Femke   Februari 2020     
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Gebruik van de kijkwijzer bij het 

voorbereiden van de rekenlessen 

Leerkrachten Z.s.m. (febr.’20)  --- 

Rekenresultaten d.m.v. analyseren Cito 

M2019/2020 

Femke en Lidwien Maart 2020   

Inventariseren rekenmaterialen kleuters Femke en leerkrachten 

KA-KB-KC 

17-4-2020   

    

Succescriteria:    

 Rekenresultaten moeten verbeterd zijn  

 Eenduidig handelen in de groepen w.b. didactisch handelen (rekentaal)  

 Eenduidig handelen omtrent rekenonderwijs bij de groepen 1/2   

 Goede overgang rekenonderwijs van groep 1/2 naar groep 3  

   

Evaluatie september:   

Deze maand heeft vooral in het teken gestaan van onderzoeken waar de informatie te vinden is.  

Er was voor de kleutergroepen op het gebied van rekenen niet echt een beleid. De vraag voor een 

goede aanpak voor het getal van de week lag er, hier is nu beleid op geschreven wat met Magda 

besproken is. Hier wordt maandag 14-11-2019 in de onderbouwvergadering verder over gesproken. 

Verder wordt er gebruik gemaakt van de methode ‘Schatkist’, welke niet goed aansluit bij de methode 

Wizwijs van groep 3 t/m 8. Hier wordt verder in januari naar gekeken. 

Het bestaande beleid Wizwijs staat in het mapje RC (rekenen), dit staat wel een beetje 

onoverzichtelijk. Hier wordt één duidelijk document van gemaakt, wat ook voor nieuwe leerkrachten 

overzichtelijk moet zijn.  

Bij een nieuwe leerkracht was er de vraag ontstaan over het kolomsgewijs rekenen. Op de BMS wordt 

van rechts naar links gewerkt, terwijl de methode van links naar rechts aangeeft. Deze keuze is ooit 

gemaakt, omdat kinderen in groep 7 en 8 ook de verkorte manier van optellen aangeboden krijgen en 

er dan van rechts naar links gerekend moet worden. 

Uit onderzoek is gebleken dat er volgens Marcel Schmeier (Effectief rekenonderwijs op de 

basisschool, 2017) en de site ‘www.mijnrekensite.nl’ (2019) geen verschil in handelen is, of dit nu van 

rechts naar links of andersom gebeurt. Wel geeft het onderzoek aan dat kolomsgewijs rekenen veel 

handelingen vereist, met veel schrijfwerk, waarbij de menige slordigheidsfoutjes gemaakt kunnen 

worden. De traditionele rekenwerkwijze bespaart veel schrijfwerk en is hierdoor minder gevoelig voor 

slordigheidsfoutjes. De vraag die tijdens de bouwvergadering is ontstaan, is waarom we dan niet 

eerder met de verkorte manier starten. Dit moet eerst onderzocht worden, voordat hier een beslissing 

over wordt genomen.  

 

Evaluatie oktober: 

 Beleid rekenonderwijs Wizwijs is samengevoegd en staat in het mapje RC. 

 Dit moet nog wel in de bovenbouwvergadering besproken worden.  

 Er is een overzicht gemaakt voor observaties van de rekenles in alle groepen. 

 Er is een analyse gemaakt van standpunten binnen het team w.b. de ideale aanpak van de 

rekenles. Traditioneel of Realistisch rekenen? 

 

Evaluatie november: 

Beleid is besproken in de bouwvergadering. Marieke heeft dit bij de bovenbouwvergadering 

ingebracht. 

Het bestaande beleid is nu gebundeld in het mapje RC en staat nu in één document. 

De uitslagen van de vragenlijst die eerder verstuurd was, zijn gebundeld en geven aan dat er meer 

hang is naar het traditioneel rekenen, dan naar het realistisch rekenen. Al zijn er wel punten die we 

waarderen. Het gebruik van voorbeelden en materiaal zien wij graag eerder dan bij de verlengde 

instructie. 
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Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen Marieke en Femke over het vooruit toetsen en het belang 

van het laten zien van de strategieën die een kind gebruikt. Wanneer een kind de som wel goed maakt, 

maar de verkeerde strategie gebruikt, kunnen er hiaten ontstaan in de rekenontwikkeling van het kind. 

Tevens is er tijdens dit overleg gesproken over instructie en verdiepende stof. Ook sterke rekenaars 

moeten ergens moeite voor leren doen en verdiepende stof krijgen gericht op het doel van de les. Hier 

moeten de kinderen wel instructie op krijgen, dit weer i.v.m. de juiste strategieën. 

Er is een start gemaakt met observaties van de methode in de praktijk. Groep 6b en 8 zijn geweest. 

Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een aangepaste versie van de Kijkwijzer rekenen. Gericht kijken 

en ontwikkelen. (Effectief rekenonderwijs, 2017) Hierbij wordt gekeken naar wat wij als team willen, 

wat de methode Wizwijs ons hierin kan bieden, of er aanpassingen mogelijk zijn binnen de huidige 

methode of dat er een overstap gemaakt moet worden naar een andere methode. 

 

Evaluatie december:  

 Beleid in de bouwen is besproken. 

 Observaties methode Wizwijs groepen 3 t/m 8 zijn gestart. 

 

Evaluatie januari:  

 Observaties methode Wizwijs groepen 3 t/m 8 zijn afgerond. 

 Bevindingen observaties zijn besproken met Marieke en Dionne. 

Bevindingen Wizwijs: 

 De overgang rekenonderwijs groep 2 naar groep 3 loopt niet helemaal lekker. De precieze 

hiaten gaan nog onderzocht worden, maar er wordt in groep 3 al wel een hoog beginniveau 

verwacht.  

o => Bij een nieuwe methode ook een kleuterleerlijn meenemen. 

 Materiaalgebruik dat aangegeven wordt in de methode Wizwijs wordt niet altijd opgevolgd, 

hierdoor worden niet altijd de achterliggende ideeën en theorieën ondersteund van de 

betreffende methode. Waardoor mogelijk hiaten in strategieën kunnen ontstaan. 

o => Methode moet goed gelezen/bestudeerd worden om de achterliggende gedachte 

van de bedoeling van een methode te kunnen hanteren. 

 De methode werkt niet optimaal w.b. de leerkrachtondersteuning in Basispoort. 

o => Afbeeldingen overnemen in Prowise, wordt door een aantal collega’s al gedaan. 

 Automatiseren wordt niet standaard aangeboden door de methode. 

o => Iedere les starten met automatiseren. Minimaal 20 sommen, met het doel van de 

les of een eerder aangeboden doel.  

 Er mist een kleine lesafsluiting/afsluiting instructiemoment en een grote afsluiting. 

o => De leerkracht moet dit zelf inbrengen in de les: EDI. 

 Er is geen vast instructiemoment voor de verdiepende instructie. 

o =>Dit zelf inbouwen tijdens het zelfstandig werken (bij 1x in de week), of wanneer er 

instructie is gegeven. De basisgroep checken op begrip, dan de sterkere rekenaars de 

verdiepende instructie, waarna de verlengde instructie gegeven wordt. 

 Er wordt geen instructie aan rekentijgers gegeven. 

o => Zie hierboven. 

 Oefensoftware vanuit Wizwijs is niet haalbaar. 

o => Laura (groep 4) probeert uit met haar sterkere rekenaars om dit in een weektaak op 

te nemen, i.p.v. rekentijgers/rekenpanda. 

=> Tijdens de observaties is wel opgevallen dat leerkrachten op hun eigen wijze met de methode 

werken en naar eigen inzicht keuzes maken. Het niveau van de instructie is niet altijd op basisniveau, 

maar veelal op verlengd instructieniveau. Verdiepende instructie wordt nog weinig gegeven. 

Als team moet er echt een stap gezet qua instructieniveau en EDI. Hieruit voortvloeiend is er in het 

gesprek met Dionne en Marieke afgesproken dat de einddoelen bekend moeten zijn bij de 

leerkrachten. Hierdoor kunnen gerichter keuzes gemaakt worden in het aanbod tijdens de rekenlessen. 

Dat de kinderen gerichter onderwezen worden en de doelen zowel voor de leerlingen als voor de 

leerkrachten helderder zijn en beter te evalueren. Tijdens de lessen en na de lessen. De lessen moeten 

effectiever ingevuld worden, waarvoor de ‘Kijkwijzer Effectief Rekenonderwijs’ gebruikt kan worden.  
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Evaluatie april:  

De rekenmaterialen van de kleuters zijn geïnventariseerd. 

Voor het onderdeel meten & vergelijken en kleuren & vormen was er te weinig aanbod, of te weinig 

uitdagend. Hier hebben we met de jaarbestelling rekening gehouden. 

Door COVID-19 en het thuisonderwijs is de Kijkwijzer voor goed rekenonderwijs naar de achtergrond 

verplaatst. Aan het begin van schooljaar 2020-2021 is het wel wenselijk om dit weer even onder de 

aandacht te brengen.  

  

Evaluatie juli:  

 Er heeft een observatie ivm Snappet plaatsgevonden op de Mariaschool te Den Hoorn. Samen 

met Marieke hebben we hier gekeken naar de bruikbaarheid voor bij ons. Wel zijn er 

onzekerheden w.b. Snappet. Dit omdat zij gebruik maken van methodes, zonder toestemming 

van de uitgever. Hier zijn wat ontwikkelingen te verwachten, maar niet helemaal zeker wat. 

Ook de verbinding met Snappet laat soms wat te wensen over. 

 Er is telefonisch contact geweest met BS Park 16-hovenschool over Bingel.  

Er is gesproken met de IB'er. 

Zij gaf aan dat er vorig jaar een proefjaar is geweest door een groep met Snappet en dat er veel 

problemen waren met de verbinding. 

Bij Bingel hebben ze alleen maar goede gebruikservaringen, gebruiksvriendelijk. Er is wel eens 

iets bij een leerling, maar dit is snel op te lossen. Te vergelijken met een schrift van een leerling 

wat verstopt zit in het kastje zeg maar.  

Er is goed instructie op het doel te geven, dit wordt echt als pluspunt te zien. (zij werken met 

Pluspunt 4) Wel ligt het verwerkingsniveau qua handelingsniveau soms wat hoger bij de 

verwerking, dan bij de instructie. Maar dit valt makkelijk op te lossen door dit mee te nemen 

tijdens de overgang van instructie naar verwerking. Vaak is het probleem dan het noteren, dat het 

in een precies vakje moet. 

Zij hebben ervoor gekozen om het voor de gehele school meteen in te voeren en zij gaf aan dat zij 

van Pluspunt 3 naar Pluspunt 4 zijn overgestapt, wat heel anders werkte en ook gezien kan worden 

als onze situatie. Het was echt een andere methode, zowel voor de leerlingen als de leerkrachten. 

Het vraagt een goede implementatie (alle studiedagen en veel webinars hierover) met achteraf 

alleen maar positieve berichten. Ze kon eigenlijk niks negatiefs noemen. 

 

Eindevaluatie:  

 Kijkwijzer ‘Goed rekenonderwijs’ moet onder de aandacht worden gebracht. 

 Aangezien de methode Wizwijs eruit gaat en er wat negatieve geluiden rondgaan vanuit het 

team, is er gekeken naar een nieuwe methode. 

 Bingel in combinatie met WIG5 zou het ideale zijn.  

o Bingel biedt een duidelijke ondersteuning voor de instructie van de leerkracht. 

o WIG5 behandeld echt één doel en biedt een duidelijke rekentaal. Ook voldoet deze 

methode aan de kijkwijzer ‘goed rekenonderwijs’. 

o Samen bieden ze een adaptieve werkwijze, waarin kinderen die het nodig hebben 

extra ondersteund worden en kinderen die uitgedaagd wensen te worden, ook 

daadwerkelijk uitgedaagd worden en zullen ze ook met frustratie op rekengebied te 

maken krijgen. 

 W.b. de overgang van kleuters naar groep 3, zitten er veel hiaten. Door het werken met 

verschillende thema’s, is het rekenaanbod niet ieder jaar hetzelfde. Het is dan ook wenselijk 

dat de kleuterlijn van WIG5 aangeschaft gaat worden, zodat deze ingevoegd kunnen worden 

in het kleuteronderwijs. Hierdoor zal er voor de kinderen een betere overgang zijn en is het 

voor de groep 3 leerkrachten duidelijker wat het aanbod bij de kleuters is geweest. En zal dit 

aanbod bij ieder kind dat naar groep 3 gaat hetzelfde zijn. 

 Gezien de goede resultaten bij het managementgesprek en het volbrengen van de taakstelling 

heeft het CvB ingestemd met een vervroegde aanschaf van 96 laptops en de nieuwe methode 
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WIG 5 in de laatste week voor de zomervakantie. In de laatste week is er een uitleg geweest 

en in de eerste week zijn de groepen 3 t/m 8 hiermee gestart.  

 

Doelstelling 4: Creativiteit en Cultuurhelden  
   

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

nadruk op creativiteit  (21ste eeuwse vaardigheden).   

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

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

brainstorm.  

 21e -eeuwse vaardigheden worden gebruikt als kapstok gebruikt.    

 Leerlingen leren zich op verschillende manieren presenteren, Dit is zowel in de klas als in de 

school tijdens een thema van bijvoorbeeld Schatkist, Staal taal, project of afsluiting.  
 De muziekmethode 123 Zing gaat de leerkrachten helpen bij een verdieping in het 

muziekonderwijs. Muziekonderwijs krijgt dit schooljaar onze specifieke aandacht.  

 We organiseren 2 schoolbrede projecten met cultuurhelden.  

  
Achtergrond:  

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

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

verbinding met onderwijsthema’s en er was geen focus op het creatieve proces. Wij hebben in het 

schooljaar 2014-2015 de basistraining gevolgd van 2 dagen en een project georganiseerd in 

samenwerking met het traject Cultuurhelden. In de schooljaren 2015-2017 hebben wij 3 projecten 

georganiseerd in samenwerking met en met behulp van de VAK. Wij hebben ons met de VAK weer 

opnieuw ingeschreven voor de nieuwe subsidie ronde. Deze is toegekend waardoor wij tot 2020 

doorgaan met dit traject.  

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

duidelijke behoefte aan een nieuwe aanpak. Vanuit het team is gekozen voor de methode 123 Zing. De 

ouderraad kon een extra besteding doen en door de ouders van school is gekozen voor een 

muziekimpuls. 

  

Activiteitenschema:    

 

Activiteit   Door wie   Wanneer     

Kinderboekenweek workshop  DOK 16 september    

Ontwikkelcafé Cultuurhelden 17 september   

Schoolbreedproject voorbereiden  KBW commissie September     

Schoolbreedproject “Voertuigen” Hele team 30 september tot 11 

oktober 

  

Muziekimpuls Magda en Petra Januari tot april  - 

Creativiteit op de bouwvergaderingen Bouwco 3 à 4x per jaar  - 

Ontwikkelcafé Cultuurhelden 25 mei  - 

Schoolbreedproject “Kunst” voorbereiden Team Juni    

Schoolbreedproject “Kunst” Hele team 29 juni tot 10 juli   

Evaluatie cultuurhelden Magda en Petra 

Directie 

Eind schooljaar   

   

Succescriteria:   

 Er zijn 2 schoolbrede projecten gehouden in het kader van Cultuurhelden.  

 Muziek staat structureel op het rooster en wordt hoorbaar gegeven in alle klassen (door 

gebruik te maken van 123 zing). 
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 De methodes Schatkist, lijn 3, Staal en Blink worden ingezet met creativiteit en 21 eeuwse 

vaardigheden zoals presenteren.  

 

Evaluatie september:  

Samen met Marieke Thiescheffer van cultuurhelden is besproken hoe we het ontwikkelcafe vorm 

geven. 

We hebben gekozen voor een andere aanpak: 

De les wordt in gedeeltes  gegeven verspreid over de twee projectweken. De voorbereiding gaat 

gezamenlijk per bouw. 

Er was al een  opening bedacht en er moesten twee opdrachten uitgevoerd worden. 

Een taalopdracht en een knutselopdracht binnen het thema “Samen op reis”. 

De knutselopdracht niet op het platte vlak maar het liefst ruimtelijk. 

Tijdens het ontwikkelcafe zijn al leuke ideeën ontstaan. 

Tevens kwam er een opdracht voor de afsluiting: presentaties geven aan elkaar. 

Een aantal collega’s hebben de workshop van de kinderboekenweek gevolgd. De ideeën zijn ook 

meegenomen in het complete draaiboek.  

Ook is er aandacht voor de ouderbetrokkenheid. 

Met Marieke T. is afgesproken dat we na deze projectweken gaan evalueren hoe de nieuwe aanpak is 

gegaan . Het lesformulier dient ook aangepast te worden. 

Er is nog 6 keer 1½ uur coaching dit kalenderjaar. We gaan kijken naar de invulling hiervan. 

  
Evaluatie oktober:  

Evaluatie met Marieke T. 

Dat het lesmodel aangepast is wordt als heel prettig ervaren. Het is 

daarom ook gewenst dat er een nieuwe voor in de plaats komt. 

De evaluatie is ook doorgestuurd naar het team zodat ze weten wat 

er besproken is en wat er in de planning staat de komende periode. 

Er zijn nieuwe ideeën uit de studiedag gekomen waaronder het 

inzetten van de talenten van de leerkrachten. Daar willen we zeker 

ook wat mee gaan doen. 

Voor dit kalenderjaar staan er nog een aantal lessen ter 

beschikking. Daar willen we zeker nog gebruik van maken.. 

 

Evaluatie november: 

Er zijn nog gelden beschikbaar van Cultuurhelden voor dit 

kalenderjaar. Via Marieke T.is een kunstdocent, Harry Schumacher, bereid gevonden om een aantal 

lessen te geven. De bedoeling hiervan is om met materiaal/technieken aan de slag te gaan anders dan 

we tot nu toe gewend zijn. De leerkracht krijgt daar dan begeleiding in. Uiteraard kan de leerkracht 

deze expertise weer doorgeven aan collega’s zodat er andere technieken beheerst worden. Te denken 

aan: gipsen, linoleum snijden, batikken, textiele werkvormen enz. De lessen moeten nog voor het eind 

van dit kalenderjaar gegeven worden 

  

Evaluatie januari:  

14 januari 13.15 uur Overleg Cultuurhelden met Marieke T.  

Afspraken gemaakt over 

 Het inzetten van de talenten van de leerkrachten. 

 Inventarisatie muziek op het rooster.  Muziekonderwijs 1-2-3 Zing gebruiken en ermee aan de slag 

gaan. Dan een open podium op muziekgebied op 20 mei voor het Hemelvaart weekend. 

 Talenten van de leerkrachten inzetten. Uitwerken en creatieve ochtenden houden op 11 en 18 

maart 

 Op de studiedag van 7 februari wordt er uitleg gegeven en afspraken gemaakt over de uitwerking 

van deze punten. Werkend naar de succes criteria. 

Vanuit Cultuurhelden zijn er in februari ook lessen van studenten van de Willem de Koning academie. 
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Evaluatie februari: 

Alle instrumenten zijn uitgezocht zodat iedereen overzicht heeft wat er op school aanwezig is. 

Dit ter voorbereiding op de muziekimpuls. Er is bedacht dat we een 

open podium gaan doen en dat 1-2-3- zing goed gebruikt en ingezet gaat 

worden in alle groepen. 

Door de corona crisis is dit er helaas niet meer van gekomen om dit op 

te zetten. 

Volgend schooljaar gaan we hier zeker mee verder. 

 

Evaluatie maart: 

Creatieve ochtend van 11 maart met de inzet van de talenten van alle 

leerkrachten. 

Dit was een groot succes. 

De tweede ochtend is helaas niet doorgegaan vanwege de corona crisis 

 

Evaluatie mei: 

Overleg met Marieke T. over hoe we het schoolbrede project alsnog kunnen vormgeven aan het eind 

van dit schooljaar. Het ontwikkelcafé van 25 mei laten we niet doorgaan. 

Wel is 25 mei aan het team gepresenteerd wat de bedoeling is van het schoolbrede project in week 

27/28  

De manier van aanpak trekken we wel door zoals we dit hebben uitgeprobeerd met het vorige school 

brede project van de kinderboekenweek. 

Het oorspronkelijke idee om van de school een museum te maken is aangepast. 

Er is nog budget om kunstdocenten in te zetten en die mogelijkheid gaan we wel gebruiken. 

Om de ouders erbij te betrekken is gekozen voor diverse filmpjes i.v.m de corona tijd. Ook komt er 

een speciale BMS kunstroute in het weekend na de projectweken. 

De leerkrachten hebben niet gekozen voor een ontwikkel café maar hebben op deze datum wel 

uitgebreid uitleg gekregen over de inhoud van het kunstproject en alvast stof tot nadenken over de te 

kiezen kunststroming. 

 

Evaluatie juni: 

Tijdens de studiedag van 17 juni is er door alle leerkrachten een doek gemaakt 

voor de opening van het schoolbrede project KUNST Tevens was er een uitleg 

over de inhoud en opbouw van de twee projectweken. 

Ook te vinden op sharepoint-kwaliteitspanel kunst en cultuur. 

Er is overleg geweest met Marieke T. over de doelstelling van het nieuwe 

jaarplan. 

Het Moneva gesprek hoe verder met cultuurhelden wordt uitgesteld naar dit 

najaar. 

Het loopt officieel tot aan het eind van dit kalenderjaar maar vanwege corona 

wellicht tot eind van het schooljaar. 

Het inzetten van kunstenaars werd enigszins beperkt. Indien gewenst werd er informatie verstrekt door 

Marieke T. 

 

Eindevaluatie: 

Het teamleren vinden wij heel belangrijk, zoals eerder in dit jaarplan aangegeven. 

Ook in deze doelstelling vinden we het belangrijk dat we gebruik maken van elkaars talenten en dat de 

talenten van de leerlingen ook voorop staan. 

Dit was ook de insteek van de creatieve ochtend. Helaas is dit door de coronaperiode eenmalig 

geweest, maar gaan we zeker meenemen in het volgende schooljaar. Door de coronaperiode hebben 

we het deel muziekimpuls niet kunnen uitwerken en uitvoeren. 

In het schooljaar 2020/2021 staat deze doelstelling nogmaals op het jaarplan en de muziekimpuls 

wordt daarin wederom in opgenomen. Het terug laten komen op de bouwvergaderingen is niet handig 

gebleken. Daar het aantal bouwvergaderingen beperkt is geweest is ervoor gekozen om de 

besprekingen omtrent dit onderwerp tussendoor te houden wat wel gelukt is. 
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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 

  

De eerste en belangrijkste relatie op school zijn de ouders. De afgelopen jaren zijn wij in 

samenwerking met de MR aan het bouwen aan ouderbetrokkenheid 3.0. 

Gedurende de Coronacrisis is gebleken hoe belangrijk het is om samen te 

werken met de ouders. Wij doen dit door:  

 ouders op diverse manieren welkom te heten in de school. Voor-en na 

schooltijd zijn ouders welkom op school. Bij projecten worden ouders 

gevraagd om hun kennis te delen. Bijvoorbeeld bij de cultuurhelden 

projecten.  

 We nodigen ouders 3x per jaar uit voor een oudergesprek; het 

startgesprek, voortgangsgesprek en eindgesprek.  

 De leerlingen van groep 7 en 8 waren dit jaar aanwezig bij hun adviesgesprek.  

 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. 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.  

 Voor de ouders uit jaargroep 8 werden een speciale bijeenkomst belegd met het oog op de 

keuze voor voortgezet onderwijs.  

 Aan het einde van het schooljaar zijn er digitale eindgesprekken gehouden in verband met de 

corona. De eindgesprekken zijn optioneel maar er wordt door alle ouders ingeschreven.  

 We houden ouders op de hoogte van de activiteiten in de groep door de Social Schools 

berichten. (Met als doel ouderbetrokkenheid, zeker nu ze de school niet in komen). Ook 

verloopt het 1 op 1 contact met ouders met een korte vraag veel via Social Schools. 

 Gedurende de Coronasluiting en heropening was er een crisisteam wat in overleg de besluiten 

nam. In dit crisisteam zat de directie, het MT, de MR en de pedagogisch beleidsmedewerker 

van BOOST. 

 Wij hebben dit schooljaar geen klachten van ouders gehad.  

 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. 

 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 en carnaval. Sportdag en het 

schoolreisje zijn door de corona helaas komen te vervallen. 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 bouwcoördinatoren waren afgewisseld bij de 

vergaderingen aanwezig. 

 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.  
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7.2 Extern 

Onze school heeft een sterke wijkfunctie. 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 

Het stafbureau ondersteund de school en het personeel met allerhande zaken. Afgelopen schooljaar 

heeft het stafbureau ons ondersteund met managementgesprekken met het CvB, subsidieaanvragen, 

personeels gerelateerde vraagstukken wat betreft vervanging, vacatures, functioneren, 

onderwijsinhoudelijk advies, huisvesting, financiën en ICT.  

 

Pro Management Onderwijs Support  

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 

Tijdens het maandelijks ondersteuningsoverleg schuift op aanvraag een medewerker van Delft Support 

aan. Er is een intensieve samenwerking met de buurtsportcoaches van Delft voor Elkaar.  

 

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 directiebijeenkomsten. Wij maken gebruik van de 

begeleiding die het samenwerkingsverband ons aanbiedt.  

 

Stichting Boost BMS 

Boost BMS verzorgt de buitenschoolse opvang bij ons op school en heeft dezelfde 

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

en is te vinden op de website van de school.  

 

ITS 

ITS beheert in opdracht van de Laurentius Stichting ons computernetwerk en de op 

school aanwezige hardware. Storingen worden via een portal aangemeld. Over het 

algemeen worden deze snel en vakkundig opgelost.  

 

GGD Zuid Holland West 

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD Zuid Holland West volgen het groeiproces van 

ieder schoolgaand kind. Dit gebeurt in aansluiting op de onderzoeken van de consultatiebureaus, voor 

kinderen van 0 – 4 jaar.  

In groep 2 zijn alle kleuters onderzocht door de jeugdarts. 

In groep 7 heeft een jeugdverpleegkundige een gezondheidsles in de klas gegeven.  Daarna heeft zij 

een individueel gesprek met alle leerlingen gehad en werd een beperkt lichamelijk onderzoek 

uitgevoerd.  

Op het gebied van logopedie heeft een screeningsonderzoek plaatsgevonden bij de kinderen die 

geboren zijn tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2015. 

 

Natuur- en Milieucentrum De Papaver 

In het schooljaar 2019-2020 hebben wij weer gebruik gemaakt van het aanbod op het gebied van 

natuur- en milieu. De ouderraad draagt de kosten voor deze excursies. De lespakketten en excursie 

worden ter ondersteuning van taal-reken-en wereldoriëntatielessen gebruikt. De groepen hebben van 

onderstaande lespakketten/excursies gebruik gemaakt:  

 De groepen 1-2: herfstexcursie en de lespakketten: kikkerpad, kabouters wijzen de weg, droppie 

water, slakken pakken 
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 Groep 3: excursie slootjessafari, excursie meneer de Pauw, lente excursie 

(geannuleerd door corona) 

 Groep 4:  dierenbeschermingsspel, lespakket smaaklessen 

 Groep 5: grondstoffencoach op bezoek, dierenbeschermingsspel, dag van de 

duurzaamheid, excursie herfst, lespakket plastic soup 

 Groepen 6: gastles afval bestaat niet, lente excursie en slootjessafari 

(geannuleerd door corona),  

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

excursie “Stilte naast de stad”, project over duurzaamheid van 5 gastlessen 

“De wereld van Sara en Sergio (Estelì), excursie Botanische tuin 

 

We hebben met behulp van NL Doet een subsidie ontvangen voor nieuwe 22 moestuinbakken. Een 

collega heeft de banden met de GGZ aangehaald zodat we plantjes en aarde hebben gekregen. De 

GGZ heeft ook geholpen met de start van de moestuintjes in groep 6. Zij hebben vervolgens wekelijks 

in de moestuin gewerkt en een mooie oogst binnen gehaald.  

 

Kunstklik 

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

afdeling Kunsteducatie voor de Delftse scholen genaamd Kunstklik.  

 De groepen 1-2 hebben een muziekvoorstelling op school gehad en een beeldend 

project.  

 De groepen 3-4 hebben een dansproject op school gehad en ze hebben het museum 

Prinsenhof bezocht voor een museumles.   

 De groepen 5-6 hebben een theatervoorstelling in Theater de Veste gehad een 

literatuurproject op school.  

 Groep 7 en 8 hebben een museumles in het Prinsenhof gehad. Groep 7 heeft een 

theater en muziekvoorstelling in theater de Veste bezocht. Groep 8 heeft een 

dansvoorstelling in theater de Veste bezocht. 

 

DOK (mediatheek en bibliotheek)  

De school maakt gebruik van het aanbod van DOK.  

 De groepen 1 t/m 5 hebben gebruik gemaakt van de “collectie in de klas”. 

Drie tot vier keer per jaar werd de collectie geruild.  

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

wat wethouders op bezoek! 

 Groep 3 is op bezoek geweest in het DOK.   

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

naar de regionale finale.  

 

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 het kader van de Corona zijn er geen uitwisselingsmarkten georganiseerd. De 

resultaten van oud-leerlingen worden, indien verstrekt door het VO, bijgehouden in ons 

administratieprogramma ESIS.  

 

Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 

In de omgeving van de school zijn diverse peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven. Met hen hebben wij overdracht als een kind naar onze 

school komt.   
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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 

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

hebben een warme overdracht met de leerkracht als een peuter doorstroomt naar school. 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. 

Wij zijn opleidingsschool en hebben in dat kader afgelopen schooljaar 1 eerstjaarsstudent, 2 derdejaars 

werken en leren studenten en 1 LIO stagiaire mogen helpen opleiden.   

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.  

Tijdens NL Doet hebben wij met een leuk bedragje 22 nieuwe moestuinbakken op de 

speelplaats kunnen zetten. Enthousiaste ouders gaan op een later tijdstip nieuwe 

buitenkeukens op het kleuterplein maken.  

 

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. Zoals het 

sportaanbod van de buurtsportcoaches en de kerstmarkt. Gedurende de Coronaperiode hebben wij een 

speurtocht in de wijk uitgezet waar kinderen met hun familie hun knutselwerken konden bewonderen.  

 

Ondernemersvereniging  

In het afgelopen jaar is ook samengewerkt met de ondernemersvereniging Vrijenban. Deze 

vereniging heeft als doel om samen te werken aan een leefbare woon-werkomgeving. De 

gemeente Delft heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld, waarover de vereniging kan 

beschikken.  Hierdoor hebben de kinderen van groep 7 en 8 ook dit jaar weer gratis kunnen 

schaatsen.  

 

Buitenschoolse activiteiten 

In het schooljaar 2019-2020 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 

De wijkagent is op school geweest in het kader van de landelijk actie “Zet je licht aan” 

en heeft geholpen met de fietskeuring voor het praktijkexamen van groep 7. Er is een 

app groep met de wijkagent en de directie om elkaar snel te kunnen benaderen voor 

vragen. De wijkagent heeft ondersteuning geboden bij een ruzie tussen ouders na 

schooltijd.  
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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. De buurtsportcoaches zijn onderdeel van dit 

samenwerkingsverband. Zij organiseren met MBO studenten van Sport en bewegen 

gedurende het schooljaar, tijdens de pauzes en na schooltijd tal van sportactiviteiten zoals 

breakdance, voetbal, stoepranden en knikkeren, honkbal, panna voetbal etc.  

 

E-Deal 

Met alle Delftse scholen zijn wij een verduurzaamheidstraject aangegaan met de 

gemeente genaamd Edeal. Het initiatief heeft als doel Verduurzaming in het Onderwijs. 

Dit door het reduceren van de CO2 uitstoot van scholen en vergroten van 

duurzaamheidsbewustwording. Een onderdeel van duurzaamheidsbewustwording is het 

scheiden van afval. Wij scheiden op school plastic, groenafval, papier en restafval en ook 

lege cartridges kunnen op school ingeleverd worden. 

Afgelopen schooljaar konden leerlingen en ouders ook van september tot november hun 

huishoudelijke kleine kapotte elektrische apparaten inleveren. Wij hadden meer dan 100 

apparaten verzameld en daarmee hebben wij een mooi boekenpakket verdiend.   
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Hoofdstuk 8: Profilering en Promotie jaaroverzicht 

 
De school profileert zich actief op Facebook en Instagram en post hier wekelijks activiteiten en 

uitstapjes op.  

 

 

 

 

Groep 8 is van 15 t/m 18 oktober 

op werkweek naar Amerongen 

geweest.   

 

 

 

 

Het thema van de 

Kinderboekenweek was “Reis 

mee”. Dit was tevens ons eerste 

cultuurheldenproject. We hebben 

veel aandacht besteedt aan lezen 

en creativiteit. Er was een heuse 

boekenmarkt waar kinderen hun 

eigen boeken op een kleedje 

mochten verkopen en weer andere 

boeken konden kopen. Ouders 

waren uitgenodigd om iets over 

hun beroep of hobby te komen 

vertellen als ze in de 

transportsector werkte.  

 

 

 

 

 

 

Het was weer een geweldige 

ochtend met Sinterklaas en zijn 

pieten. Sinterklaas was op zoek 

naar zijn paardje “O zo klein” die 

al op school bleek te staan. Het 

was nog een paardje in opleiding 

en die wist het natuurlijk nog niet 

hoe het moest.  

Daarna heeft Sinterklaas aan 

iedereen een bezoekje gebracht en 

naar mooie optredens van de 

groepen 1 t/m 4 gekeken.  
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De advent hebben we voor het 

eerst voorbereid met kinderen uit 

groep 6, 7 en 8. Zij hebben 

activiteiten verzonnen en in de 

klassen uitgelegd. We zijn 4 

bijeenkomsten op het 

Vlinderplein bij elkaar gekomen 

om met elkaar te zingen en te 

bidden als voorbereiding op het 

Kerstfeest. Kinderen uit de 

bovenbouw groepen lazen hun 

eigen interpretatie van het 

kerstfeest voor. De viering van het 

Kerstfeest met een diner en een 

musical was erg sfeervol. Voor de 

kerstviering maakten we gebruik 

van de Bethlehemkapel. 

 

 

 

Het carnaval werd gevierd op 21 

februari 2020. Het thema luidde: 

“Doe maar gewoon dan doe je gek 

genoeg”.   

 

 

En toen kwam Corona. Waar we 

nog een heel programma hadden 

moesten we ineens alles 

omgooien. We zijn de verbinding 

blijven zoeken via Facebook, 

Instagram, Social Schools en 

Microsoft Teams. Dit heeft erin 

geresulteerd dat er geen kinderen 

van de radar zijn verdwenen. We 

hebben filmpjes gemaakt hoe 

bepaalde situaties aangepakt 

konden worden, vlogs en 

instructies. We hebben gedurende 

de sluiting aan zo’n 20 tot 25 

kinderen per dag noodopvang 

geboden door leerkrachten en 

pedagogisch medewerkers samen. 

Tijdens de sluiting was er een 

actie om te knutselen voor 

ouderen en medewerkers van de 

Bieslandhof. De eindgesprekken 

hebben we digitaal georganiseerd, 

dat ging heel goed.  

De volgende activiteiten hebben 

we geannuleerd; schoolreisje, 

sportdag, excursies en de opa’s en 

oma’s middag van de eindmusical 

van groep 8. Een aantal 
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activiteiten hebben we aangepast 

wel kunnen organiseren.  

De schoolfotograaf is wel 

geweest.  

 

 

 

 

 

 

Het tweede cultuurheldenproject 

“In de stijl van…” hebben we 

toch groots en coronaproof 

kunnen organiseren. Elke groep 

heeft zich 2 weken lang in een 

kunstenaar/kunststroming 

verdiept. Hierbij hebben ze kennis 

verworven en een creatief product 

gemaakt. Het originele idee was 

om de school om te toveren tot 

museum. Dit kon vanwege de 

corona niet waardoor we er 

uiteindelijk de BMS kunstroute in 

de wijk van hebben gemaakt. De 

groepen hebben zelf 

ouders/ondernemers bereid 

gevonden om hun kunstwerken 

gedurende het weekend tentoon te 

stellen. Hierdoor hebben wij er 

zelfs een wijkfunctie aan kunnen 

verbinden. We hebben hier 

uitgebreid reclame voor gemaakt 

bij de ondernemers, op FB en 

Instagram en de nieuwsbrief. Er 

zijn heel veel positieve reacties op 

gekomen ook van mensen die 

niets met de school te maken 

hadden.   

 

 

 

De eindmusical van groep 8 is 2x 

buiten in de Joop Zuydgeest arena 

gespeeld. De eerste keer voor de 

kinderen van de groepen 3 t/m 7 

met een live stream voor 

familieleden. De tweede keer in 

de avond voor de ouders. Na 

afloop was er een afscheidsdisco 

voor de kinderen.  

 

 

De laatste schooldag hebben we 

zingend en dansend afgesloten 

met alle kinderen op het 

schoolplein. 
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Op de laatste studiedag van het 

jaar hebben wij op de 

Coronaperiode gereflecteerd en 

vooruitgekeken naar het nieuwe 

schooljaar.  

’s Middags hebben wij tijdens een 

teambuildingsactiviteit “schapen 

hoeden” afscheid genomen van 

Marieke Hovenga (adjunct-

directeur op de Christoffel 

geworden), Anja Ris (vervroegd 

pensioen), Ingrid Mansens 

(gestopt met de pabo en andere 

beroepskeuze).  
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Bijlage A Voortgang klokken COO7   

   
Naam  Actie  Begeleider  Tijd volgens klok  

Femke  Lesobservatie+funct.  Dionne  30-09-2019  

Suzan  Lesobservatie+funct.  Dionne  06-10-2019  

Petra  Lesobservatie+funct.  Dionne  04-11-2019  

Maaike  Lesobservatie+funct.  Dionne  12-11-2019  

Magda  Lesobservatie+funct.  Dionne  12-11-2019  

Jasmin  Competentieonderzoek  Marieke  17-11-2019  

Jeanne  Competentieonderzoek  Marieke  17-11-2019  

Lara  Competentieonderzoek  Marieke  17-11-2019  

Tjarda  Competentieonderzoek  Magda  17-11-2019  

Patricia  Competentieonderzoek  Marieke  17-11-2019  

Bianca  Competentieonderzoek  Dionne  17-11-2019  

Laura de Zeeuw  Lesobservatie+funct.  Dionne  19-11-2019  

Anja  functioneringsgesprek  Dionne  26-11-2019  

Ronald  Lesobservatie  Dionne  01-12-2019  

Sipkje  1e functioneringsgespr.  Dionne  30-09-2019  

Laura Goris  Functioneringsgesprek  Marieke  21-10-2019  

Marieke  Functioneringsgesprek  Dionne  22-02-2019  

Anoeska  1e functioneringsgespr.  Marieke  04-11-2019  

Linda  1e functioneringsgespr.  Marieke  11-11-2019  

Sandra  Gedragsindicatoren  Dionne  18-01-2020  

Suzanne  Gedragsindicatoren  Dionne  28-02-2020  

Isabelle  Zelfwaardering  Magda  04-09-2020  

Lois  Lesobservatie  Dionne  01-12-2019  

Ingrid  Verkorte gesprekkencyclus  Dionne  Januari 2020  

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


