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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 ✓  

Bijwerken PO Vensters Oktober en Mei ✓  

Kwaliteitsmatrix invullen December ✓  

Monitoren L11 functies door directie november en mei ✓  

Resultaten analyseren op schoolniveau Februari en juni ✓  

Afname leerling en medewerker tevredenheid januari ✓  

Meerjarenoverzicht van de eindopbrengsten maken, gekoppeld aan 

een analyse, conclusies en (uitgevoerde) interventies 

Mei ✓  

Het opstellen van het werkverdelingsbeleid-en plan 2021-2022 Mei ✓  

Het opstellen van het formatieplan 2021-2022 Maart ✓  

Het opstellen van de jaarkalender 2021-2022 Mei ✓  

Het opstellen en communiceren van het jaarverslag 2020-2021 Juni  

Het opstellen van een SMART geformuleerd jaarplan 2021-2022 Juni ✓  

Eindresultaten analyseren met een resultatenanalyse Juni ✓  
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Hoofdstuk 2: Leerlingen 
 

Voor een uitgebreide analyse van onze leerling populatie verwijzen wij naar onze analyse leerling 

populatie van september 2020.  

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 leerling populatie 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  

1-10-2016 258 

1-10-2017 261 

1-10-2018 254 

1-10-2019 250 

1-10-2020 242 

1-10-2021 243 

 

Het leerlingaantal neemt momenteel af. Dat is niet te zien in dit cijfer maar wel aan de toestroom in de 

onderbouw. Dit heeft met name te maken met de renovatie in de Bomenwijk. Er zijn momenteel 195 

woningen gesloopt en hiervoor moeten 147 woningen in de sociale huur en de vrije sector huur voor in 

de plaats komen. De afgelopen jaren zijn hierdoor minstens 20 leerlingen verhuisd naar een ander huis 

en veelal ook een andere school. Kijkend naar het aantal inschrijvingen kunnen we constateren dat 

vooral hierin een terugloop is ontstaan. Dit terwijl de school een goede naam heeft in de wijk. Door 

corona heeft het project stil gestaan. Inmiddels is het hervat en is de verwachting dat de eerste 

woningen september 2022 worden opgeleverd en het project eind 2022 moet zijn afgerond.  

2.2 Leerlingen met een achterstand 

Met de nieuwe schoolweging zitten wij met de 1 oktober telling van 2021 op 243 leerlingen. De 

schoolweging is 31,14. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde. Wij merken een toename in het aantal 

kleuters met een taalachterstand. Dit zijn niet alleen leerlingen met een migratie achtergrond, 

kansarme gezinnen hebben hier een steeds groter aandeel van uit. De leerlingen 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. 
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Om de oudercontacten te versterken maakten we ook dit schooljaar weer gebruik van de 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 

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 en hebben we 

de extra OAB subsidies gebruikt voor de motorische ontwikkeling te stimuleren bij kleuters door 

speciale beweeglessen en extra taalklassen. 

2.3 Autochtoon – Allochtoon 

NNCA1) Aantal Percentage 

1-10-2016 31 12% 

1-10-2017 34 13% 

1-10-2018 29 11% 

1-10-2019 22 8% 

1-10-2020 24 10% 

1-10-2021 35 14% 

 1) Niet Nederlandse Culturele Achtergrond 

Het aantal kinderen met een niet Nederlandse culturele achtergrond is ten opzichte van het jaar ervoor 

wat toegenomen. Afgelopen jaar hebben wij een groot aantal nieuwkomers opgenomen. Voor deze 

leerlingen zijn wij een speciale NT2 klas gestart met 2 leerkrachten. De leerlingen worden 4x per 

week uit de klas gehaald om extra aan het Nederlands te werken. Dit doen wij onder andere met 

boeken van Speels leren, in het thema school, Schatkist en komend schooljaar starten wij met 

Logo3000 bij alle kleuters.  

2.4 Aantallen leerlingen met een speciale zorg 

Het afgelopen jaar: 

• hebben 6 leerlingen een diagnose dyslexie gekregen. 

• ontvingen 5 leerlingen een dyslexiebehandeling op school.  

• hebben 4 leerlingen via school een dyslexieaanvraag verkregen. 

• volgde 1 leerling met een visuele handicap op onze school onderwijs. 

• is er bij 1 leerling een IQ onderzoek afgenomen. 

• hebben wij 1 aanvraag bij Team Jeugd Rijswijk gedaan.  

• is er 1 leerling begeleid door Scool’s cool. 

• hebben wij 1 consultatie en advies van Kentalis gehad.  

• zijn er 6 prevo aanvragen bij PPO Delflanden geweest.  

• zijn er 5 arrangementen afgegeven door PPO Delflanden.  

• zijn er 3 TLV’s afgegeven door PPO Delflanden.  

Zie ook bijlage SOT (Schoolondersteunings) jaarverslag 2021-2022 van de Intern Begeleider. 

Uitleg begrippen: 

• Scool’s cool; leerlingen krijgt gedurende groep 8 begeleiding met de overgang naar het voortgezet 

onderwijs (i.v.m. onderwijsachterstanden/schooluitval) 

• Prevo; preventief ambulante begeleiding 

• Arrangement: (extra ondersteuning). Een arrangement wordt binnen de school gemaakt met behulp van 

middelen, mensen of expertise. Dit kan uitgevoerd worden binnen of buiten de school.  

• TLV: Toelaatsbaarheidsverklaring (dit is nodig voor plaatsing op een Speciaal Onderwijs (SO) of 

Speciaal BasisOnderwijs school (SBO).   
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Instroom: 

 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Groep 1 31 35 26 33 25 27 

Groep 2 1 0 1 1 1 1 

Groep 3 2 2 0 1 0 1 

Groep 4 1 0 0 0 1 0 

Groep 5 1 0 0 2 0 2 

Groep 6 1 0 0 2 2 1 

Groep 7 1 0 0 0 0 0 

Groep 8 0 0 0 0 0 0 

Totaal 38 37 27 39 29 32 

 

2.5 Uitstroom: 

 

2.6 Tussentijdse uitstroom: 

Reden mutatie 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 

Andere BAO i.v.m. verhuizing 2 10 10 4 12 

Andere BAO 1) 0 0 3 1 0 

SBO/SO 1 2 2 1 3 

TOTAAL 3 12 15 6 15 

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

ADVIES SCHOOL 

TYPE 

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Praktijkonderwijs – 

VMBO basis/kader 

8 14 8 10 20 

VMBO T 2 10 1 2 5 

VMBO T-HAVO  

6 
 

1 
 

13 
 

2 
 

3 

HAVO 2 1 7 2 0 

HAVO-VWO  

13 

 

7 
 

2 

 

7 

 

8 

VWO 4 2 1 6 3 

TOTAAL 33 25 31 27 39 
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2.7 Conclusie 

De school bevond zich qua leerling populatie in een stabiele situatie maar na het schooljaar 2021-2022 

zal het leerlingaantal snel afnemen. Door de sloop/nieuwsbouw van een aantal blokken in de 

Bomenwijk zijn er heel wat kinderen verhuisd. Er worden in totaal 197 woningen gesloopt en hiervoor 

komen er naar verwachting 147 woningen voor terug. 44% is bestemd voor de sociale huur en 56% 

valt in de vrije sector en wordt dus het duurdere segment. Wij verwachten dat het leerlingaantal weer 

zal toenemen al kunnen wij niet alle toekomstige leerlingen plaatsen omdat we volle groepen hebben 

in de midden-bovenbouw. Wij hebben te maken met 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. Wij zijn een integraal kindcentrum. Wij hebben onze eigen BSO Stichting 

BOOST BMS en samen met 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.  
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Hoofdstuk 3: Personeel en organisatie 

 
In onze school is sprake van een managementteam bestaande uit een directeur, intern begeleider, en 3 

bouwcoördinatoren.  

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 dienend 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 5 leerkrachten in de LC-functie aangesteld. Zij hebben de 

volgende functies: onderwijsspecialist, gedragsspecialist, rekencoördinator, intern begeleider, 

onderbouwcoördinator, hoog-en meerbegaafden specialist. 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 digitaal/fysiek in bouwvergaderingen vergaderd, dit jaar 

zijn wij begonnen met een plenair deel van 15 minuten. Tijdens studiedagen werden ook zaken 

besloten die voor het hele team instemming nodig hadden. Daarnaast was er een slotvergadering, 

waarbij het gehele team aanwezig was. Elke 6 weken was er een vergadering met het 

managementteam. Het schoolondersteuningsteam vergaderde eens in de 6 weken. 

In het afgelopen jaar waren er 3 collega’s met zwangerschapsverlof. De leerkracht van groep 7 is 

vervangen door een leerkracht die ambulant gemaakt is voor deze periode. De leerkracht van groep 8 

is met een ingewikkelde constructie vervangen door een zij-instromer, een leerkracht die tijdelijk van 

dagen is veranderd en een leerkracht die wij tijdelijk geleend hadden van de ISD. De vervanging van 

een fulltime leerkracht in groep 5 bleek onmogelijk. Uiteindelijk hebben we dit kunnen oplossen door 

het schuiven van leerkrachten maar door langdurig zieken en uitval gaf dit een zeer grote druk op het 

team. Drie leerkrachten maakten gebruik van ouderschapsverlof. Drie leerkrachten maakten gebruik 

van BAPO/duurzaamheid verlof. Er zijn 3 collega’s dit schooljaar met pensioen gegaan.  

De werkdrukgelden zijn ingezet door de inzet van een conciërge. Een aantal leerkrachten was 

ambulant en hield zich bezig met remediërende taken, werkdrukverlaging en ziektevervanging. Het 

afgelopen jaar hebben wij op de IOP middelen (corona inhaalsubsidie) 1 externe RT’er ingehuurd en 

hebben collega’s van BOOST een TUB gehad om leesondersteuning te bieden en extra tijd voor 

ontwikkeling van de jonge kinderen met behulp van extra OAB gelden. 

3.1 Opleiden in de school 

In het schooljaar 2021-2022 hebben wij ondanks corona als school ruimte geboden aan verschillende 

studenten.  

• Vanuit Pabo Thomas more zijn er drie studenten bij ons in school geweest in verschillende 

bouwen. Dit ging om een eerstejaars student en twee derdejaars studenten voltijd.  

• Via InHolland hebben wij 2 onderwijsassistenten in dienst die de deeltijdpabo volgen, 

waarvan 1 als eerste binnenkwam als stagiaire. Wij konden haar een baan aanbieden vanwege 

de NPO subsidie en het stoppen van één van de zij-instromers. Daarnaast kwam 1 stagiaire via 

een verkorte deeltijdopleiding 1 dag in de week stagelopen. 

• 1 onderwijsassistent is in dienst, zij heeft eind dit schooljaar de deeltijdpabo afgerond. 

• Wij hebben een werken en leren student in groep 4 aan ons kunnen verbinden voor een half 

jaar. 

• Als laatst hebben wij binnen de school een zij-instromer van de Hogeschool Leiden een 

contract aan kunnen bieden na het behalen van het assessment. Deze collega werkt in de 

bovenbouw. De andere zij-instromer heeft inmiddels een eigen groep (8) en is bezig met zijn 

2e jaar. 
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• We hebben ook 2 studenten van de Willem de Kooning academie de mogelijkheid gegeven 

lessen te verzorgen op een basisschool. Dit doen we in samenwerking met Cultuurhelden. De 

Willem de Kooning academie is een hogeschool voor beeldende vorming voor docenten in het 

VO. 
 

3.2 BOOST -  Laurentius - BMS 

Sinds 1 januari 2012 verzorgt de stichting “Buitenschoolse Opvang door Onderwijs STichting 

Laurentius BMS”. (BOOST BMS) de buitenschoolse opvang op onze school. Directeur van de 

stichting is de directeur van de Bernadette Mariaschool. 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 

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 2021-2022 zijn wij verder gaan werken aan de kwaliteit en de professionaliteit van de 

BSO. De samenwerking met kennispartner Stichting Kinderspeelzalen is versterkt. Een deel van onze 

administratie hebben wij uitbesteed aan de Stichting Kinderspeelzalen. 

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach heeft een erkend certificaat coaching behaald in 2020. Zij 

heeft alle personeelsleden voorzien van persoonlijke coaching en groepscoaching. Dit is een 

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

te professionaliseren. 

De BSO heeft dit schooljaar redelijk “normaal” kunnen draaien alleen de week voor de kerstvakantie 

en de kerstvakantie hebben wij noodopvang moeten draaien en dus niet normaal. We hebben te maken 

gehad met 2 langdurig zieke collega’s. Dat is op een bezetting van 7 collega’s wel een enorme aanslag 

op de inzet van het personeel. Gelukkig was iedereen bereid te helpen en hebben we bijna een jaar een 

pedagogisch medewerker via Stichting Kinderspeelzalen kunnen inzetten. De bezetting per dag is 

weer toegenomen. Dinsdag en donderdag zijn weer vanouds de drukke dagen. Afgelopen jaar zijn we 

ook de woensdag weer open gegaan en hebben we 5 klanten. We hebben ook weer ingezet op 

naschoolse activiteiten zoals Spaanse les en een divers sportaanbod door de buurtsportcoaches.  

In de vakanties werkt de BSO op thema: 

• De herfstvakantie was in het thema “We maken het te gek” met proefjes, turnles, djembéles, 

high tea maken en nuttigen, spelletjes en onesie/knuffeldag.  

• Tijdens de kerstvakantie en de extra week schoolsluiting hebben wij voor de 

abonnementhouders met een vitaal beroep noodopvang gedraaid met een leuk programma 

voor de kinderen.  

• De voorjaarsvakantie stond in het teken van de Olympische Winterspelen. We bezochten 

Alpine Sports voor tubegliden, ijssculpturen maken op locatie, de eigen Winterspelen met 

allemaal sporten en natuurlijk werden er volop Iglo’s gebouwd.  

• In de meivakantie zat muziek. Drumcaravan, silentdisco, muziekinstrumenten maken en 

elektrische gitarenles.  

• De zomervakantie waren wij wederom 6 weken open. Er was een programma voor 3 weken 

wat op de andere 3 weken herhaald werd op andere dagen. Het thema was camping BOOST 

en we hadden een Italiaanse week, een Franse week en een Engelse week. Elke week was er 

een uitstapje, iets met koken, iets creatiefs en afhankelijk van het weer en in de input werden 

er nog activiteiten omgebouwd.  
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De TSO hebben we aangepast. Tijdens de corona hebben wij een ander rooster gemaakt waarbij 

kinderen een half uur in de klas waren om te eten en een half uur buiten speelden. Zo konden de 

groepen gescheiden buitenspelen en hadden kinderen meer tijd om te eten. Dit hadden ouders ook in 

een enquête als wens aangegeven.  

Omdat sommige kinderen snel eten hebben we themakratjes ontwikkeld met input van de kinderen. 

Vanaf groep 4 ontvangt de groep wekelijks een themakratje met activiteiten. Bijvoorbeeld de 

voetbaltafel, elektronisch dartbord maar ook tattoostiften, nagellakjes en loombandjes. De kratjes 

rouleren met een systeem per week en kinderen mogen ermee spelen als zij klaar zijn met eten. Ook 

heeft elke klas een buitenspeelkrat met inhoud ontvangen om het buitenspel te stimuleren.  

 

De pedagogisch medewerkers worden ook ingezet ter ondersteuning van het onderwijs. Zo hebben zij 

geassisteerd bij leesbevordering, extra handen in de kleutergroepen en taalzwakke leerlingen. Eén 

collega heeft de opleiding Nijntje beweegt gevolgd en hier de BMS beweegt als variant op verzonnen. 

Zij geeft aan alle kleuters een specifiek beweegprogramma om de motorische ontwikkeling te 

stimuleren.  

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

3.3 Identiteit, schoolorganisatie, schoolklimaat en veiligheid 

Samenstelling team en mutaties 

Brinnummer school 13PI BOOST 

BMS 

Totaal werknemers 

Per 01-10-‘21 DIR OP OOP PM  

Ouder dan 55 jaar  5 1 1 7 

Tussen 45 en 55 jaar  4 0 0 4 

Tussen 35 en 45 jaar 1 7 1 1 9 

Tussen 25 en 35 jaar  8 2 2 12 

Jonger dan 25 jaar  0 0 2 2 

Totaal 1 24 4 7 36 

 
Item 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 

Aantal personeelsleden  30 33 39 35 36 

Verhouding man/vrouw 1/10 1/10 1/15 1/11 1/9 

Aantal IB’ers 1 1 1 1 1 

Aantal bouwcoördinatoren 2 2 2 3 3 

Aantal specialisten   6 6 6 

Aantal 

leerkrachtondersteuners/ 

onderwijsassistenten 

3 3 2 2 3 

Aantal RT’ers 1 2 1 5 2 

 
3.4 Ziekteverzuim 

Gekozen verslagperiode: 1-8-2021 tot 31-07-2022 

 
Kort verzuim (<8 dagen): 56,1% 

Middellang verzuim (8/42 dagen): 24,39% 

Lang verzuim (43/365 dagen): 19,51% 

Extra lang verzuim (>365 dagen): 0% 
 

Ziekteverzuimpercentage 7,8% 

Aantal medewerkers: 39 

FTE: 18,49 

Ziekmeldingsfrequentie: 1,36 
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Het verzuimcijfer van de BMS ligt ruim boven de norm van de Laurentius Stichting van >5%.  

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

Gedurende de 2 coronajaren viel ons ziektepercentage mee. Afgelopen schooljaar zijn de regels met 

name rondom corona versoepeld en heeft bijna het hele team corona gekregen maar ook veel 

griepvirussen, vandaar het hoge percentage kort verzuim. Er zijn een paar collega’s geweest die veel 

last hebben gehad van een COVID besmetting en langdurig zijn uitgevallen. We hebben 3 collega’s 

gehad die langdurig zijn uitgevallen vanwege privé omstandigheden. 

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

medewerkers. De directeur heeft afgelopen jaar geen gebruik gemaakt van het Sociaal Medisch 

Overleg (SMO). 

De werksfeer in het team is heel goed. Collega’s hebben veel voor elkaar over. Ziekte en uitval wordt 

binnen het team opgevangen. We hebben het afgelopen jaar 3 zwangerschappen moeten vervangen en 

3 langdurig zieken, dit heeft zijn tol geëist voor het team. We moeten opletten dat het opvangen van de 

groepen op school niet ten koste van het team gaat.   

 

3.5 Gesprekkencyclus 

Dit schooljaar zijn er door de directie met bijna alle collega’s gesprekken in het kader van de  

gesprekkencyclus geweest. De gesprekkencyclus wordt gehouden met behulp van het instrument 

C007. Dit is een digitaal bekwaamheidsdossier voor leerkrachten. Alle leerkrachten hebben een 

digitale klok waar een gesprekkencyclus van 3 jaar loopt.  

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.  

 

3.6 Begeleiding startende leerkrachten 

 

Dit schooljaar waren er geen startende leerkrachten bij ons op school. Wij hebben wel 2 zij-instromers 

en 3 onderwijsassistenten die de deeltijdpabo volgen. Zij worden verbonden aan 1 groep waar zij ook 

een mentor bij hebben.  

3.7 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. Afgelopen 

schooljaar hebben wij in samenwerking met haar werkbegeleider gewerkt naar een nieuwe uitdaging 

voor deze medewerker. Dit heeft geresulteerd in een succesvolle overgang naar de Hema. 

 

3.8 Klassenconsultaties 

 

In het kader van EDI en de roosterplanning zou afgelopen jaar collegiale consultatie plaatsvinden. 

Echter was dit vanwege beperkingen m.b.t. COVID-19 en de lockdowns dit niet mogelijk. We pakken 

dit op in het nieuwe schooljaar 22-23.  

3.9 Deskundigheidsbevordering team en individuele teamleden 

Gevolgde teamscholing 2021-2022 

Jaar  Thema Organisatie  

2021-2022 Kanjertraining met onderwijs en opvang 1801 (OA) 

 

Gevolgde persoonlijke scholing 2021-2022 
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Jaar Thema Organisatie Aantal 

medewerkers 

2021-2022 BHV Quinton bv 6 

2021-2022 Met Sprongen vooruit Julie Menne Instituur 4 

2021-2022 Cursus Open Boek Stichting Lezen 2 

2021/2022 Deeltijd Pabo  Hogeschool InHolland 

Hogeschool Thomas More 

2 

1 

2020-2021 Zij-instroomtraject Hogeschool Leiden 2 

2021-2022 Cursus gezonde school GGD 1 

2021-2022 Cursus Vlaggensysteem Gezonde 

school 

GGD 1 

2021-2022 Cursus Interne 

Cultuurcoördinator 

Cultuurhelden 2 
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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: 

De onderbouwcoördinator is belast met de inschrijving en plaatsing van kleuters. Hiervoor heeft zij 1 

ambulante ochtend in de week. Op het programma van de onderbouw hebben onderstaande punten 

gestaan: 

• Deelname MT-overleg 

• Intakes nieuwe kleuters 

• Indelen nieuwe kleuters 

• Het kleuterteam kennis laten maken met het werken met doelen en hier thematisch mee 

werken. Dit zal schooljaar 22-23 verder uitgewerkt gaan worden. 

• Vormgeven weektaak 

• Roosterplanning 

 

Midden-en bovenbouwcoördinator: 

De midden-en bovenbouwcoördinator hebben deelgenomen aan het MT overleg. 

 
Tijdens de vergaderingen hebben we het over de volgende punten gehad:  
- Doorlopende leerlijn presentaties, boekbesprekingen etc. Hier zijn nieuwe afspraken voor gemaakt.  
- Weektaak 
- Methode Atlantis. Hoe gaat dit en lukt het allemaal in het rooster?  
- Pluswerk. Wanneer zetten we dit in en wat doen we dan?  

 
Ook hebben we al 2 interventie momenten gehad d.m.v. de incidentmethode. Dit blijkt heel waardevol 

en iedereen, ook de mensen die op dat moment geen vraagstuk hebben ingeleverd, hebben er echt iets 

aan.  
 

Rekencoördinator: 

Hier is dit jaar door meerdere personen aan gewerkt, wat niet altijd tot een 

doelgericht plan heeft geleid. Met de IOP middelen is de methode Met Sprongen 

Vooruit en Rekensprint aangeschaft. We hebben de rekeninloop geïntroduceerd 

waarbij er voor de kinderen 10 minuten voor aanvang van school rekenwerk 

klaarligt wat zij zelfstandig kunnen maken. Hierbij kunnen MSV en rekensprint 

ingezet worden. Daarnaast is er een proef geweest met de Bareka toetsen. 

Aangezien er dus meerdere personen mee bezig zijn geweest heeft de 

rekencoördinator dit punt doorgeschoven naar schooljaar 22-23. Er ligt er een plan 

klaar waarbij de leerkrachten de inloop vorm gaan geven n.a.v. de resultaten van de 

Bareka-toetsen. De leerlingen zullen tijdens de inloop d.m.v. rekenspellen van MSV 

en Rekensprint werken aan de knelpunten van rekenen. Deze knelpunten worden 

iedere vakantie opnieuw vastgesteld d.m.v. een Bareka-toets.  
 

Preventiemedewerker: 

Er is een RI&E gemaakt en besproken met de directie, het team en de MR. Er is afgesproken met de 

directie, dat de Preventiemedewerker de vragen beantwoord, dit om de werkdruk voor de collega's niet 

nog meer te belasten. 

Het ontruimingsplan is uitbesteedt aan Quinton die het gehele plan herziet en naar deze tijd maakt. Dit 

zal begin schooljaar 2022-2023 af zijn. 

De preventiemedewerker is in april 2022 met pensioen gegaan. De conciërge is de vervanger van de 

preventiemedewerker en zal de cursus gaan volgen.  
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Hoog en meerbegaafdenspecialist 

Wat is de Plusklas en waarom hebben we dit? In de meeste groepen zitten altijd een paar kinderen, die 

een hogere intelligentie hebben dan het gemiddelde. Deze intelligentie moeten we prikkelen en 

uitdagen en daarom hebben deze kinderen veel meer extra uitdagend werk nodig. Verder missen zulke 

kinderen vaak een aantal vaardigheden: samenwerken, plannen, doorzetten en zijn ze bang om foutjes 

te maken. Al deze zaken behandelen we in de Plusklas. De naam Plus kan verwarrend zijn, want het 

suggereert dat het om "superkinderen” gaat, maar het gaat om een specifiek groepje, dat extra hulp 

nodig heeft. Hulp, die niet voldoende in de klas gegeven wordt. 

Wie komt er in de Plusklas? Kinderen, die de juiste werkhouding en een hoge intelligentie hebben. 

Werkhouding is belangrijk, want de kinderen moeten veel zelfstandig doen (er is één keer per week 

een les). Het tweede punt, intelligentie is niet altijd even makkelijk te bepalen. We doen voor de 

Plusklas geen intelligentietesten bij de kinderen en daarom kijken we naar de resultaten. Kinderen die 

de hoogste score (score I) voor de cito toetsen halen zijn normaal gesproken een kandidaat. Toch 

kiezen we wel eens voor kinderen, die niet op alle vakken een score I hebben en dat komt, omdat we 

dan inschatten dat er meer in kan zitten dan we tot nu toe zien. 

Extra uitdagend werk 

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben we net als voorgaande jaren de tool Plannex gebruikt. Deze 

tool bevat allerlei projecten waar de kinderen mee aan de slag gaan. 

De tool Plannex is per augustus 2022 gestopt en daarom zijn we overgegaan naar de tool Acadin. 

Acadin is schoolbreed in te zetten en in principe kunnen we ook niet-plusleerlingen hieraan meedoen. 

We hebben echter nog een paar leerlingen waarbij de Plusklas (Acadin en andere materialen) niet 

voldoende is. We hebben hiervoor een pilot gedaan met twee tools van de Rolfgroep (Kidsmaster en 

Kidzwonder). Deze tools zijn Engelstalig, waarbij Kidzwonder voor de allerjongste (groepen 4-6) een 

spelvorm is en Kidsmaster voor de oudere kinderen (groepen 7-8) allerlei taken heeft met wiskunde, 

wetenschap en techniek. De begeleiding van de kinderen wordt naast de HB-coördinator ook (online) 

gedaan door een expert van de Rolfgroep. 
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Hoofdstuk 5 Huisvesting en Financiën 
 
5.1 Huisvesting 

Er zijn nog steeds problemen met de verwarming. De ketel is aan vervanging toe. In één van de andere 

Laurentiusscholen die gesloopt gaat worden hangt nog een relatief nieuwe ketel die in ons gebouw 

past. De verwachting is dat dit in de zomervakantie van 2022 vervangen gaat worden. De warmte is 

met de hittegolven ook een probleem. Afgelopen jaar is hier veelvuldig onderzoek en overleg over 

geweest. In de zomervakantie worden in alle lokalen airco’s gehangen.   

 

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 

1-10-2018 

Leerlingaantal 

1-10-2019 

Leerlingaantal 1-10-

2020 

Leerlingaantal 1-10-

2021 

 
254 251 242 243 

 
Begroting Begroting Begroting Begroting 

€ 2019 2020 2021 2022 

Inkomsten 1 355 027 1 376 343 1 426 370 1.267.743 

Uitgaven 1 355 300 1 413 313 1 464 789 1.325.385 

Saldo 19 627 -36 970 -11 419 -12.752 

     

Uitgaven in € 2019 2020 2021 2022 

Personeel 1.167.800 1 234 763 1 205 455 1.124.225 

Huisvesting 48.900 62 555 69 700 70.000 

Afschrijvingen 57.600 55 574 64 034 43.210 

Leermiddelen   62.722 56.500 

Overig 21.100 23 350 25 000 31.450 

 

 

Uitgaven in %  2018  2019  2020 2021 2022 

Personeel  85,79%  87%  89,7% 84,5% 88% 

Huisvesting   4,94%  4%  4,5% 4,9% 5,5% 

Afschrijvingen   4,52%  4%  4% 4,5% 3,4% 

Leermiddelen    4,4% 4,5% 

Overig   1,35%  2%  1,7% 1,8% 2,5% 

Voor verdere  gegevens  verwijzen wij naar de jaarrekening van de school en de Laurentius Stichting.   
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5.2.1 Ontwikkelingen en belemmeringen 

IKC Bernadette Maria is altijd een financieel gezonde school geweest. 2022 laat een minimale 

negatieve begroting zien. Dit heeft met name te maken met de terugloop in leerlingen door de sloop-en 

nieuwbouw in de wijk. Dit negatief resultaat is wel met een kanttekening. In het negatieve resultaat 

zijn niet alle subsidies meegenomen die wij in 2022 ontvangen. Dus eigenlijk komen wij uit op een 

positief saldo. Hierin zijn namelijk ook keuzes gemaakt op personeel gebied waardoor wij eigenlijk op 

een positief saldo zouden uitkomen. 

 

Inzet NPO gelden IKC Bernadette Maria   

   

Voor het inhalen van de Corona achterstanden ontvangt elke basisschool €701,16,- per leerling. Er 

wordt uitgegaan van de peildatum 1-10-2021 dus 242 leerlingen. Dat is in totaal €169.681,- .Daarnaast 

ontvangen wij een extra NPO achterstandssubsidie van €251,16 per leerling dat is €23.526,-. Er gaat 

een afdracht van 3% af, dus voor 2021-2022 hebben wij een bedrag ontvangen van €187.411,-. We 

hebben nu nog over €113.172,- (dit bedrag verandert per maand door gemaakte kosten). Voor het 

schooljaar 2022-2023 ontvangen wij nogmaals €500,- per leerling dus in totaal €121.500,- en een extra 

achterstandssubsidie van €43.500,-. Min de afdracht van 3% houden we hier €164.316,17 over. In 

totaal hebben we nog te besteden €277.488,17. (dit verandert wel maandelijks omdat we hier 

personeel in extra begeleiding voor inkopen).  

Wij geven dit geld uit aan:  

• 2 Onderwijsassistenten die pabo volgen.  

• 1 zij instromer.  

• Extra uitbreiding/ambulante leerkrachten om zo leerkrachten vrij te spelen voor extra 

instructie.  

• Externe RT voor rekenbegeleiding en leesondersteuning.  

  

Daarnaast besteden wij het geld aan:  

• Schoolkracht subsidie: mediawijsheid en verbeteren ICT basisvaardigheden (zie het 

document).  

• Sociaal emotionele methode: verbeteren welbevinden kinderen (Kanjertraining)  

• Executieve functies: kinderen leren effectiever omgaan met hun leertijd 

(Breinhelden).  

  

Door de nieuwbouw in de Bomenwijk komen wij komend jaar zo’n 20 kinderen tekort. Deze 

nieuwbouw wordt opgeleverd eind 2022/begin 2023. Wij verwachten hier nieuwe leerlingen voor onze 

school van. Om de tussentijdse klap op te vangen van dit tekort en niet personeel te hoeven afstoten 

gebruiken we ook een deel van de NPO subsidie hiervoor.    

 

OAB gemeente Delft  

  

De gemeente Delft hanteert ook een Onderwijs achterstandenbeleid. Onze achterstandsscore gebaseerd 

op de peildatum 1-10-2021 is 92,32. Hiermee zitten wij voor het 2e schooljaar onder de 100 grens van 

de gemeente Delft. Dit mag maximaal 3 jaar achtereenvolgens zijn anders zijn wij geen achterstanden 

school meer.   

Wij hebben tijdens het jaar 2022 meerdere subsidies aan kunnen vragen en toegekend gekregen. Dit 

resulteert in een extra subsidie van €70.000,-. Deze wordt voornamelijk ingezet voor dubbele bezetting 

in de kleutergroepen en VVE activiteiten.   

We hebben ook een Vindplaats toegekend gekregen die in het schooljaar 2022-2023 van start zal gaan. 

Wij sluiten hier nauw op aan door de doelstelling in het jaarplan met leesbevordering.   
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NPO gemeente Delft  

  

De gemeente Delft heeft ook NPO geld van het Rijk ontvangen. Het budget voor onze school is 

€24.200,-. We konden dit geld niet vrij besteden maar keuzes maken in een aangeboden menukaart.   

Wij hebben gekozen voor activiteiten die passend zijn bij onze visie en schoolplan:  

• Voedingsjuf, pakket C (€5588,-); project van 6 maanden waarbij de doelstelling is om 

de bewustwording omtrent voedingskeuzes bij leerlingen, ouders en leerkrachten te 

vergroten. Pakket C bestaat uit 18 lessen voor meerdere groepen, 

boodschappen/materialen die daarbij horen, presentatie lesprogramma om het voort te 

zetten, voorlichting schoolteam, voorlichting ouders, ondersteuning school, opstellen 

stappenplan en eindevaluatie.   

• Muzieklessen; een gekwalificeerde muziekdocent verzorgt 6 weken lang een dagdeel 

(3 uur) per week muziekles. Dit is voor 4 klassen 45 minuten muziekles per week. Kosten 

€1860,-, wij hebben dit 2x aangevraagd dus totaal €3720,-  

• Beweegcoach; invulling sport-en spelaanbod tijdens de gymles. De beweegcoaches 

worden ingezet als alternatief voor een reguliere gymles ter inspiratie van de gymdocent. 

Daarbij willen we een stormbanenrace als extra onderdeel op de sportdag inhuren. Totale 

kosten €11.250,-  

• Urban Sports; voor het bedrag wat over is, afhankelijk van wat hierboven is toegekend 

willen we na schooltijd een aantal sportworkshops aanbieden. Het gaat om 5 workshops 

per sportonderdeel (hoeveel onderdelen weten we dus nog niet). We hebben gekozen voor 

freerunning, stuntsteppen, breakdance en inline skaten. €4632,-   

Wij waren niet op tijd met het bedenken en invulling geven aan deze plannen dus deze worden in het 

schooljaar 2022-2023 gerealiseerd. 
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Hoofdstuk 6 Verantwoording van de doelstellingen  

 

Doelstelling 1: Expliciete Directe Instructie Model 

(EDI) en roosterplanning  
 

Leerkrachten leren: 

• 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 drie 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). Door 

het gebruik van een roosterplanning kunnen wij 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  ✓  

Het uitvoeren van de roosterplanning tijdens 

de dagelijkse lessen. 

Team September - juli ✓  

Zorgen dat de nieuwe leerkrachten op de 

hoogte zijn van de schoolafspraken omtrent 

EDI en roosterplanning en -waar nodig- 

bijscholen. 

MT  

Nieuwe leerkrachten 

September   ✓   

Lesobservaties en feedbackgesprekken   Team  

MT  

Gedurende het 

schooljaar  

(o.a. door flitsbezoeken 

en de klokken C007)  

  

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 herfstvakantie  

Collegiale consultaties: 

• Leren van elkaars lespraktijk. 

• Geven van feedback aan elkaar.  

• Schriftelijk noteren van leerpunten. 

Team   Na de herfstvakantie 

Na de 

voorjaarsvakantie  

 

 

Succescriteria: 
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• EDI wordt, dagelijks waarneembaar, bij ten minste alle rekenlessen en waar mogelijk de 

taallessen succesvol toegepast. 

• Kinderen zijn actief en betrokken tijdens de lessen.  

• In alle groepen wordt succesvol gewerkt met de roosterplanning. 

• 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: 

Het uitvoeren van de roosterplanning tijdens de dagelijkse lessen wordt in alle groepen uitgevoerd. De 

EDI manier van lesgeven wordt voldoende teruggezien in de lessen. Het blijft echter wel belangrijk 

om het blijvend onder de aandacht te brengen.  

De directeur heeft in alle groepen lessen geobserveerd en feedbackgesprekken gevoerd. 

Het samen lessen voorbereiden en de collegiale consultaties worden doorgeschoven naar het volgende 

schooljaar. Door Corona konden we dit niet organiseren.  

 

Doelstelling 2 Pedagogisch: Sociaal emotionele ontwikkeling en relaties en 

seksualiteit 

De school wil bereiken dat er met Kanjertraining gewerkt gaat worden, omdat 

dit een sociaal- emotionele methode is met een doorgaande leerlijn die past bij 

onze school én waarvan uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze 

effectief blijkt te zijn. Deze methode zal gebruikt worden naast Breinhelden 

(kleuters) en Rots en Water (bovenbouw).  

• Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in 

groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, 

het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.  

• De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende 

oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te 

verbeteren (curatief).  

• Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op 

een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle 

omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar 

hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, 

gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je 

best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. 

Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. 

Er wordt één keer in het schooljaar in alle groepen een week lang aandacht besteed aan het thema 

Relaties & Seksualiteit. 

- Door al op jonge leeftijd te starten met seksuele en relationele vorming raken leerlingen 

vertrouwd met het thema.  

- Ze krijgen betrouwbare informatie, durven eerder vragen te stellen over seksualiteit, 

ontwikkelen waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar om te 

gaan.  
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Achtergrond:    

We hebben in november 2019 op eigen verzoek een interne audit gehad. Ook hebben we de leerling, 

leerkracht en oudertevredenheidsonderzoeken in februari 2020 afgenomen. Hier was steeds de vraag 

of we als team nog wel dezelfde taal spreken op sociaal emotioneel gebied. De gebruikte methode 

(SoEmokaarten) is sterk verouderd en is gericht op curatief handelen. Het veiligheidsplan is gebaseerd 

op de schijf van 4 met bijbehorend stappenplan zijn ook voornamelijk curatief en er wordt geen 

gewenst gedrag aangeleerd en geoefend. 

De subsidie voor relaties en seksualiteit (gezonde school) is aangevraagd en toegekend. Hier is in het 

schooljaar 20-21 een beleid op gemaakt. 

Activiteitenschema:     

Activiteit    Door wie    Wanneer    
✓  

Organisatie en beleid Gouden 

weken  
Lidwien Augustus 2021 ✓  

Gouden weken Alle groepen September 2021 ✓  

Startgesprekken: vergroten 

vertrouwensband leerkracht – 

leerling - ouder 

Team 
8 en 13 

september 2021 
✓  

Week van de 

zomerkriebels+Cultuurhelden 
Team 

27 september-8 

oktober 2021 
✓  

“Pitch je klas” MBV/BBV; gedrag 

van leerlingen bespreken, casussen 

voorleggen aan elkaar. 

Team 
13 december 

2021 
✓  

Organisatie en beleid Zilveren 

weken 
Lidwien Na kerstvakantie ✓  

Zilveren weken Alle groepen 
10 – 21 januari 

2022 
✓  

Bepalen welke leerlingen in 

aanmerking komen voor Rots en 

Water trainingen 

Leerkrachten 

groepen 6, 7 en 8 

+ IB + Lara 

Tijdens 

groepsbesprekin

g januari 2022 

✓  

Eerste trainingsdag Kanjertraining Team 7 maart 2022 ✓  

Transfer R&W naar de klas: 

Leerkrachten informeren tijdens 

BBV 

Lara 
Alle BV korte 

toelichting 
✓  

Combinatie breinhelden en 

Kanjertraining zoeken 

Linda + Femke 

kwaliteitspanel 

Sociaal 

Emotioneel 

Maart/april 2022       x 

Rots en Water trainingen op dinsdag 

voor select groep kinderen 

 

Lara 

 

Februari 2022 tot 

einde schooljaar 

2022 

 

✓  

Tweede trainingsdag Kanjertraining Team 14 april 2022 ✓  

“Pitch je klas” MBV/BBV; gedrag 

van leerlingen bespreken, casussen 

voorleggen aan elkaar. 

 

Team 21 april 2022 ✓  

“Pitch je klas” MBV/BBV; 

Kanjertraining bespreken 
Team 16 juni 2022 ✓  
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Succescriteria:    

• De week van de zomerkriebels is succesvol uitgevoerd. 

• Het gezonde school vignet met themacertificaat ‘relaties en seksualiteit’ is uitgereikt. 

• Er zijn twee Kanjertrainingsdagen geweest. 

• Na de tweede trainingsdag werken alle groepen met Kanjertraining. 

• Er worden structureel Rots en Water trainingen in de school ingezet door een interne Rots en 

Water trainer (Lara) 

Beheerders: Linda Rijpstra en Lara Verstraaten-Kölgen 

Budget: €8000,- subsidie Gezonde school + €6000,- sociaal emotionele methode (NPO) + Executieve 

functies €500,- (NPO) + €6000,- lichte ondersteuning PPO Delflanden (Rots en Water trainer 

ambulant) 

Eindevaluatie: 

Er is veel aandacht besteed aan groepsvorming en de verdieping van relaties. Er is een kwaliteitskaart 

gemaakt om in kaart te brengen wat het doel is rondom de gouden, zilveren en bronzen weken en wat 

de afspraken hierbij zijn. Er zijn twee studiedagen gevolgd van de Kanjertraining en de lessen van de 

kanjertraining worden in alle groepen uitgevoerd. De materialen, 

zoals handpoppen, flapboeken etc. wordt voldoende teruggezien in de 

lessen. Het blijft echter wel belangrijk om het blijvend onder de 

aandacht te brengen.  

Door afwezigheid van Linda zijn er geen lessen geobserveerd. Ook is 

er nog geen combinatie breinhelden en Kanjertraining gevormd. Dit 

punt komt terug in het jaarplan 2022-2023. 

 

Er zijn de 2e helft van het jaar voor de groepen 6-7-8 Rots en Water 

trainingen gegeven aan de leerlingen die dit het hardste nodig 

hadden. Voor de groepen 8 geldt dat zij allemaal aan de beurt zijn 

geweest.  
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Doelstelling 3: Talentontwikkeling: creativiteit, 

wetenschap en techniek  
 

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 lesmodel dat altijd ingezet kan worden. De 

subsidieronde in samenwerking met de VAK loopt tot 

aan het eind van het kalenderjaar.  

• Belangrijk voor de borging is het verder ontwikkelen 

en borgen van het lesmodel. Twee leerkrachten doen de 

opleiding ICC zodat dit professioneel wordt 

uitgewerkt.  

• De 21ste -eeuwse vaardigheden worden als kapstok 

gebruikt.     

• Belangrijk uitgangspunt is te werken vanuit de 

talentontwikkeling van zowel de leerlingen als de 

leerkrachten.  

• Leerlingen leren zich op verschillende manieren 

presenteren. Dit komt aan de orde bij de verschillende 

methodes en de bijbehorende thema’s. Ook wordt er 2 

keer per jaar een schoolbreed project georganiseerd 

waarbij dit ingezet wordt.   

• We organiseren 2 schoolbrede projecten.  

Vanaf dit schooljaar zit onze school in de onderhoudsfase. Dit houdt in dat wij zelf de 

projecten ontwerpen en dat wij daarnaast ondersteunt worden door iemand van OPEN 

(Cultuurhelden) 

• In het schooljaar 2021-2022 zijn er structureel technieklessen op de BMS en maken we de 

eerste stappen naar onderzoekend en ontdekkend leren, zodat de kinderen zelf mogen 

experimenteren, onderzoeken en oplossingen kunnen bedenken.   

 

Achtergrond:   

Onze school vindt een brede ontwikkeling belangrijk, daar valt ook talentontwikkeling 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.   

Op de planning stond er dat aan het eind van kalenderjaar 2020 de subsidie af zou lopen vanuit 

Cultuurhelden. Door corona is dit verlengd t/m het einde van het schooljaar in 2021. Vanaf dit 

schooljaar zullen wij in de onderhoudsfase terechtkomen.  

In dit schooljaar zijn er twee leerkrachten die de ICC opleiding gaan volgen. Zij sturen het 

kwaliteitspanel aan.  

Afgelopen jaar hebben wij een muziekimpuls gegeven door teambreed een teamtraining te volgen. 

Doormiddel van de ervaringen die zijn opgedaan en de informatie die wij verkregen hebben zijn de 

leerkrachten in staat om de methode 123ZING breed in te zetten. De ICC’ers zorgen ervoor dat dit 

geborgd wordt. 123ZING staat in alle groepen structureel in de roosterplanning.  

Vorig schooljaar hebben wij in juli tijdens een studiedag gezamenlijk gebrainstormd over de invulling 

van de Kinderboekenweek dit schooljaar. Er is toen een start gemaakt met invulling te geven aan de 

roosterplanning omtrent de Kinderboekenweek van dit schooljaar.  

 

Activiteitenschema:   
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Activiteit:  Gecoördineerd door:    Datum:   

Kinderboekenweek workshop  DOK OPEN 

Kwaliteitspanel  talentontwikkeling 

 

Petra, Suzan  

Datum nog niet 

bekend 

Presentatie geven voor 

‘nieuwe’collega’s 

Kwaliteitspanel talentontwikkeling 

Petra en Suzan  

Vanuit de VAK kan …... hierbij ondersteunen.   

 

Ontwikkelcafé Cultuurhelden + 

presentatie collega’s 

Kwaliteitspanel talentontwikkeling 

 

Petra en Suzan  

Studiedag 16 juli 

2021 

Schoolbreed project thema ‘Worden 

wat je wil’ (+week van 

zomerkriebels) 

Hele team 

  

 27 september 

t/m 

8 oktober 

Ontwikkelcafé Cultuurhelden   Kwaliteitspanel  talentontwikkeling 

Petra en Suzan  

  

25 mei ?????  

Schoolbreedproject voorbereiden 

thema Helemaal het einde:  Leef je 

droom  

Kwaliteitspanel talentontwikkeling 

Petra en Suzan  

  

 

  

✓  

Evaluatie Cultuurhelden   

(moneva gesprek) 

Kwaliteitspanel talentontwikkeling 

Petra en Suzan  

  

 

  

✓  

Het bestaande lesmodel van 

Cultuurhelden aanpassen om ervoor 

te zorgen dat het nog meer 

geïmplementeerd wordt binnen 

verschillende vakgebieden.   

Kwaliteitspanel talentontwikkeling 

Petra en Suzan  

   

✓  

 

  

Succescriteria:    

• Er zijn 2 schoolbrede projecten gehouden in het kader van 

Cultuurhelden.   

• Muziek staat structureel in de roosterplanning. De 

muziekmethode 123 Zing wordt schoolbreed ingezet.   

• De methodes Schatkist, lijn 3, Staal en Blink worden ingezet 

met creativiteit en 21ste eeuwse vaardigheden.  

• Er wordt gebruik gemaakt van de talenten van leerlingen en 

leerkrachten.  

• 2 leerkrachten hebben de cursus ICC gevolgd. 

• Het creatief proces z’n beloop laten gaan is iets wat nog in 

ontwikkeling is. Nog meer vanuit het kind en leerkracht als 

begeleider. 

 

Eindevaluatie: 

De interne cultuurcoördinatoren hebben afgelopen jaar een opleiding tot 

ICC’er gevolgd. Hierbij hebben zij het op originele wijze het team meegenomen in hun creatieve reis. 

De eindevaluatie bestaat dan ook naar links en foto’s van hun talentenkranten. 
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Zie krant 1: https://www.canva.com/design/DAEvaiF1W8k/xe_c-6ZPxNM-

h47MrVncCQ/view?utm_content=DAEvaiF1W8k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2

&utm_source=sharebutton 

Zie krant 2: 

https://www.canva.com/design/DAEv_N1TBv0/BKu7GhB6jZ0UK7NvNQKCwA/view?utm_content

=DAEv_N1TBv0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

Zie krant 3: 

https://www.canva.com/design/DAEv_N1TBv0/XwUDgiz0DFhV3vNZoHnYYg/view?utm_content=

DAEv_N1TBv0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton 

 

Zie krant 4: 

https://www.canva.com/design/DAFKO-

p4QpM/gzsSwLvPOwQyPo10Y0x5jQ/view?utm_content=DAFKO-

p4QpM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 
 

 

Deeldoelstelling 3B: Talentontwikkeling: Wetenschap en Techniek 

Onderwijs  
 

Doelstelling  

In het schooljaar 2021– 2022 zijn er structureel technieklessen op de BMS en maken we de eerste 

stappen naar onderzoekend en ontdekkend leren, zodat de kinderen zelf mogen experimenteren, 

onderzoeken en oplossingen kunnen bedenken.  

 

Algemeen  

Vanaf 1998 zijn er natuur-en techniek kerndoelen (40 t/m 46) opgenomen in het basisonderwijs, 

waarbij de kerndoelen 42, 44 en 45 specifiek over techniek gaan. Door deze kerndoelen zijn scholen 

feitelijk verplicht om met techniek aan de slag te gaan. Al jaren blijk in onze maatschappij dat er veel 

meer nodig is, omdat de samenleving een steeds grotere kennis van wetenschap en technologie vraagt. 

Technologie is overal om ons heen en kinderen vinden dat vanzelfsprekend. Technologie is tevens de 

grootste motor van onze economische welvaart. Daarom moeten alle Nederlandse basisscholen in 

2020 aandacht hebben voor Wetenschap en Techniek (W&T) in het curriculum (Techniekpact 2018)  

Kinderen blijken vaak razend enthousiast wanneer ze mogen experimenteren, onderzoeken en zelf 

oplossingen kunnen bedenken. Met W&T op de basisschool kun je dit ontdekkend en onderzoekend 

leren stimuleren.  

Dit zal een uitdaging zijn, omdat het techniekonderwijs niet overal van de grond komt. Twee redenen 

worden vaak genoemd:  

• Leerkrachten vinden dat ze niet technisch (genoeg) zijn en missen daardoor zelfvertrouwen.  

• Het lesrooster zit nu al overvol en dan moet techniek er ook nog bij.  

 

Beginsituatie  

Op de Bernadette Maria School wordt er geen structureel techniekonderwijs gegeven. Techniek is als 

vak niet opgenomen in het jaarplan, noch in de roosters van de groepen. In de bovenbouw worden er 

lessen Natuur gegeven, maar vaak zijn dit de theoretische lessen en zijn er geen practicumopdrachten 

bij. In alle groepen worden er wel techniekopdrachten gedaan, die dicht tegen W&T liggen. Veel 

opdrachten zijn echter “gestuurd” waardoor de kinderen minder kunnen en mogen experimenteren, 

onderzoeken en zelf oplossingen kunnen bedenken.    

De BMS heeft geen technieklokaal, wel is een er techniekkast, maar die wordt nauwelijks, of eigenlijk 

helemaal niet gebruikt.   

  

Activiteiten:  

https://www.canva.com/design/DAEvaiF1W8k/xe_c-6ZPxNM-h47MrVncCQ/view?utm_content=DAEvaiF1W8k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEvaiF1W8k/xe_c-6ZPxNM-h47MrVncCQ/view?utm_content=DAEvaiF1W8k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEvaiF1W8k/xe_c-6ZPxNM-h47MrVncCQ/view?utm_content=DAEvaiF1W8k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEv_N1TBv0/BKu7GhB6jZ0UK7NvNQKCwA/view?utm_content=DAEv_N1TBv0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEv_N1TBv0/BKu7GhB6jZ0UK7NvNQKCwA/view?utm_content=DAEv_N1TBv0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEv_N1TBv0/XwUDgiz0DFhV3vNZoHnYYg/view?utm_content=DAEv_N1TBv0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEv_N1TBv0/XwUDgiz0DFhV3vNZoHnYYg/view?utm_content=DAEv_N1TBv0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2Fdesign%2FDAFKO-p4QpM%2FgzsSwLvPOwQyPo10Y0x5jQ%2Fview%3Futm_content%3DDAFKO-p4QpM%26utm_campaign%3Ddesignshare%26utm_medium%3Dlink%26utm_source%3Dpublishsharelink&data=05%7C01%7CDWilmer%40bernadettemariaschool.nl%7Cfa759244f2f34ccdcb1608daa6ad62a9%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C638005560848166411%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lx7XdP%2F6UwGxYDVnL%2BrxZNCxrU5ezuk3uFcpIRY%2FqWA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2Fdesign%2FDAFKO-p4QpM%2FgzsSwLvPOwQyPo10Y0x5jQ%2Fview%3Futm_content%3DDAFKO-p4QpM%26utm_campaign%3Ddesignshare%26utm_medium%3Dlink%26utm_source%3Dpublishsharelink&data=05%7C01%7CDWilmer%40bernadettemariaschool.nl%7Cfa759244f2f34ccdcb1608daa6ad62a9%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C638005560848166411%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lx7XdP%2F6UwGxYDVnL%2BrxZNCxrU5ezuk3uFcpIRY%2FqWA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2Fdesign%2FDAFKO-p4QpM%2FgzsSwLvPOwQyPo10Y0x5jQ%2Fview%3Futm_content%3DDAFKO-p4QpM%26utm_campaign%3Ddesignshare%26utm_medium%3Dlink%26utm_source%3Dpublishsharelink&data=05%7C01%7CDWilmer%40bernadettemariaschool.nl%7Cfa759244f2f34ccdcb1608daa6ad62a9%7Caf976dbd66fc482590024e4d3976ada7%7C1%7C0%7C638005560848166411%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lx7XdP%2F6UwGxYDVnL%2BrxZNCxrU5ezuk3uFcpIRY%2FqWA%3D&reserved=0
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Fase 1 

Een flink gedeelte van de activiteiten voor het schooljaar 2020-2021 zal bestaan uit onderzoek:   

• wat zijn de precieze eisen voor het basisonderwijs?   

• hoe staat de Laurentius Stichting hierin?  

• Wat doen andere scholen van de stichting?  

• Wat gebeurt er al op de BMS?  

• Hoe staan de leerkrachten tegenover W&T onderwijs?  

• Welke lesmaterialen zijn aanwezig?  

• Zijn er externe contacten (bv. Science Centre Delft) die te gebruiken zijn, etc.?  

Fase 2 

Een vervolg stap zal zijn hoe we technieklessen gaan organiseren in de groepen. Dit kunnen losse 

lessen zijn, of lessen als onderdeel van een project. In deze fase ligt de nadruk van de lessen nog op 

het ontdekken van de eigenschappen van materialen en er een beetje mee experimenteren. Maar een 

les over ontdekkend en onderzoekend leren zal zeker niet ontbreken.  

Een belangrijk punt hierbij is betrekken van het team van de BMS. Gaan we de technieklessen als 

onderdeel van handvaardigheid onderwijs geven, of wordt het afhankelijk van bv. een taalthema 

toegepast of wordt het een vast onderdeel van onze Kunst- en Cultuurprojecten? Het belangrijkste is 

dat het team achter de aanpak van het techniekonderwijs staat.  

De leerkracht wordt ondersteund door de techniekcoördinator. Die zal zorgen voor verschillende 

uitgewerkte lessen en kan in overleg, zeker in deze fase helpen met het geven van een les. Ook zal er 

gezorgd worden voor voldoende materialen (voor de kleuterhoeken, voor de praktische lessen van 

onze natuurmethode en voor eenvoudige andere lessen, zoals het bouwen van een vogelhokje, een les 

over elektriciteit, etz.). In de bovenbouw zullen we voldoen aan de onderwijskerndoelen door 

minimaal de praktische natuurlessen van onze methode uit te voeren. 

Samenwerking met andere scholen van de Laurentius Stichting zal ook uitgewerkt worden in deze 

fase. En tenslotte, in samenwerking met de Laurentius Stichting zullen de eerste stapjes gezet worden 

naar een eventuele ondersteuning van externe contacten (onderwijsinstellingen, (semi-

)overheidsinstellingen, technische bedrijven).  

Fase 3 

In deze fase zal de focus vooral op het verbeteren (en borgen) van het techniekonderwijs zijn. 

Punten die eventueel aangepakt worden zijn: 

• Meer keuzes uit basislessen, technieklessen worden regelmatig gegeven 

• Meer materialen 

• Eigen ruimte  

• Techniek aspecten vast onderdeel van Kunst en Cultuuractiviteiten 

• NSO technieklessen 

• Thematische lessen met Ontdekken en Onderzoekend leren 

• Bovenschoolse samenwerking 

• Veel externe contacten (onderwijs, bedrijfsleven, overheid), maar ook ouders. 

 

Activiteit (fase 1) Door wie Wanneer  Status (juni 2021) 

Onderzoek naar 

eisen/verwachtingen: 

Overheid 

Laurentius Stichting 

Ronald 

 

Overheid: 16.10 

Laurentius: 18.12 

 

 

Afgerond, zie techniek 

leerplankaderppt. 

Geen bovenschoolse 

coördinator, zie hieronder 
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Wat gebeurt er binnen 

de stichting? Andere 

techniek coördinatoren 

Ronald 18.12 

Er is geen bovenschoolse 

coördinator. Er zijn totaal 4 

scholen met “coördinator”, 

oriënterend gesprek 22 juni 

(L.vd Burgh) 

Wat gebeurt er op de 

BMS? 
Ronald 

Bouwverg-en in 

november 

Besproken met midden-

/bovenbouw coördinator. 

Niet met team. 

Onderzoek 

verwachtingen BMS 
Ronald/team 

Bouwverg-en in maart 

en daarna 

Besproken met midden-

/bovenbouw coördinator. 

Aanwezigheid 

lessen/materialen? 
Ronald 16.10 

Overzicht lessen is er. 

Techniek kast is rommeltje. 

Van alle Natuur lessen (gr 3 

t/m 8) overzicht van 

benodigde materialen. Nog 

te bespreken wat we op 

school opslaan, of van thuis 

laten meenemen. 

Externe contacten Ronald Juni 2021 Niet gedaan 

Concept techniekplan Ronald (+team) Juni 2021 

Gedeeltelijk gedaan 

Geen echt plan gemaakt, wel 

volgende stappen. 

Informatie moet gedeeld 

worden met het team. 

 

  

Succescriteria:  

• Concept jaarplan voor techniek aanwezig en besproken met team (en eventueel Laurentius 

stichting).  

 

Eindevaluatie Wetenschap en Techniek 

September: 

Binnen de Laurentius Stichting is een WG W&T opgezet. De techniekcoördinator van de BMS is één 

van de coördinatoren van deze werkgroep. 

Er is een overzicht gemaakt wat de eisen/verwachtingen zijn vanuit de overheid (op dit moment). Dit 

is besproken met de midden- en bovenbouwcoördinator. 

November: 

Er is een lijst opgesteld met alle materialen nodig voor de voor Blink Natuur lessen. Veel van deze 

materialen kunnen via de ouders vlak voordat een les gegeven wordt, gerealiseerd worden. Er zitten 

echter ook een aantal praktische spullen tussen (zoals fietsbellen), die moeilijker te regelen (en in 

voorraad te houden) zijn. 

Maart en Mei 

Geen specifieke techniek zaken gerealiseerd. Ook de samenwerking met andere scholen is niet echt op 

gang gekomen. Veel scholen hebben vanwege Corona en andere redenen techniek op een laag pitje 

staan. 

Eindevaluatie: 
De techniek aanpak is dit schooljaar minder actief geweest. Dit kwam mede door veel ziekte van 

leerkrachten, waardoor het een lagere prioriteit kreeg. Maar ook de overheid is nog niet duidelijk wat 

precies de vernieuwde eisen zijn voor Wetenschap en Techniek. 
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Doelstelling 4a: Vakinhoudelijk: ICT en mediawijsheid 

 

Wij gaan op zoek naar een doorlopende leerlijn voor ICT basisvaardigheden en mediawijsheid van 

groep 1 t/m 8. Wij willen kinderen bewust maken van de gevaren van het internet. Ook willen we ze  

verantwoord om leren gaan met digitale media, we zorgen ervoor dat kinderen zelfverzekerd zijn in 

het gebruik van internet en sociale media. 

We willen kinderen vaardigheden meegeven om zich te redden in de maatschappij. ICT 

basisvaardigheden zijn daar een onderdeel van.  

 

Achtergrond:  

Groep 6 volgt sinds twee jaar een typecursus. Dit is mogelijk door de financiële bijdrage van de 

ouderraad.  

Afgelopen schooljaar, 2020/2021, hebben wij hardware en software aangeschaft voor alle leerlingen 

van groep 5 t/m 8. Elke leerling heeft een eigen device om te kunnen werken met onze adaptieve 

digitale rekenmethode. Hierdoor wordt ons onderwijs veel meer afgestemd op de leerbehoeften van 

het individuele kind. Wij zijn tijdens, maar ook na de lockdown, tot de conclusie gekomen dat met 

name richting digitale geletterdheid de kinderen enorm achterlopen. De kinderen uit relatief lage 

inkomensgezinnen hebben achterstanden opgelopen op het gebied van ICT basisvaardigheden.  

Daarnaast merken wij bij alle leerlingen dat mediawijsheid onze aandacht nodig heeft. Digitaal pesten, 

het bezoeken van onwenselijke sites, omgaan met fakenieuws, het zijn allemaal zaken waar onze 

kinderen niet of nauwelijks educatie over ontvangen thuis.  

 

Wanneer wordt gesproken over ICT in het onderwijs, zijn er vier pijlers waarin kinderen voorzien 

moeten worden van kennis en vaardigheden. Deze kennis en vaardigheden dienen aangeboden te 

worden om kinderen zo voor te bereiden op een toekomst vol technologische ontwikkelingen en ICT-

toepassingen.  

De vier pijlers die worden aangehouden voor ICT in het onderwijs zijn:  

• ICT basisvaardigheden --> Het leren gebruiken van apparaten en software met ICT-toepassingen. 

Het gaat bijvoorbeeld om het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van apparaten waar 

computers in verwerkt zijn, om kunnen gaan met tekstverwerkers, spreadsheet- programma's en 

presentatiesoftware, kunnen werken met internet (browsers, e-mail) en het kunnen omgaan met 

beveiligings- en privacyaspecten. 

 • Digitale informatieverwerking --> Het vinden, verwerken van en omgaan met digitale informatie 

op het internet en in programma’s.  

• Computational thinking & programmeren --> Snappen hoe digitale apparaten denken/werken en 

kunnen programmeren.  

• Mediawijsheid --> Bekend zijn met de gevaren van internet en het verantwoord omgaan met alle 

digitale media. 

 

 

Activiteitenschema:  

Activiteit  Door wie:   Wanneer: Status:  

Samenstellen 

kwaliteitspanel  

Dionne/team in 

werkverdelingsplan 

September 2021  

Gesprek Digiwijzer 

met de stichting 

Laurentius Stichting  Voor zomervakantie 

2021 

Terugkoppeling 

hebben we gekregen 

op de ICT studiedag.  
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Leerlijn ICT + 

mediawijsheid 

onderzoeken 

Laura April, mei en 

september 2021 

In april en mei gelukt. 

In september geen tijd 

gehad. Leerlijn is in 

beeld.  

Leerlijn bespreken met 

kwaliteitspanel 

Kwaliteitspanel September / oktober 

2021 

Niet gelukt i.v.m. 

personeelstekort. Veel 

moeten invallen.  

Onderzoek naar ICT 

basisvaardigheden per 

groep 

Laura September 2021 Gedaan.  

Onderzoek naar ICT-

materialen + 

bespreken met 

kwaliteitspanel 

Laura 

 

Kwaliteitspanel 

Oktober / november 

2021 

V 

Leerlijn bespreken met 

kwaliteitspanel 

Kwaliteitspanel November / december 

2021 

 

Proeflessen Leerlijn 

digiwijzer 

Groepen 1 t/m 8  Onbekend V 

Gesprek Digiwijzer 

met de stichting 

Dionne en Laura Onbekend V Laura heeft dit 

gesprek gedaan  

Overleg met 

kwaliteitspanel 

Kwaliteitspanel Januari / februari 2022 V 

Evaluatie proeflessen  Team + 

kwaliteitspanel  

2022 Geen proeflessen. 

Besloten om eerst 

workshops te laten 

geven.  

Overleg met 

kwaliteitspanel  

Kwaliteitspanel April 2022  

Definitieve keuze 

maken voor leerlijn  

Team  April 2022  

 

Beheerder: Laura de Zeeuw 

Budget: €30.000,- (NPO) 

Eindevaluatie: 

Uit de drie opties die Digiwijzer ons heeft gestuurd, hebben wij gekozen voor een instapjaar, voordat 

we zelf aan de slag gaan met de methode van Digiwijzer.  

Waarom een instapjaar?  

✓ Dit schooljaar hebben we het al mega druk met nieuwe methodes, kanjertraining, breinhelden en is 

het een kort schooljaar. Wij verwachten dat veel collega's niet zitten te wachten op nog iets 

nieuws.  

✓ Tijdens het instapjaar, 2022/2023, geeft Lars samen met zijn collega's de voorlichtingen bij ons op 

school. Zo ontnemen we de werkdruk, kunnen de leerkrachten op dat moment iets aan 
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administratie o.i.d. doen en kunnen we ook zien hoe zij de voorlichtingen over mediawijsheid 

geven. De voorlichtingen zijn namelijk een aantal keer per klas (social media, verantwoord gamen 

en een quiz om te checken hoe we informatie is blijven hangen.)  

✓ Na dit instapjaar evalueren we bij de collega's hoe ze dit vonden. Gaan we hier op deze manier 

mee door (dus elk jaar door externe docenten) of gaan we zelf aan de slag met digiwijzer. Deze 

''methode'' / doorlopende lijn is dan van groep 3 t/m 8 en kan je heel goed combineren met de 

presentaties van o.a. staal en Blink.  

Er is met het kwaliteitspanel en de ICT-coördinator gekeken naar het materiaal wat er op school is. 

Aangezien we een budget van €30.000 euro hebben, zijn wij op zoek gegaan naar een workshop op de 

laatste studiedag. Tijdens deze workshop komt ICT-leskisten om uitleg te geven over de diverse 

materialen, maar kunnen we vooral materiaal uitproberen. Welke materialen vinden wij fijn om mee te 

werken, waar zien we iets in en wat willen we volgend schooljaar aanschaffen? Wij vinden het 

belangrijk dat we dit met elkaar uitproberen en bespreken.  

De workshop is ingepland voor de studiedag van 8-07-2022. Helaas was de betreffende persoon ons 

vergeten op de dag zelf en zal dit op een later tijdstip moeten plaatsvinden. 

 

Sander Boer, onze nieuwe ICT-adviseur van de stichting, heeft aangegeven dat we het rustiger aan 

kunnen doen met het uitzoeken van de leerlijn ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Deze hoeft pas in 

2025 officieel af! We krijgen hier tijdens de ICT studiedagen ook meer informatie en handvaten voor.  

 

 

Doelstelling 4b: Implementatie Atlantis (geïntegreerd technisch en 

begrijpend lezen) 
 

We willen graag een goede start maken met de methode Atlantis in de groepen 4, 5 en 6 in de sfeer 

van een positief leer- en werkproces (PLG). 

• De leerkrachten ervaren het werken met Atlantis als een positief proces. 

• De instructie van de lessen zullen het belangrijkste onderdeel zijn. 

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

worden gemaakt op het niveau van het kind (Cito eind toets januari 2021 en 2022).  

• De methode Atlantis biedt voldoende uitdaging voor de leerlingen en helpt mee aan de 

leesmotivatie (merkbaar doel). 

• De onderwijsspecialist neemt leiding in het proces.  

Achtergrond 

De afgelopen jaren hebben wij gewerkt met Flits, Estafette en Nieuwsbegrip (groep 4 t/m 8).    

Wij merkten dat de resultaten niet op het gewenste niveau kwamen.    

We wilden met betrekking tot 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 mocht afgelopen schooljaar vervangen worden. De vervanging van de methode was een 

doelstelling in het jaarplan 2019-2020. Hier heeft het kwaliteitspanel lezen zich onder leiding van de 

onderwijsspecialist over gebogen. Uiteindelijk is er voor de methode Atlantis gekozen voor de 

groepen 4-5-6. De groepen 7 en 8 blijven nieuwsbegrip gebruiken, CITO studieboeken en klassikaal 

lezen. Atlantis komt komend jaar met een uitgave voor de groepen 7 en 8. 

 

Activiteitenschema: 
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Activiteit Door wie Wanneer  

Materialen, 

handleidingen en 

digitale software 

klaarzetten 

Lara Eind augustus  ✓  

Lesbezoeken en 

ervaringen uitwisselen 

Leerkrachten + Lara September – oktober 

2020 

Mogelijkheid geboden, 

weinig respons. 

Starttraining Atlantis Lenneke Jansen 1 oktober van 15.30 tot 

17.00 

✓  

Mogelijkheid 

lesobservaties 

Lara Oktober – November Mogelijkheid geboden, 

weinig respons. 

Evalueren hiaten en 

onduidelijkheden 

Leerkrachten + Lara November / december ✓  

Terugkoppeling van 

evaluatie naar 

desbetreffende 

leerkrachten in MBV 

en BBV 

Coördinatoren MB en 

BB + Lara 

December ✓  

Toets analyse 

bespreken: resultaten 

in de lijn der 

verwachtingen? 

Realiserend dat we pas 

4 maanden met deze 

methode werken.  

 

Mogelijkheid voor 

lesobservaties. 

Lidwien + 

leerkrachten + Lara  

 

 

 

 

 

 

 

Lara 

 

Januari 2021 - 

Verschoven ivm 

schoolsluiting naar 

maart 2021 

✓  

Terugkoppeling 

ervaringen, resultaten 

en vragen over 

Atlantis op 

vergadering MBV 

BB co en MB co 

 

 

 

Februari ✓  

Mogelijkheid voor 

lesobservaties. 

Lara April ✓  

Eindevaluatie Atlantis 

MB 

BB co en MB co + 

Lara 

Juni (eind schooljaar) ✓  

Kwartaal evaluatie in 

doelstelling. 

Mogelijkheid van 

rapportage aan MT.  

Lara Okt./Jan./April/Juni ✓  

Proeflessen groep 7 en 

8 

Leerkrachten groepen 

7 en 8 

Mei/Juni 2021 ✓  
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Controleren bestelling Erlyn en leerkrachten 

groep 7 en 8 

Augustus/September 

2021 
✓  

Start implementatie 

groep 7 en 8 

Leerkrachten groepen 

7 en 8 

Tijdelijke waarneming 

door Patricia (ivm 

verlof Lara) 

September 2021 ✓  

Terugkoppeling 

ervaringen en 

ervaringen uitwisselen 

op MBV en BBV 

Regelen collegiale 

consulatie, naar 

behoefte. 

Leerkrachten midden- 

en bovenbouw Marise 

en Laura 

Oktober/november 

2021 
✓  

Overdracht  Patricia en Lara Januari 2022 ✓  

Toets analyse 

bespreken: resultaten 

in de lijn der 

verwachtingen? 

Realiserend dat we pas 

4 maanden met deze 

methode werken.  

Lara + BB-coördinator 

+ OB + IB 

 

Maart 2022 ✓  

Mogelijkheid voor 

lesobservaties. 

Lara Vanaf maart 2022 ✓  

Toets analyse 

bespreken: resultaten 

in de lijn der 

verwachtingen? 

Realiserend dat we pas 

4 maanden met deze 

methode werken. 

 

Lara + BB-coördinator 

+ OB + IB 

 

Juni 2022  

 

Succescriteria: 

• De leerkrachten zijn positief over de methode Atlantis. We hebben met elkaar vragen en 

onduidelijkheden zo goed mogelijk opgelost in dit werkproces. 

• De (merkbare) doelen zijn goed aan bod gekomen. 

• De testresultaten zijn zo veel mogelijk op gewenst niveau.  

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

Eindevaluatie: 

Er is een kwaliteitskaart voortgezet TL en BL geschreven. Hierin staat beknopt hoe de methode 

Atlantis werkt en afspraken die we binnen de bouwen hebben gemaakt. Middenbouw leerkrachten zijn 

tevreden met de methode Atlantis. Ze zien een duidelijke groei in de leesmotivatie bij de leerlingen,  
 

Technisch lezen: 
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De groepen 4,5 en 6 scoren voldoende op de DMT zowel bij de M- als de E toetsen. De groei blijft in 

groep 5 en 6 bij de E toetsen achter. Groep 7 scoort iets beneden niveau op beiden toets momenten en 

ook de groei blijft iets beneden niveau. 

 

Begrijpend lezen:  

De scores   van de BL toetsen zijn bij de E toetsen duidelijk verbeterd t.o.v de M toetsen. In juni 

scoorden de groepen 4,5 en 6 boven niveau en hadden een hele goede groei gemaakt. Groep 7 bleef 

beneden het niveau maar hebben wel een hele goede groei behaald.  
 

Volgende stappen (zie activiteitenschema): 

• Implementatie methode bij de groepen 7 en 8 

• Inplannen van uitwisselen van ervaringen tijdens de bouwvergaderingen 

• Borgen van afspraken rondom voortgezet TL en BL in de kwaliteitskaart 

 

De methode Atlantis is goed geïmplementeerd en we kunnen de verdieping gaan opzoeken. In de 

onderbouw worden er verschillende interventies gepleegd om de kinderen tot het leren lezen te laten 

komen. Tijdens de studiedag van 15 juni en komend schooljaar gaan we de leesbevordering 

uitbouwen. Wij gaan ook starten met een Vindplaats in de school. Voor de volgende stappen zie 

activiteitenschema jaarplan Leesbevordering 2022 - 2023. 
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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. 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 optioneel eindgesprek.  

• De leerlingen van groep 7 en 8 waren aanwezig bij hun adviesgesprekken.  

• Met alle nieuwe kleuters en hun ouders wordt een intakegesprek gehouden voordat zij 4 jaar 

worden.  

• 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 digitaal en fysiek 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.  

• De voortgangsgesprekken in februari zijn digitaal gehouden en de eindgesprekken zijn 

fysiek/digitaal gehouden in verband met de corona.  

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

berichten. (Met als doel ouderbetrokkenheid). Ook verloopt het 1 op 1 contact met ouders met 

een korte vraag veel via Social Schools. 

• Wij hebben dit schooljaar een drie klachten van ouders gehad. Deze hebben wij redelijk snel 

kunnen oplossen. Dit betroffen een vrijwilliger en een medewerker van de BSO. 

• In het afgelopen schooljaar was de medezeggenschapsraad niet volledig bezet. Eén van de 

leerkrachten van de personeelsgeleding kon vanwege privé omstandigheden niet deelnemen. 

De directeur was als adviserend lid van de raad aanwezig. Zij hebben zich beziggehouden met 

diverse zaken betreffende de school. In hun notulen doen zij verslag over hun activiteiten. De 

notulen zijn te vinden op onze website. Ook is er meer communicatie tussen de OR en de MR 

ontstaan. De MR heeft als afsluiting van het jaar gezamenlijk gegeten. 

• 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,  

carnaval en sportdag. In hun jaarverslag doen zij verslag over hun activiteiten. Dit jaarverslag 

is te vinden op onze website. De onderbouwcoördinator was 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 2015 en 1 oktober 2016. 

 

Natuur- en Milieucentrum De Papaver  

In het schooljaar 2021-2022 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:  
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• De groepen 1-2: excursie Meneer de Pauw (kinderboerderij),  

• Groep 3: kikkerdrilpakket, schoon water (ontwerpend leren), herfstexcursie,  

lente excursie  

• Groep 4: bijen leskist 

• Groep 5: kleine diertjes leskist, slootjessafari, herfstexcursie, plastic soup, 

grondstoffencoach op bezoek, aan de slag met afval, afval bestaat niet 

• Groep 6: paddenstoelenkweekpakket, herfstexcursie, zadenpakket, levende 

oceanen lespakket, lente excursie, bijenexcursie 

• Groep 7: - 

• Groepen 8: excursie overleven in de natuur,  excursie “Stilte naast de stad”, 

duurzame visserij (gastles), excursie Botanische Tuin 

 

Groep 6 heeft wederom de moestuinen verzorgd en ze hebben een gezonde oogst binnen kunnen 

halen.  

 

Kunstklik 

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

afdeling Kunsteducatie voor de Delftse scholen genaamd Kunstklik. Echter zijn een 

aantal van deze voorstellingen/excursies niet doorgegaan.  

• De groepen 1-2 hebben workshop dans en beweging op school gevolgd en zijn 

naar Museum Prinsenhof geweest.  

• De groepen 3-4 hebben theater de Veste bezocht voor een bijzondere voorstelling met dans, 

poppenspel en muziek en een literatuurworkshop gehad.    

• De groepen 5-6 hebben een beeldende workshop perspectief gevolgd en een workshop muziek met 

het eigen lichaam gehad.  

• Groep 8 heeft een mediaworkshop presenteren gevolgd en online een dansvoorstelling bekeken. De 

groepen 7 hebben een theatervoorstelling gehad en een beeldend geschiedenis project.  

 

DOK (mediatheek en bibliotheek)  

De school maakt gebruik van het aanbod van DOK.  

• De groepen 1 t/m 6 hebben gebruik gemaakt van de “collectie in de klas”. Drie 

tot vier keer per jaar werd de collectie geruild.  

• Groep 7 en 8 hebben meegedaan aan de Nationale Voorleeswedstrijd.  

• Eind schooljaar hebben wij te horen gekregen dat wij recht hebben op een Vindplaats als OAB 

(onderwijsachterstanden) school. Begin schooljaar 2022-2023 zal deze gerealiseerd worden. 

 

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.   

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.  
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Opleidingsinstituten 

De Laurentius Stichting heeft een samenwerkingsconvenant met de Thomas More Hogeschool in 

Rotterdam. In het schooljaar 2021-2022 hebben wij wederom veel ruimte geboden aan verschillende 

studenten.  

Vanuit Pabo Thomas more zijn er drie studenten bij ons in school geweest in verschillende bouwen. 

Dit ging om een eerstejaars deeltijd student en twee tweedejaars studenten voltijd.  

Binnen de school hebben wij een contract aan kunnen bieden aan een Pabo student (Thomas More) die 

het versnelde traject volgt. Deze collega werkt bij ons als beginnende leerkracht naast de stages die zij 

op een andere school loopt. Zij werkt in de middenbouw. 

Als laatst hebben wij binnen de school een zij-instromer van de Hogeschool Leiden een contract aan 

kunnen bieden na het behalen van het assessment. Deze collega werkt in de bovenbouw.  

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 afgelopen jaar geen gebruik gemaakt van sponsoring. 

 

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. Wij hebben gratis 

het springkussen en de popcorn en suikerspin machines geleend tijdens de vakantieperiode.  

 

Buitenschoolse activiteiten 

In het schooljaar 2021-2022 heeft de school de gelegenheid geboden aan haar leerlingen om deel te 

nemen aan buitenschoolse activiteiten. Dit waren voornamelijk sport- en culturele activiteiten. Dit 

werd gedaan in samenwerking met Stichting Boost BMS, de buurtsportcoaches en de VAK. De 

diverse sportverenigingen verzorgden een afwisselend aanbod.  

 

Wijkagent/politie 

Er is een 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.  

 

 

 

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.  
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E-Deal 

Met alle Delftse scholen zijn wij een verduurzaamheidstraject aangegaan met de 

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

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

duurzaamheidsbewustwording. Een onderdeel van duurzaamheidsbewustwording is het 

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

lege cartridges kunnen op school ingeleverd worden. 

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

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

apparaten verzameld en daarmee hebben wij een mooi boekenpakket verdiend.  Daarnaast 

gaan diversen groepen regelmatig in de wijk afval prikken. 
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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.  

 

Met de goede doelen actie NL Doet hebben ouders voor de school 2 

zwerfboekenkasten gemaakt. Deze hebben wij in het nieuwe 

schooljaar onthuld. 

 

We zijn aan het begin van het schooljaar 

op schoolreisje geweest. De kleuters en 

groep 3 gingen naar Plaswijckpark. De 

groepen 4,5 en 6 naar Duinrell en de 

groepen 7 en 8 bezochten de Efteling.  

 

 

 

We hebben wederom uitgebreid aandacht besteedt aan de Gouden weken. Alle 

groepen konden 4 gouden sterren verdienen. Dit deden zij door aan een aantal 

opdrachten te voldoen zoals een vlog maken over de klas, positief 

geformuleerde klassenregels opstellen etc. Als beloning ontvingen de groepen 

een gouden superster en een waarde cheque om een gezelschapsspelletje aan te 

schaffen.  

 

 

 

Het eerste Cultuurheldenproject ging over “Worden 

wat je wil”. We zijn begonnen met een prikkelende 

opening, overal op het schoolplan lagen en hingen 

spullen die met een beroep te maken hadden. De 

kinderen kregen een puzzeltocht langs deze 

beroepen. Er kwamen ouders op school vertellen 

over hun beroep. 

 

 

 

 

 

We zijn met 2 groepen 8 naar het kamphuis De Betteld 

in Amerongen geweest. Voor het eerst in de 

geschiedenis van de BMS waren we met 2 groepen 8. 

Het was een ontzettend leuk kamp. We hebben veel 

activiteiten gedaan zoals allerlei kampspellen, een 

sportdag, een rondleiding over de Grebbenlinie en naar 

dierenpark Rhenen. Uiteraard mocht een goede silent 

disco niet ontbreken! 
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De vakanties staan altijd bol van activiteiten bij BOOST, er worden 

proefjes gedaan, gekookt, geturnd en er was een heuse knuffel en 

onesiedag.  

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas kwam dit schooljaar met de All you Need is Love caravan, 

wekenlang vonden we liefdesraadsels en konden we meesters en juffen 

uitsluiten op wie Sinterklaas stiekem een beetje verliefd was. Op 5 

december bleek dat dus juf Jeanne te zijn. Gelukkig ging ze toch maar niet 

mee naar Spanje.  
 

Waar we dachten dat we niet meer dicht hoefden gingen we toch een week eerder dicht met kerst. 

Gelukkig waren wij helemaal voorbereid en hebben we niets van het kerstfeest hoeven te laten. Zelfs 

het kerstdiner, ging coronaproof door! Bij de advent gingen we van iets liefs tegen elkaar in de klas 

zeggen, naar iets liefs naar iemand in de school, naar iets liefs voor de ouders en iets liefs voor de 

ouderen in de Bieslandhof. De kerstviering is bijna ons altijd een film die we van tevoren hebben 

opgenomen dus ook deze hebben wij “gewoon” kunnen laten zien, alleen niet in de kerk. 

Uiteraard heeft BOOST 

BMS in de kerstvakantie 

weer noodopvang gedraaid 

voor de 

abonnementhouders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In januari t/m maart vlogen de griepgolven en coronabesmettingen ons om de 

oren. Waar we eigenlijk 2 jaar gevrijwaard waren van grote uitval was het nu 

bijna onmogelijk om het rond te krijgen. Cito toetsen afnemen met halve 

klassen. Een school draaiende houden met een half team. Het was echt heel 

pittig. Gelukkig werd dit ook gezien door de ouders die ons hier en daar een 

lief berichtje stuurde en een lieve attentie verzorgde.  

 

Ook in dit schooljaar mocht er weer een huwelijk 

gesloten worden door de buitengewoon directeur 

van de BMS. Dit keer van juf Laura en haar Danny. 

Juf Laura had het eerste half jaar een vervanging in 

groep 7 vervuld en “gewoon” haar eigen groep 4 

gedraaid. Dus beiden groepen mochten aanwezig zijn. Heel speciaal dat we 

dit op school mogen doen. 
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Juf Lois van groep 5 ging met zwangerschapsverlof en kreeg een heuse 

babyshower. We hadden plan A wat door corona en langdurig uitval niet 

doorging. Plan B en C konden ook de prullenbak in. Uiteindelijk werd 

Plan D het noodplan waarbij juf Suzan van groep 3 naar groep 5 ging, 

groep 3 werd opgevangen totdat er een juf 

hersteld was van corona en juf Kayleigh een 

dag extra kon werken en juf Laura droeg 

natuurlijk ook weer haar steentje bij.  

 
 

Carnaval wordt altijd uitgebreid gevierd op de BMS. Dit keer was 

iedereen een schurk.  

Op de BSO hadden we in de voorjaarsvakantie 

de Winterspelen met natuurlijk weer 

ontzettend leuke activiteiten. Zoals ijssculpturen maken, sporten en iglo’s 

maken. 

 

We hebben 2 studiedagen gehouden met onderwijs en 

opvang waar we met elkaar de ins en outs van de 

Kanjertraining kregen uitgelegd. Heel waardevol om dit 

met elkaar te volgen. 

 

 

 

 

In maart hebben we een ijsbaan op het schoolplein 

neergezet. Dit in het kader van corona waardoor al zoveel 

niet doorging. We konden het mooi combineren met goede 

doelen actie voor Oekraïne waar onze kinderen met elkaar 

meer dan €7000,- hebben opgehaald!!! De ouderraad, Boost 

en school hebben dit met elkaar 

bekostigd.  

 

 

 

 

 

 

Uiteraard doen wij in het kader van burgerschap mee aan allerlei Nationale dagen 

zoals de buitenlesdag, duurzaamheidslessen en nog veel meer: 
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Met Pasen hadden we voor het eerst sinds 2 jaar weer een 

bijeenkomst met alle kinderen bij elkaar. Het thema was een nieuw 

begin en alle kinderen hadden hier iets voor voorbereid. 

Het was heel fijn dat we dit weer op deze manier konden doen met 

elkaar.  

 

 

 

 

 

 

 

Er gingen dit schooljaar 3 collega’s 

met pensioen. Te beginnen met juf 

Sipkje. Bijna de hele school heeft 

juf Sipkje wel als juf gehad dus we 

hebben haar geërd met een 

fantastische dag vol verrassingen 

zoals The Masked teacher/student, 

een moppentrommel (want daar 

houdt deze juf wel van) en een 

heerlijke high tea in elke klas.  

 

 

In de meivakantie zat Muziek bij de BSO. Er werden allerlei 

activiteiten gedaan waar muziek een rol bij speelde. Zo kwam er een 

drumcaravan, was er Silent disco, een dj workshop, maak je eigen 

muziekinstrument en nog veel meer! 

 

 

De oudste kleuters hebben traditioneel 

afscheid genomen met een 

pannenkoekenfeest en uitglijden naar 

groep 3. 

 

 

 

We hebben het jaar traditioneel afgesloten met een cultuurheldenproject. 

Dit keer was het thema: Leef je droom. De hele school was ingepakt en 

mysterieus gemaakt, dit om de kinderen te prikkelen en om het thema te 

onthullen. Twee weken lang hebben de kinderen gewerkt aan hun droomwereld en aan het einde van 

de tweede week mochten alle ouders op droomvlucht komen met hun kind. Ook kreeg juf Jeanne een 

VIP droomvlucht omdat ze met pensioen is gegaan. We hebben het schooljaar gezamenlijk afgesloten 

met een studieochtend en ’s middags met een salsaworkshop en een gezellige borrel waarbij we als 

team afscheid hebben genomen van Jeanne en Astrid vanwege hun pensionering.  

 

 

 

 

 

 

 

 


