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[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om 

een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt 

plaatsen.] 

 

 

 

 

 

Geachte lezer, 

Het jaarverslag is een document dat een beschrijving geeft van hetgeen het afgelopen jaar gepasseerd is. Met het 

cijfermatig deel geeft het een inkijkje in de bereikte resultaten. Het is een verantwoordingsdocument naar het eigen 

personeel, de medezeggenschapsraad, de ouders, de centrale directie en eventueel naar overige relaties. Door 

middel van een beschrijving van het jaar wordt er een evaluatieve verbinding gelegd met het schoolplan en het 

jaaractiviteitenplan en wordt er waar mogelijk vooruitgekeken naar de toekomst. 

Dit document is met zorg samengesteld en we hopen dat u een goed beeld krijgt van wat er het afgelopen jaar is 

gerealiseerd. 

  

Schooljaar 2018-2019 
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Algemeen  
Het schooljaar 2018-2019 is best een spannend jaar geweest. De wisseling van de 

directie heeft hier een grote rol in gespeeld. Een jaar waarin op zoek gegaan moest 

worden naar een passende invulling van het management van de school, die moet 

zorgen voor een stabiele toekomst.  

Onderwijskundig was het borgen van de ingeslagen weg (het ontwikkelen van een 

groei mindset bij de kinderen) één van de belangrijkste speerpunten van het 

afgelopen schooljaar. Om nieuwe teamleden hierin mee te nemen is hier uitvoerig op 

ingegaan tijdens de studiedagen. Het nieuwe schoolplan is vormgegeven en ook de 

jaarplannen voor de verschillende L11-werkgroepen zijn toegelicht tijdens één van de studiedagen. Elk teamlid is 

weer goed op de hoogte van de plannen die er liggen voor de komende jaren en hebben zo de stip aan de 

`Poolsterhorizon` in hun vizier. Tijdens één van de studiedagen zijn we ook overgegaan naar Office 365.  

Er is daarnaast veel tijd en energie gestoken in het vernieuwen van het dyslexiebeleid en het vinden van de juiste 

ondersteunende software hiervoor. In de kleutergroepen is voor het eerst een heel schooljaar gewerkt met de nieuw 

ontwikkelde themaplannen. Deze zijn gekoppeld aan de doelen in ons observatiesysteem Kijk. In de groepen 3 is 

gestart met de nieuwe methode VLL Kim-versie met de daarbij aansluitende versie van Pennenstreken. De invoering 

hiervan is gecombineerd met het uitbouwen van het spelend leren in groep 3. Op onderwijskundig gebied is er in de 

verschillende L11-werkgroepen gewerkt volgens de jaarplannen. De evaluatie hiervan is te vinden in de bijlage van 

dit document. Al met al is er veel werk verzet, waar we trots op kunnen zijn met elkaar.  

Vanwege de wisseling van directeur is er met ieder personeelslid een startgesprek gevoerd. De insteek hiervan was 

om iedereen de gelegenheid te geven verwachtingen, wensen en ambities naar elkaar uit te spreken. Hiervoor heeft 

elk personeelslid voorafgaand aan het gesprek een vragenformulier ingevuld en na afloop een verslag van het 

gesprek gemaakt. Dit is door iedereen als heel zinvol en prettig ervaren.  

 

Naast een nieuwe directeur is er afgelopen schooljaar een viertal nieuwe teamleden verwelkomd. Om deze nieuwe 

collega`s snel in te laten bedden in de organisatie is er ingezet op intensieve begeleiding van deze collega`s. Dit 

houdt in dat de parallel-collega het vaste aanspreekpunt was en dat de intern begeleider en de directie regelmatig 

lesobservaties hebben gedaan. Aan de hand van deze lesobservaties is er steeds een nagesprek met coaching 

geweest. Samen met de nieuwe collega`s is de 9 maanden cyclus van COO7 gevolgd.  

Ook dit schooljaar hebben alle leerkrachten weer minimaal één klassenconsultatie afgelegd. De focus van dit jaar lag 

op het kijken welke aspecten van de breindidactiek terug te zien waren in de les. Er was ook meegegeven om goed 

met elkaar na te bespreken wat er gezien is gedurende dit lesmoment.  

Dit is in een notendop waar het team zich onder leiding van de directie op heeft gericht gedurende het schooljaar 

2018-2019. Onderstaand in dit verslag is op diverse gebieden te lezen waar dit jaar op in is gezet en wat er bereikt is.    

Onderwijsresultaten  
De ingezette weg van de afgelopen jaren is gecontinueerd. Een groot compliment voor het team is hier wel op zijn 

plaats. Ondanks de wisseling van directie heeft onze focus steeds gelegen bij het ontwikkelen van een groei mindset 

bij alle kinderen en de borging van dit proces. De breindidactiek is hier een onderdeel van.   

De CITO-eindtoets is voor ons een mooi meetmoment om te bekijken of we nog op de goede weg zijn met de 

kwaliteit van ons onderwijs. De afgelopen jaren laten een consistent beeld zien. We scoren als school boven het 

landelijk gemiddelde. Een hele opgaaf/uitdaging, omdat onze school in de zwaarstwegende categorie valt. We 

worden dus vergeleken met scholen die in de hoogste wegingscategorie vallen. Natuurlijk zijn we blij met een goed 

totaalresultaat, maar het gaat ons meer om de individuele groei van het kind. Die groei is voor ons meer bepalend. 

Immers ook een zeer goed presterend kind op cognitief gebied (A-score) moet hard werken om groei te laten zien 

binnen de A-scores. Net als een kind dat een mooie groei laat zien in bijvoorbeeld de D-score. Het kan dus zomaar 

zijn dat we niet tevreden zijn over een kind dat ogenschijnlijk prima scoort, maar dat bijvoorbeeld door een matige 

werkhouding geen groei laat zien.  

De CITO-eindtoets kent in de schoolscore een range van 501-550 punten. De gemiddelde landelijke score ligt 

jaarlijks tussen de 535-536. De ondergrens waarbij scholen nog binnen de norm van de inspectie vallen, ligt voor 

scholen zoals De Poolster rond de 533/534.   

Elk jaar is het ook voor de school een beetje spannend hoe de score zal uitpakken. Gezien ons leerlingvolgsysteem 

is het natuurlijk geen echte verrassing, maar de kinderen moeten het wel waarmaken. Dit schooljaar is het heel goed 

gegaan, want de ongewogen schoolscore is 542,2, en dat is bijzonder fraai. 

 

 

 



  
 

 
3 

Meerjarenoverzicht CITO-eindtoets (standaardscores)  

Jaar Schoolgroep Eindscore 

ongewogen 

Aantal 

leerlingen 

Meegedaan 

09/10 8 535 34 34 (2 lln. met LWOO beschikking) 

10/11 8 535,9 51 51 

11/12 8 536,5 36 36 (3 lln. met LWOO beschikking) 

12/13 8 537,7 44 43 (1 lln. met LWOO beschikking) 

13/14 8 536,3 41 41 (2 lln. met LWOO beschikking) 

14/15 8 539,7 34 34 

15/16 8 535,7 48 48 (2 lln. met LWOO beschikking) 

16/17 8 538,9 48 48 leerlingen (1 lln. met LWOO 

beschikking) 

17/18 8 541,0 45 45 leerlingen (1lln. met LWOO 

beschikking) 

18/19 8 542,2 41 40 leerlingen (3 lln. met LWOO 

beschikking). 

Landelijk gemiddelde 2019 scholen met dezelfde weging correctie:  535,7 

Landelijk gemiddelde 2018 scholen met dezelfde weging correctie: 535,5    

Landelijk gemiddelde 2017 scholen met dezelfde weging correctie: 535,1. Poolster: 537,1 

Landelijk gemiddelde 2016  scholen met dezelfde weging correctie:  534,6. Poolster: 534,5 

Landelijk gemiddelde 2015  scholen met dezelfde weging correctie:   534,9. Poolster: 537,5 

De kinderen van de groepen 8 hebben hopelijk allemaal snel hun plekje gevonden in het VO. Gezien het 

eindresultaat van de CITO in combinatie met het schooladvies hebben we groot vertrouwen in de toekomst voor deze 

leerlingen. We zullen ze zeker gaan volgen om de resultaten te blijven monitoren. 

De trendanalyses van de school laten de afgelopen jaren een consistent beeld zien. De resultaten zijn goed. We zien 

een verwachte en meer dan verwachte groei bij een groot aantal leerlingen. Uiteraard zijn er ook leerlingen waarbij 

de ontwikkeling extra aandacht vraagt. De meetgegevens worden conform het schoolbeleid ‘zorg’ doorgesproken met 

de leerkrachten. Er worden groepsplannen en individuele handelingsplannen gemaakt voor kinderen en deze 

worden, al dan niet met RT-ondersteuning, uitgevoerd in de groep. De leerkracht maakt samen met de intern 

begeleiders van de school de groepsanalyse en zoemt hierbij in op de leerlingen die extra zorg vragen. Dit heeft als 

resultaat dat leerlingen doorschuiven naar de plusklas, naar de RT of krijgen een op maat gesneden programma 

aangeboden. Indien nodig wordt externe hulp ‘ingevlogen’. Een enkele leerling maakt een versnelling in leerjaar. 

Uiteraard gebeurt dit in goed overleg met de IB en de ouders. 

School brede aandachtspunten 

Bij de groepen 4 zien we wat achteruitgang op de CITO-Leestempo. In de grafiek ‘leerjaren leestempo’ is te zien dat 
dit vaker in groep 4 aan de orde is. De nieuwe manier van toetsen kan hier van invloed zijn. Dit trekt in groep 5 ook 
steeds weer bij. Sinds dit schooljaar is in groep 3 een nieuwe technisch leesmethode (VLL, Kim-versie) gestart, 
waardoor we vermoeden dat dit volgend jaar een ander beeld zal geven.   
Op het gebied van begrijpend lezen hebben alle groepen de schoolnorm behaald. In de groepen 4 is deze periode 
Nieuwsbegrip structureel ingezet. Dit wordt volgend schooljaar gecontinueerd.   
Het rekenonderwijs wordt een speerpunt in het nieuwe schooljaar. Veel groepen hebben de groei niet 
behaald. Hiervoor komt een school brede aanpak. De grote aandachtspunten zijn o.a.: het finetunen van het DIM-
model, de coöperatieve werkvorm goed aan laten sluiten bij het doel van de les, meer inzet van concreet materiaal 
(stimuleren d.m.v. rekentafel).  
Bij de CITO-spelling zien we dat een aantal groepen de vaardigheidsgroei niet hebben behaald. Een aantal 
spellingstrategieën wordt, wanneer we de methode volgen, te laat aangeboden. Malmberg is hier inmiddels ook op 

ingesprongen en heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld, volgend jaar zullen we deze nieuwe aanpak gaan volgen.    
 
Niet alleen de cognitieve zaken worden gemonitord, maar ook de creatieve ontwikkeling, het motorisch en het sociaal 

functioneren van de kinderen. Het is mooi te zien dat veel kinderen een goede ontwikkeling doormaken. Echter, het is 
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opvallend dat een toenemend aantal kinderen (externe) hulp nodig heeft. Een groot deel van de problemen doet zich 

voor buiten school, maar gezien de veilige plek op school uiten kinderen zich vooral in de groep en bij de leerkracht. 

Des te belangrijker is de bijdrage van schoolmaatschappelijk werk op school om de kinderen bij te staan en ouders 

de weg te wijzen in ‘het land’ van de hulpverlening. Deze functionaris verricht goed en zeer nodig werk. De toename 

van de nood van betrokken kinderen ervaart school als zorgelijk, temeer omdat veel energie gaat zitten in de hulp en 

het bijstaan van deze kinderen. De hoofden van deze kinderen zitten zo vol dat dit een negatieve invloed kan 

hebben/heeft op hun verdere ontwikkeling. Gelukkig zien we dat het met verreweg de meeste kinderen goed gaat en 

dat zij met een blij gezicht naar school komen. 

Met de onderzoeken van WMKPO (Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs) wordt jaarlijks gemonitord hoe ouders, 
teamleden en kinderen onze school, ons onderwijs en de omgeving ervaren. In de bijlagen van dit jaarverslag zijn de 
resultaten van deze onderzoeken te vinden. De uitslag van deze enquêtes is door het team en de directie 
geanalyseerd en in de jaarplannen zijn aandachtspunten opgenomen. 
 
 

Medewerkers 
Het team is sterk en heeft zich het afgelopen jaar frequent op de hoogte gehouden 

van de meest recente ontwikkelingen in onderwijsland. Vanuit onze schoolvisie 

hebben we zaken in de organisatie op school en groepsniveau ingebed in de 

dagelijkse praktijk. Tevens hebben we zorggedragen voor verankering van reeds 

ingezette vernieuwingen in ons onderwijs.  

Helaas hebben we ook te maken gehad met een aantal langdurig zieke collega`s. In 

veel gevallen konden we dit intern oplossen. In februari 2019 hebben we na het uitzetten van een vacature mevrouw 

Vernooij aangenomen voor ziektevervanging van één van de collega`s. Gelukkig is deze collega na een langdurige 

herstelperiode weer volledig aan de slag. Een andere collega heeft eind schooljaar te kampen gekregen met een 

hernia. Aan de start van het nieuwe schooljaar wordt met haar begonnen aan een re-integratietraject. Ook onze 

conciërge is even uit de roulatie geweest, maar inmiddels gelukkig weer volledig terug gekeerd in haar functie.  

Het is echt super, dat we de opvang intern hebben kunnen regelen, waardoor de voortgang en continuïteit van het 

geboden onderwijs nauwelijks in gevaar gekomen zijn. Veel waardering voor de collega’s die net een stapje harder 

hebben gelopen om dit allemaal te bewerkstelligen.  

Het team heeft zich het afgelopen schooljaar op veel terreinen bijgeschoold. De meest opvallende zijn: de Echa 

studie (hoogbegaafdheid), de Rots en Water training, cultuurcoördinator en het spelend leren.  

Aantal medewerkers per 1-8-2019:   

 39 medewerkers, waaronder 6 mannelijke collega’s en 33 vrouw. 

 12 medewerkers zijn 55 jaar of ouder 

 27 medewerkers zijn jonger dan 55 jaar 

 7 medewerkers zijn jonger dan 30 jaar 

Het afgelopen jaar hebben we vier nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Het zijn Anne Vernooij, Laura Keur, 

Manouk Berghuis en Marijn Noorlander. Vanaf 1-8-2019 zullen ook Jessica Scholte, Thijs van der Helm en Lars 

Peters het team versterken. 

Manouk is na haar LIO-stage gebleven op De Poolster en heeft fulltime groep 6 gedraaid het afgelopen schooljaar. 

Dit was ook de groep waarin ze haar LIO-stage heeft gelopen, dus dit was een goede volgende stap. Marijn 

Noorlander is ook als startend leerkracht begonnen. Voor hem was De Poolster een nieuwe omgeving. Hij heeft zich 

goed binnen het team geïntegreerd. Laura Keur is afgelopen schooljaar gestart op De Poolster heeft 3 dagen per 

week één van de groepen 7 gedraaid. Zij heeft zich snel aangepast aan de werkwijze in de school. Anne Vernooij is 

gedurende het schooljaar (begin 2019) gestart als leerkracht op onze school. Zij is gestart als ziektevervanging voor 

een langdurig zieke collega, maar daarnaast heeft zij ook invalwerk verricht in de groepen 5 en 8 om de MT-leden te 

ontlasten.  

 

Per 1 september 2019 hebben we afscheid genomen van Ger van Dongen als directeur. Hij is met prepensioen 

gegaan. Wendy Vonk heeft zijn functie over genomen vanaf het schooljaar 2018-2019.  

 

Gebouw 
Het afgelopen schooljaar zijn de kleuterlokalen gerenoveerd. De lokalen zijn opnieuw geschilderd, de vloeren in de 

natte hoeken zijn vervangen, de elektra is vernieuwd en er zijn trespa platen aangebracht op de verouderde tegeltjes 

in de groepen. Er heeft verder een grote opruiming plaatsgevonden. Om in alle groepen eenheid te creëren is er voor 

elke kleutergroep een whiteboard aangeschaft en een bulletinbord. Het ziet er weer fris uit! We hopen te zijner tijd de 

groepen 3 t/m 5 deze opknapbeurt ook te kunnen geven.   
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In de bovenbouw zijn er ophangsystemen aangeschaft om werkjes van de kinderen te kunnen presenteren. 

Aan de buitenzijde van het gebouw zijn geen grote aanpassingen gedaan dit jaar. 

Het directiekantoor is voorzien van nieuwe meubels en in de personeelskamer is een koffiemachine geplaatst. De 

keuze voor het team is nu reuze!  

Onder leiding van de ouderraad wordt een aantal keer per jaar oud-papier in de wijk opgehaald. De opbrengst gaat 

naar de OR die er samen met het team een mooie bestemming voor zoekt. Dit jaar stond een moestuin voor de 

kleuters op de planning. Door ziekte van de uitvoerder is dit helaas nog niet gerealiseerd.  

Onze planten in en om het gebouw worden sinds dit schooljaar met veel liefde onderhouden door een vrijwilligster. 

Hierdoor is de aanblik in en om het gebouw een stuk verbeterd, top! 

Samenwerking 
Wederom is er dit jaar erg prettig samengewerkt met de oudergroep en we konden dan ook rekenen op veel hulp bij 

allerlei grote schoolactiviteiten. Onze waardering hiervoor is groot. We zien een grote betrokkenheid van ouders bij 

de ontwikkeling van hun kind(eren), dat is goed en fijn. Zo werkt de driehoek van samenwerking tussen ouders, 

leerkracht en kind optimaal en dat wordt terugvertaald in de resultaten. Verder zijn de bestaande gremia binnen de 

school zeer actief geweest. De ouderraadsleden hebben geparticipeerd in de organisatie rond de feesten en het 

jaarlijkse project. Tevens hebben zij veel goed werk verricht vanuit diverse commissies. Op beleidsterrein heeft de 

medezeggenschapsraad haar steentje bijgedragen door mee te denken over diverse beleidszaken binnen de school 

en de stichting. De overblijf, die valt onder de verantwoording van de MR, wordt aangestuurd door Jolanda Kerkvliet. 

De dagelijkse coördinatie wordt met grote zorg door Linda van Lobberegt uitgevoerd. Wij zijn de dames hier heel 

dankbaar voor. Ondanks alle goede zaken die er gedaan zijn, staat het overblijven op de huidige manier onder grote 

druk. Er zijn te weinig vrijwilligers beschikbaar. Komend schooljaar wordt de manier van werken aangepast. 

Het afgelopen jaar heeft de school niet alleen gestaan. Zo zijn er veel instanties waarmee intensief samengewerkt 

wordt om de gevraagde en verwachte kwaliteit te leveren. In geheel willekeurige volgorde: BSO Zus & Zo, het CJG, 

schoolmaatschappelijk werk, Veilig Thuis, de gemeente, de wijkagenten, de bibliotheek, stichting Muzische Vorming, 

ons eigen schoolbestuur en de besturen van overige denominaties, de politie, het voortgezet onderwijs, PPO 

Delflanden, Onderwijs adviesdiensten en uiteraard diverse onderhoudsbedrijven.  

Wij bedanken bovenstaande instanties voor de prettige en constructieve samenwerking in het afgelopen jaar. 

Verder zijn we blij met de oudergroep die heel veel ondersteunende arbeid verricht. Dat varieert van het eenmalig 

helpen van de leerkracht bij een activiteit tot het wekelijks bieden van hulp aan de kinderen. Veel ouders zijn bereid 

tijd en aandacht aan de school van hun kinderen te schenken, dat is een meerwaarde voor ons onderwijs. 

Dit geldt zeker voor onze trouwe vrijwilligers die nauw bij het team betrokken zijn. Dit jaar waren dat Ed Minkman en 

Pim de Ruiter die zeer veel grote klussen in school opgepakt hebben. Wendy Bierman, Inge Lamens en Ingrid 

Heijning hebben veel lesondersteuning geboden. Wie zeker niet onvermeld mag blijven is meester Fons die naast 

kleine hand- en spandiensten, de inkoop van allerlei klein materiaal ook de lessen Italiaans in school verzorgd heeft. 

Financiën 
De school kent nog steeds een groei in leerlingenaantal. Gezien het bekostigingsstelsel van de overheid is dat nodig. 

Voor een school, zoals die van ons, met een leerlingengewicht van praktisch nul, zijn ongeveer 28 leerlingen per 

groep nodig om de bekostiging rond te krijgen. Enige jaren geleden is er een keus gemaakt voor parallelgroepen. Dat 

is onderwijskundig een zeer goede zet geweest. Door de lichte groei wordt het aantal van 28 leerlingen per groep 

steeds meer benaderd en dit maakt het mogelijk de ingezette lijn van de parallelgroepen door te zetten. Dit betekent 

dat er vooralsnog geen combinatiegroepen gemaakt hoeven te worden. De inmiddels beschikbaar gestelde 

werkdrukgelden zijn nog altijd meer dan welkom in de school. 

Door het akkoord over de werkdrukverlaging in het onderwijs heeft De Poolster ook dit jaar een extra financiële 

impuls ontvangen. Dit geld is benut voor het aanstellen van een vakdocent muziek. De leerkrachten zijn hierdoor 

ontlast in hun werkzaamheden en gezien de specialistische opleiding van deze muziekleerkracht krijgt het 

muziekonderwijs een kwaliteitsimpuls. In het werkverdelingsplan voor volgend schooljaar is de verdeling van deze 

gelden anders ingericht. 

Verder staat de school er financieel goed voor. De begroting is sluitend en er is voldoende reserve om eventuele 

calamiteiten op te vangen. Neemt niet weg dat we zorgvuldig met de financiën om moeten gaan. Binnen de begroting 

is de bijdrage van de ouderraad noodzakelijk. Zij bekostigen o.a. de bussen en entree van uitstapjes, dragen bij in de 

kosten van grote feesten (Sint, Kerst, Pasen) en springen financieel bij voor specifieke activiteiten (keuze-uur, 

musical, schoolwerkweek en incidentele uitgaven voor apparatuur). De vrijwillige bijdrage van ouders/verzorgers is 

afgelopen jaar niet verhoogd, deze begroting is sluitend geweest. 

De uitgebreide begroting treft u in het jaarverslag van de Laurentiusstichting en is tevens opvraagbaar bij de directie 

van de school. 
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De bijlagen 

1- Rapport WMKPO leerlingen vragenlijst     Blz.  7 

2- Rapport WMKPO ouders        Blz.  8 

3- Jaarverslagen commissies 

a. Jaarverslag school algemeen     Blz. 10 

b. Jaarverslag ICT       Blz. 18 

c. Jaarverslag commissie RT (Remedial Teaching)  Blz. 23 

d. Jaarverslag commissie Taal-Lezen    Blz. 25 

e. Jaarverslag commissie Hoogbegaafdheid   Blz. 30 

f. Jaarverslag commissie Rekenen     Blz. 33 

g. Jaarverslag commissie Cultuur     Blz. 36  

h. Jaarverslag commissie Gedrag     Blz. 40 
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BIJLAGEN: 

Bijlage 1 

WMKPO: Vragenlijst leerlingen sociale veiligheid 

Onvoldoende score    is tot 2,50 
Zwak/matig     tussen de 2,50 en 3,00 
Voldoende score     tussen de 3,00 en 3,25 
Ruim voldoende     tussen de 3,25 en 3,50 
Goed      tussen de 3,50 en 3,75 
Uitstekend     tussen de 3,75 en 4,00 
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Bijlage 2  

WMKPO:  Vragenlijst ouders 

Onvoldoende score    is tot 2,50 
Zwak/matig     tussen de 2,50 en 3,00 
Voldoende score     tussen de 3,00 en 3,25 
Ruim voldoende     tussen de 3,25 en 3,50 
Goed      tussen de 3,50 en 3,75 
Uitstekend     tussen de 3,75 en 4,00 
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Bijlage 3: Jaarverslagen commissies 

Elke commissie heeft een jaarverslag gemaakt. Deze treft u hieronder aan.  

Jaarverslag 2018-2019 algemeen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sept 

/Okt 
Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie X 

1 Schoolwerkweek 

Groep 8 

3 t/m 7 september 

 Organiseren natuurwerkweek 

voor de groepen 8. 

 Maken DVD 

schoolwerkweek. 

 Organiseren 

terugkomavond leerlingen 

en ouders. 

Leerkrachten 

groepen 8 en 

overige kampleiding 

September 

2018, Week 2 

van het 

schooljaar 

Eind september, na de 
werkweek. 

V 

2  Studiedag 1 wo. 

26 september 

2018. 

 Evaluatie schoolresultaten 

 Start schoolplan 2019- 2023 

Aftrap voorbereiding nieuw 

meerjaren schoolplan in relatie 

tot SBP van de Stichting 

 Vervolg Breinleren: 

 Item: PLG 

 Goede doel, projectbepaling, 

opstart diverse zaken jaar. 

 Input LB commissies. O.a. AVG 

(privacy), Rekenen (drieslag, 

doelenposter) 

 IB 

 Eigen 

beheer: 

directie IB 

20 september 

2018 
 
Schoolplan 

gereed 2019 

Trendanalyses zijn 
besproken. 
Waar moet de focus op 
komen te liggen in het 
nieuwe vierjarenplan? 
Stip aan de horizon! 
Vruchtbare dag 
geweest, zie notulen. 

V 

3 Kind rapporten /zien 

 
 
 

 Afnemen kind rapporten 2x per 

jaar + ZIEN 

Bespreken met leerlingen en IB 

 

Leerkrachten 

IB 

 
 

Oktober 2018 

   

 

 

 V 
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 Sociomatrix blijft naast Zien  Bijstellen plan van aanpak in groep Werkgroep + externe  September 2018    

  t/m einde 

schooljaar 

 4 2x per jaar collegiale 
consultatie inroosteren. 
Opdracht vanuit IB / 
schoolontwikkeling meegeven. 

 Kennis nemen en leren van 

werkwijze in elkaars groep 

 Doorgaande leerlijn 

bevorderen 

 Afstemming aanpak 

 Bespreking IB overleg in 

bouwen 

Leerkrachten 

IB 

Uitvoering conform 

rooster IB 

IB 

1e planning Eind 

september 2018 

2e 

planning april 

2019 

Aansturing IB + 

directie. 

Eigenaarschap 

bij leerkracht. 

Klassenconsultatie is 
door iedereen 1x 
uitgevoerd. Door 
directiewisseling alleen 
eind april. 

V 

 5 Individuele Zorg vanuit 
groepsplannen, observaties, 
probleemanalyse 

 Leerlingen op maat bedienen 

vanuit visie HGW 

Leerkracht 

IB 

RT 

September 

2018 

(betreft meer 

jaren aanpak) 

Loopt via 1 Zorg route V 

 6 Klassenbezoek groot Klokken 
Coo7 

 Monitoren schoolontwikkeling 

 Functioneren leerkrachten 

IB 

Directie 

Conform 1 zorg 

route 

Meer jaren 

Coaching en COO7 
nieuwe leerkrachten, 
Startgesprek alle 
collega`s met nieuwe 
directeur. 

V 

 7 Afschilmodel als onderdeel 

van het klassenmanagement 

in de groep (DIM) 

Zie ook coöperatief leren 

in Blok 2 

Borging mindful aanpak / 

breinleren 

 Borging gedifferentieerd 

lesaanbod en afstemming 

leerstof op de 3 basisniveaus 

in de groep 

Leerkrachten IB Aandachtspunt 

eerste ronde 

groepsobservatie

s 

In okt/nov. 

Betreft meer 

jaren aanpak 

 V 

v 8 Verder vormgeven uitbouwen 

Plusklassen  

 

 

 Verruimen onderwijsaanbod voor 

leerlingen met een ontwikkelings- 

Voorsprong. 

 O.a. meedraaien 

Kangoeroewedstrijd. 

 Doelen stellen plus 

leerlingen 

IB + Commissie 
hoogbegaafden 

Sept t/m einde 

schooljaar 

conform 

planning 

Tijdens overleg 
Commissie HB 

V 
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10 Versnellen 

Lees/rekenonderwijs groep 3 
 Versnelling van methode 

n.a.v. niveau ll.en. 

 Monitoring 

Leerkrachten 

IB 

Begin 

schooljaar. 

Evaluatie in de 

maand mei ‘19 

Tijdens overleg 

Commissie 

rekenonderwijs 

V 

11 Klassenafspraken/regels  Duidelijke afspraken aan 

het begin van het school 

jaar i.v.m. 

veiligheid op school 

Leerkrachten, IB, 

commissie gedrag 

Begin 

schooljaar 

Tijdens overleg 

Commissie gedrag 

V 

12 Methode leesonderwijs 

groepen 3 
 implementatie nieuwe 

methode Veilig Leren 

Lezen KIM versie. 

Lkr. Groepen 3, LB 

cie taal/lezen, IB, MT 

Implementatie 

2018-2019 

Monitoring commissie 

taal/lezen 

V 

13 LB commissies  De verschillende commissies 

buigen zich over 

onderwerpen die het 

onderwijs verbeteren 

 Komen tot een jaarplan voor 

iedere commissie 

LB 

Commissies 

IB/adjunct 

Sept/okt 1e 

vergadering 

Verder door 

het hele jaar 

Zie eigen 

jaarplannen 

commissies 

V 

14 LWOO leerlingen  Bespreken met ouders 

 Aanmelden bij onderwijs 

transparant 

 Toetsen 

Leerkracht groep 

7+8+IB 

Sept 2018 (ll gr 

8) 

Maart/april 2019 

ll groep 

7) 

 V 

15 Cito toetsen  Bestellen 3.0 toetsen 

Laatste sessie 

 Bestuderen en 

aanschaffen digitale toetsen 

 

 

IB  

ICT 

Begin schooljaar  V 
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NOV 

/ 

DEC 

Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie X 

1 Voortgangsbesluit methode 

Engels. Meerjarenplan 

schoolplan. 

Al of niet naar voren halen 

methodegebruik 
Werkgroep 

Engels/taal 

Directie 

(monitoring) 

November 

2018 

Er wordt komend jaar 
opnieuw gekeken naar 
de methode Engels. 
Voldoet deze nog aan 
onze wensen? 

V 

1a Voortgangsbesluit methode 

pennenstreken 

Implementatie 4 t/m 8 IB-directie Einde schooljaar Geen besluit over 
genomen. Door 
geschoven naar 
jaarplan 2019-2020. 
  

V 

2 Werken aan voortzetting 

subsidie en/of zoeken naar 

subsidie( samenwerking 

Helicon) 

Samenwerking versterken tussen 

muziekvereniging en school in het 

kader van muziekpromotie 

 

Cultuur coördinator en 

contactpersoon 

Helicon 

Juni 2019 Subsidie halen is dit jaar 
niet gelukt. 

V 

3 Implementeren /verder uitwerken 

themaplannen kleuters als 

groepsplan 

2e jaar: evaluatie, bijstellen, 

uitbouwen. 

 Themaplan als 

groepsplan 

 SLO doelen 

/kijkontwikkelingslijne n 

centraal stellen in 

themaplan 

 Verwerken van 

Kijkgegevens in het 

themaplan 

 Monitoring 

  

 Onderbouw 

leerkrachten 

 IB 

Hele jaar Themaplannen worden 
steeds meer gefinetuned 
en uitgebreid. 

 

 

V 

4 
  

ICT Uitwerken ICT activiteiten conform 

plan 

LB ICT + Commissie 

LB overleg 

(monitoring directie) 

Conform 

jaarplan. 

Komt terug op 

jaar- 

vergadering 

Zie jaarverslag. V 
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5 Cultuur ontwikkeling Uitwerken cultuurplan Cultuur coördinator Conform Zie jaarverslag. V 

   Werkgroep jaarplan 

    Komt terug op 

    jaar- 

    Vergadering 
 

6 Verder uitwerken 21e Century  Organiseren 

projecten/lessen 

 Plannen datum waarin 

dit plaats vindt 

 Sparren met collega’s 

bovenbouw 

  

Vervolg Pilot bb Begin Groepen 5 t/m 8 zetten 
dit in. Structurele inzet 
wordt langzaam 
uitgebouwd. 

V 

 Skills Leerkrachten schooljaar + 

  bovenbouw in uitloop naar 

  overleg met IB rest jaar 

7  Uitbreiding 

ontwikkelingsmateriaal 

 Aanvulling Orthotheek 

 Verruimen aanbod aan 

leerlingen 

 Verruimen materiaal 

voor kinderen met een 

extra hulpvraag. 
 

IB/RT Hele 
schooljaar/ Juli 

2019 

 V 

8 Verwijzing voortgezet onderwijs 

groep 8 
 Verwijzing LWOO 

 Verwijzingsadvies VO 

 Oudervoorlichting VO 

 Oudergesprekken VO 

advisering 

  

IB/ Leerkrachten 

groepen 6 t/m 8 

Directie 

September: 

aangevraagd 

Zonder problemen 
verlopen. 

V 

   Juni 2019 

evaluatie 

9 
  

Schoolproject  Voorbereiding 

schoolproject 

 Thema vaststellen 

 Goede doel vaststellen 

 Projectactiviteiten 

afstemmen en 

voorbereiden 

Werkgroep Project OR Opstart: 

Dec/Jan/Febr. 

Volgens 

planning. 

 V 
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JAN/ 

FEBR 

ONDERWERP DOELSTELLING DOOR WIE AFGEROND IN EVALUATIE X 

1 Trendanalyse 

Leeropbrengsten 

Groepsplannen 

Maken trendanalyse M toetsen 

Bespreken resultaten IB en 

directie (IZC) 

IB 

Leerkrachten 

Directie 

September 

2018 

Maart/april 

2019 

Zie evaluatie. V 

2  Studie dag 1 

 Studiedag 2 

 Studiedag 3 (mrt) 

 Schoolplan 

 Werkdag lkr overleg 

 trendanalyses 

 

 IB 

 Leerkrachten 

26 sept 2018 

30 jan 2019 

Mrt 2019 

Schoolplan 
Office 365> over in the 
Cloud. 
Presentatie 
vierjarenplannen L11-
werkgroepen. 

V 

3 Referentie niveaus  Weet hebben van de 

doelstellingen in de 

groep 

 Verhogen 

leeropbrengsten 

 Afstemmen inhoud 

leerlijnen in de groep  

(op papier) 

Leerkrachten IB Studiedag 2 in 

januari 

 V 

4 Borging Breinleren/mindful 
werken/evaluatie inzet 

makkie/lef/paniekland. 

Growi/Fixi 

 Groepsbezoeken 

/borging 

 M.n. de inzet tijdens de 

rekenlessen 

 Samen werken parallel 

groepen: in te zetten 

werkvormen bij de 

verschillende 

vakgebieden (inplannen 

bouwvergaderingen) 

Team 
IB 

Directie 

Sept t/m febr. 
(verder 

uitbouwen 

ervaringen. 

Nabespreken 

op 2e 

studiedag). 

Dit jaar stond in het 
teken van borgen van 
de gemaakte afspraken. 
Nieuwe leerkrachten 
zijn op de hoogte 
gebracht. 

V 
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MRT 

/APR 

ONDERWERP DOELSTELLING DOOR WIE AFGEROND IN EVALUATIE X 

1 Klassenbezoeken Coo7 Monitoring 

schoolontwikkeling 

IB/directie Hele schooljaar 

aan de hand van 

de klokken 

Door nieuwe directeur 
hebben de bezoeken 
zich beperkt tot nieuwe 
leerkrachten/zorg.  

V 

2 Afschilmodel als onderdeel van 

het klassenmanagement in de 

groep. 

Zie ook coöperatief leren, 

breinleren 

 Gedifferentieerd 

lesaanbod en 

afstemming en 

afstemming leerstof op 

de 3 basisniveaus in de 

groep 

Leerkrachten /ib Juli 2019 (betreft 

meer jaren 

aanpak) 

Focus van de eerste 
studiedag komt volgend 
jaar op het DIM-model 
te liggen.  

V 

3 Project Filosofie Filosoferen met kinderen leerkrachten April t/m juli Niet overal uitgevoerd. 
Het programma is 
overladen en er zijn 
keuzes gemaakt. 

V  

4 Monitoring Spelling instructie Borging verbeterde 

spellinginstructie 

Leerkrachten en Ib Hele schooljaar 

Extra evaluatie 

op de 

bouwvergaderi 

ngen in april 

Zie jaarverslag. V   
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5 Groepsplannen/ 

groepsbesprekingen 

Opstellen nieuwe 

groepsplannen n.a.v . toetsen en 

observaties. 

Leerkrachten/Ib Feb/mrt 2019  V 

6 Collegiale consultaties 2 

inroosteren. Opdracht vanuit 

IB/schoolontwikkeling 

meegeven. ( inspectie kader) 

 Kennis nemen en leren 

van werkwijze in 

elkaars groepen 

 Doorgaande leerlijn 

bevorderen 

 Afstemming aanpak 

 Bespreking Ib overleg 

en bouwen 

 

Leerkrachten IB 

Uitvoering conform 

rooster Ib 

Maart/april 2019 1x uitgevoerd.  
Volgend schooljaar 
opnieuw inroosteren.  

V 

MEI/ 

Juni 

ONDERWERP DOELSTELLING DOOR WIE AFGEROND IN EVALUATIE X 

1 Verwijzing voortgezet onderwijs 

leerlingen groep 8 
 Verwijzingen advies VO 

Evt bijstellen n.a.v. Cito 

Eind toets. 

 Oudergesprekken VO 

advisering 

IB/Leerkrachten groep8 Laatste 

afronding 

medio mei 

2019 

Alle kinderen zijn 
zonder probleem 
overgeplaatst naar het 
VO. Enkele 
heroverwegingen n.a.v. 
de CITO-eindtoets.  

V 

2 Musical groep 8  Afscheid groepen 8 

 Afscheidsavond 

 DVD maken 

Leerkrachten 

groepen 8 

Directie 

Mei/Juni/Juli 

2019 

 V 

4 Schoolproject  Organisatie 

Schoolproject 

Leerkrachten 

Werkgroep Project OR 

April 2019  V 

5 Groepsoverdracht  Overdragen van de 

groep aan de volgende 

leerkracht, zodat deze 

inzicht heeft in de 

groep voor een goede 

start. 

Leerkrachten IB Juni 2019  V 



 

Jaarverslag commissie ICT 2018-2019 

Onderwerp Doelstelling  Door wie Afgerond Evaluatie 
Computers/laptops/tablets  Er wordt een 

verdeling gemaakt 
van alle devices 
over de 
verschillende 
groepen. 

Sander September We hebben dit schooljaar alle devices “eerlijk” 
verdeeld over alle groepen. De groepen hadden 
zo elke dag een aantal devices tot hun 
beschikking. Deze manier van werken is zeer 
goed bevallen en zal gecontinueerd worden. 

Overzetten digitale 
programma’s 

 Programma ‘Flits’ + 
“Hoofdwerk” overzetten. 

 Digitale rapporten. 

 Registratielijsten taal, 
spelling en rekenen. 

Sander 
 
Sander 
Sander 

-September  
 
-September  
-September  
 

Alle lijsten zijn weer up-to-date. 

Prowise  Verdieping bordsoftware 
Prowise 

Sander + ICT 
werkgroep. 
 

Loopt het hele 
schooljaar door. 

Sander heeft op de twee studiedagen 
mogelijkheden laten zien van het gebruik van 
verschillende tools in Prowise. Verder zijn er 
tussendoor regelmatig vragen gesteld door 
leerkrachten en deze zijn opgepakt door de ICT-
werkgroep. Doordat er in elke kleutergroep nu 
een touchtable is, wordt Prowise nu ook door de 
kleutergroepen gebruikt. 
 
Sander is op 31 oktober 2018 naar de 
gebruikersdag van Prowise geweest. Deze dag 
wordt elke jaar weer als zeer nuttig en leerzaam 
ervaren. 

Content Management 
Systeem (CMS) 

 Continuering onderhoud 
aan de nieuwe website. 

Sander + 
Yannick 

Loopt het hele 
schooljaar door. 

We zijn dit schooljaar veranderd van beheerder 
wat betreft de website. De website wordt nu 
gehost door Social Schools. Sander en Yannick 
hebben ter voorbereiding hier aan gewerkt. De 
website is in november in gebruik genomen en 
heeft al veel positieve reacties opgeleverd. 

Software 
 

 Aanschaffen updates 
aanwezig software. 

Sander 
 

-Loopt het hele 
schooljaar door. 

-Dit schooljaar is Flits 4 online aangeschaft, 
omdat de server er uit gaat en we op zoek 
moesten naar een vervanger van Flits 3. De 
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 Bekijken en beoordelen 
nieuwe software. 

Sander + ICT 
werkgroep 

-Loopt het hele 
schooljaar door. 

werking van het programma is nagenoeg 
hetzelfde, waardoor iedereen snel met het nieuwe 
programma aan de slag kon.  
-De lettertypes “dyslexie” en “school kx” zijn 
toegevoegd aan het programma Word. 
-Er zijn een drietal programma’s voor dyslexie 
getest door de werkgroep taal/lezen. Op het 
technische vlak heeft de Sander meegekeken. 
-Verder is er geen nieuwe software aangeschaft 
dit schooljaar. 

Continuering ‘rekentuin’  Bepalen wie in 
aanmerking komen. 

 Beheer rekentuin 

IB en RT 
 
Sander 

-Loopt het hele 
schooljaar door. 
-Loopt het hele 
schooljaar door. 

Gedurende het schooljaar heeft een aantal 
collega’s rekentuinen aangevraagd bij Sander (via 
de IB) voor kinderen in hun klas. Veertien van de 
vijfentwintig rekentuinen zijn dit schooljaar in 
gebruik geweest. 

Smartboards/touchscreens  Hulp bieden bij het 
gebruik van smartboards 
/ touchscreens.  

 Klassenbezoek op 
verzoek van leerkrachten 
zelf. 

Sander + ICT 
werkgroep. 
 
Sander 

-Loopt het hele 
schooljaar door. 
-Loopt het hele 
schooljaar door. 

Er hebben geen klassenbezoeken 
plaatsgevonden dit schooljaar. Er is geen vraag 
naar geweest en de overige ICT-activiteiten 
hebben een hoop tijd in beslag genomen.  
 
De ICT-werkgroep heeft met regelmaat hulp 
geboden aan collega’s met ICT-vragen over de 
touchscreens. 

Esis  Continuering invoeren 
absenten, toetsresultaten 
en gespreksverslagen. 

 Continuering invoeren 
individuele 
handelingsplannen. 

 Vervolg uitslag CITO 
eindtoets importeren in 
ESIS en mogelijkheden 
bekijken.  

Leerkrachten 
 
 
IB en RT 
 
Groep 8 
(Sander en 
Mandy) 

-Loopt het hele 
schooljaar door. 
 
-Loopt het hele 
schooljaar door. 
-Loopt het hele 
schooljaar door. 

Alle leerkrachten werken met ESIS. ESIS heeft 
een update uitgevoerd, waardoor sommige 
collega’s even extra vragen hadden, maar 
uiteindelijk kon iedereen weer zelfstandig aan het 
werk. Daarnaast is de rolverdeling aangepast 
binnen ESIS.  

SharePoint  Het gedeelte voor de 
Poolster op SharePoint 
wordt ingericht. 

Sander + ICT 
werkgroep  

-Vanaf dec. 
2018. 

Dit jaar hebben we een studiedag in gericht met 
SharePoint en OneDrive. Rynell Offerman heeft 
deze studiedag samen met Sander, Yannick en 
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 Teamtraining SharePoint Alle 
leerkrachten 

-30 januari 2019 
studiedag. 

Ingrid voorbereid. De leerkrachten hebben 
handvatten gekregen om met zowel SharePoint 
als OneDrive te kunnen werken.  
 
Twee weken na de studiedag (februari 2019) zijn 
we als school overgegaan naar de Cloud. 

Digitale rapporten  Eventuele aanpassingen 
toepassen in overleg met 
Rutger. 

 Mogelijkheden bekijken 
voor het omzetten van de 
kleuterrapporten. 

Sander  
 
 
ICT-werkgroep 
+ leerkrachten 
groepen 1 en 2. 

-Loopt het hele 
schooljaar door. 
 
 
-Loopt het hele 
schooljaar door. 

Sander heeft gedurende het schooljaar contact 
gehad met Rutger om kleine aanpassingen uit te 
voeren. Het bekijken van de mogelijkheden van 
de kleuterrapporten is door tijdgebrek nog niet 
aan de orde geweest en zal worden opgenomen 
in het jaarplan ICT 2019-2020. 
 

Nieuwe app  Introduceren van de app. 

 In gebruik nemen van de 
app. 

Sander en 
Mandy + ICT 
werkgroep. 
Leerkrachten 

Begin schooljaar 
2018-2019. 

Sander, Yannick en Mandy hebben alle 
voorbereidingen getroffen om met de app van 
Social Schools te kunnen gaan starten. Er is 
veelvuldig contact geweest met Social Schools, 
waarna de groepen 4a (Yannick), 8a (Sander) en 
8b (Mandy) een pilot zijn gestart (start januari 
2019). De pilot verliep voorspoedig, waarna in 
maart 2019 een brief naar alle ouders is 
meegegaan om de e-mailadressen te 
controleren/aanpassen. Na de meivakantie zijn 
alle groepen actief geworden met de app, zodat 
er een aantal weken getest kon worden. Yannick, 
Mandy en Sander hebben het proces daarin 
begeleid. Deze proefperiode is ook afgesloten en 
vanaf de eerste schooldag van het schooljaar 
2019-2020 zal de hele school werken met de app. 

21ste eeuwse 
vaardigheden 

 De opgedane ervaringen 
met het werken met 
21ste eeuwse 
vaardigheden 
verspreiden onder de 
andere groepen.  

Alle 
leerkrachten 
 
 
 
Alle 
leerkrachten 

-Loopt het hele 
schooljaar door. 
 
 
-Loopt het hele 
schooljaar door. 

In steeds meer groepen wordt er gewerkt met de 
21ste –eeuwse vaardigheden. Sommige thema’s  
binnen aardrijkskunde, NatuNiek en geschiedenis 
worden door de groepsleerkrachten omgezet. De 
ervaringen zijn positief. Tijdens 
bouwvergaderingen worden de ervaringen 
gedeeld. 
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 Vervolg inzet van de 
21ste eeuwse 
vaardigheden 
(aardrijkskunde, 
NatuNiek en 
geschiedenis). 

 

Office 365  Kennismaken met office 
365 en alle 
mogelijkheden. Belangrijk 
punt: werken met 
OneDrive. 

 Enquêtes laten afnemen 
met Forms. 

Alle 
leerkrachten 
 
 
 
Yannick 

-30 januari 2019 
(studiedag). 
 
 
-Loopt het hele 
jaar door. 

Zie evaluatie punt 9 (SharePoint). 
 
 
 
Forms wordt door de verschillende werkgroepen 
gebruikt als evaluatieformulier. Dit werkt erg 
prettig voor zowel de werkgroep als leerkrachten. 

Studiedagen  Scholing op ICT gebied 
voor Laurentiusstichting. 

Sander Oktober 2018 en 
maart 2019 

Sander heeft de studiedag in oktober 2018 
gevolgd (presentatie gegeven over makkieland, 
lefland en paniekland) en Yannick heeft de 
studiedag in maart 2019 gevolgd met als thema 
“creativiteit in een digitaal tijdperk”. 

Netwerkbijeenkomsten  Scholing / “netwerken” 
met andere 
Laurentiusscholen. 

ICT werkgroep Aantal keer per 
schooljaar 

Sander en Yannick hebben de 
netwerkbijeenkomst “Social Schools website” 
gevolgd. Daarnaast heeft Sander een 
netwerkbijeenkomst gegeven/georganiseerd over 
het onderhouden van de website.  
Op 14 mei 2019 hebben Yannick, Ellis, Tessa P. 
en Sander een netwerkbijeenkomst gevolgd over 
het nieuwe dashboard van ESIS. Op de studiedag 
in mei is dit ook al kort besproken met het team. 
Wordt volgend schooljaar vervolgd. 

AVG - Privacywetgeving  Team inlichten om 
datalekken te voorkomen 
en het integreren van de 
toegelichte tips. 

 

ICT werkgroep 
+ alle 
leerkrachten 

Loopt het hele 
schooljaar door 

Tijdens de eerste studiedag in september 2018 
heeft Sander de belangrijkste afspraken voor 
school nogmaals herhaald. Het werken met 
“Windows-L” gaat steeds beter en de mails met 
externen worden via de BCC verstuurd. 

Nieuwe inrichting netwerk 
Laurentiusstichting 

 Het netwerk van de 
Laurentiusstichting zal 
opnieuw ingericht gaan 

Sander Loopt het hele 
schooljaar door. 

In maart is het nieuwe datacentrum in Delft in 
gebruik genomen. De overgang verliep soepel en 
het gebruik van de nieuwe firewall bevalt goed. 
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worden. Zo komt er een 
eigen datacentrum en 
krijgt iedere school een 
eigen firewall. 

De leerkrachten hebben 1 middag geen netwerk 
gehad, maar konden de volgende dag gelijk weer 
aan het werk. 

Kurzweil  Bekijken of het 
programma Kurzweil iets 
voor de Poolster kan 
betekenen. 

Sander + ICT 
werkgroep + IB 

Loop het hele 
schooljaar door. 

De werkgroep taal/lezen heeft dit schooljaar een 
drietal dyslexieprogramma’s getest. Sander heeft 
vanuit de ICT meegekeken. 

Symbaloo  Bekijken of het 
programma Symbaloo 
iets voor de Poolster kan 
betekenen. 

Sander + ICT 
werkgroep. 

Loopt het hele 
schooljaar door. 

De kleutergroepen werken met Symbaloo onder 
begeleiding van Ingrid. In de andere groepen ziet 
de ICT-werkgroep niet een meerwaarde om met 
Symbaloo te gaan werken. 

Analyse WMPKO ICT 
 

 Enquête WMKPO ICT 
analyseren 

Werkgroep ICT September/ 
oktober 2018 

De uitslag van de WMKPO is tijdens 
bouwvergaderingen besproken. Sander wordt 
volgend schooljaar uitgeroosterd om aan 
bijvoorbeeld een leerlijn ICT te werken en om 
leerkrachten te ondersteunen met het gebruik van 
ICT. 

Vervanging computers 
2010-2011 

 De computers uit het jaar 
2010 en 2011 worden 
vervangen door nieuwe 
computers, laptops of 
tablets. 

Sander Maart 2019 -Er zijn 44 devices vervangen voor nieuwe 
devices. Er zijn computers en tablets op de plaats 
van de computers en laptops gekomen. 
-Oude beeldschermen zijn afgevoerd. Erik 
Vermeer heeft deze schermen opgehaald in 
oktober 2018. 

Lichtinstallatie aula  De lichtinstallatie in de 
aula zal worden 
gecontroleerd en 
aangevuld. 

Sander + OR November 2018 -In oktober is de lichtinstallatie in de aula 
gecontroleerd door MEB Rotterdam.  Het 
ophangsysteem is aangepast en er zijn twee 
grote basisspots aan het systeem toegevoegd. 
-Sander heeft een beknopte handleiding gemaakt 
om de lichtinstallatie te kunnen bedienen. 
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Jaarverslag commissie RT 2018-2019 

Onderwerp Door wie Doelstelling Afgerond Evaluatie 
Verdeling van de leerlingen 
met een hulpvraag over de 
RT’ers.   

Remedial teachers 
Wieka en Nelly en 
intern begeleiders.  

Optimale zorg geven 
aan zorgleerlingen.  

Bij de evaluatie 
wordt beoordeeld 
of de r.t. afgerond 
wordt of 
voortgezet. 
 

Steeds evaluatie na 6/8 weken.  
 

Remedial teaching aan 
groepjes leerlingen, bijv. 
spelling. 

Remedial teachers 
Wieka en Nelly 

De leerlingen leren 
de 
spellingcategorieën 
toepassen (op grond 
van analyse Cito M5) 

Juni 2019 Twee groepjes leerlingen van groep 5a en 5b 
kregen   r.t. spelling, zij hebben enthousiast en 
met grote inzet geoefend. evaluatie juni 2019 

Remedial teaching Connect 
lezen 

Remedial teachers 
Wieka en Nelly 
 

Extra ondersteuning 
bieden bij het leren 
lezen om 
leesproblemen te 
voorkomen. 

Juni 2019 Steeds evaluatie na 6/8 weken.  
 

Aanpak RT-leerlingen 
doorspreken in de RT- 
commissie.  
  

Remedial teachers 
Wieka en Nelly en 
intern begeleiders.  

Ervaring en expertise 
uitwisselen, daardoor 
optimale begeleiding 
van de zorgleerlingen 
realiseren.  

4 keer per jaar.  
  

Is steeds gebeurd door het jaar heen, het is 
zinvol om bepaalde r.t. leerlingen te 
bespreken. 

Opstellen van de 
individuele 
handelingsplannen in Esis  
(SMART opstellen)  
  

Remedial teachers 
Wieka en Nelly in 
overleg met intern 
begeleiders.  

Optimale zorg geven 
aan zorgleerlingen.  

In juni worden de 
laatste 
handelingsplannen 
afgerond. 

Steeds evaluatie na 6/8 weken  
(Bepaalde r.t. handelings-plannen lopen door 
naar het volgende schooljaar).  

Advisering ( en overleg) 
aan de groepsleerkracht.  
  

Remedial teachers 
Wieka en Nelly.  

Optimale zorg geven 
aan zorgleerlingen 
door kennis te delen 
en ervaringen uit te 
wisselen.  

Juli 2019 Het wordt als noodzakelijk en zinvol ervaren, 
vaak gaat het niet alleen om een 
leerachterstand, maar is er bijv. ook sprake 
van een fixed mindset of faalangst. Wel of 
geen huiswerk wordt ook met leerkracht (en 
ouders) besproken.  
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R.t. en i.b. gaan streven om  samen met 
leerkrachten te evalueren, de verwachting is 
dat deze manier effectiever werkt. 

Contact/voorlichting ouders 
over de RT van hun kind.  
  

Remedial teachers 
Wieka en Nelly.  

Optimale zorg geven 
aan zorgleerlingen 
door kennis te delen 
en ervaringen uit te 
wisselen en 
afspraken te maken 
over wat er thuis 
wordt geoefend.  

Juli 2019 Zeer zinvol, ouders kunnen aangeven hoe het 
oefenen thuis gaat. Remedial teachers kunnen 
aangeven hoe en waarom er thuis wordt 
geoefend en feedback geven. 

Collega’s informeren tijdens 
bouwvergaderingen over 
RT  materialen.  

Remedial teachers 
Wieka en Nelly.  

Optimale zorg geven 
aan zorgleerlingen 
door kennis te delen 
en ervaringen uit te 
wisselen met de 
collega’s.  

Loopt verdere 
schooljaar 

In maart heeft Nelly informatie gegeven  
tijdens een middenbouwvergadering. Dit was 
met name zinvol voor de nieuwe collega’s. 

Bijhouden en screening 
orthotheek.  
 

Remedial teachers 
Wieka en Nelly.  

Zorgen dat RT 
materiaal op orde is. 
 

Loopt verdere 
schooljaar 

Leesboeken Kokkelreeks zijn aangeschaft. . 
Map speciale spellingbegeleiding groep 4 is 
aangeschaft. 

Arrangement leerlingen 
bespreken. 
 
 

Remedial teachers 
Wieka en Nelly en 
intern begeleiders 
 

Optimale zorg geven 
aan zorgleerlingen 
door kennis te delen 
en ervaringen uit te 
wisselen met de 
collega’s. 

Loopt verdere 
schooljaar 

Mei-juli 2019 
Begeleiding is voor de leerlingen zinvol en 
prettig, in de groep krijgen zij anders te weinig 
begeleiding bij bijv. begrijpend lezen omdat de 
groep op een ander niveau werkt. Voor de 
leerkracht is het een taakverlichting.  

Orthotheek opknappen: 
deuren en vensterbank 
schilderen, ander 
gordijn/folie.  
  

Vrijwilligers Ed en 
Pim? 

Prettige werk- en 
leeromgeving 
creëren. 

Nog niet gestart. Nog niet gerealiseerd, helaas werden er 
steeds andere prioriteiten gesteld 
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Jaarverslag 2018-2019 Taal-Lezen 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

1. Tutorlezen  Zie methode 
 

 Rooster maken voor 
groep 4&7 en groep 
5&8 + rondsturen van 
materialen 

 Begeleiden van 
betrokken 
leerkrachten 

IB + betrokken 
leerkrachten + 
werkgroep LB 
taal/lezen 
 
Mandy is 
aanspreekpunt 
vanuit de 
commissie. 

Hele 
schooljaar. 
Conform 
opgestelde 
roosters 
inclusief 
evaluatie. 
 

Er is het hele jaar gewerkt met tutorlezen volgens het 
rooster. Bij groep 4 & 7 is soms afgeweken van het 
rooster. Dit is in overleg gegaan en goed met elkaar 
gepland. Na elk tutorleesmoment is er een evaluatie 
geweest met Mandy & betrokken leerkrachten. Deze 
evaluaties zijn terug te vinden in de SharePoint in de 
map LB - Taal-lezen - Tutorlezen - Evaluaties.  
Het is als prettig ervaren dat er vanuit de werkgroep 
één persoon is, die aanspreekpunt is vanuit de 
commisie. Volgend jaar zit Mandy niet meer in deze 
commissie, dus zal er een nieuw iemand moeten 
worden aangewezen. 

2. Kinderboekenweek 
 

 Leesmotivatie 

 Organisatie in thema 
van 2018 

Leerkrachten + 
werkgroep KBW 
+ betrokken 
LB’ers 

Oktober 2018 De Kinderboekenweek is uitgevoerd binnen het thema 
van 2018 en is positief ervaren door het team. 

3. Interne 
voorleeswedstrijd 

 Leesmotivatie 

 Voortzetten van deze 
activiteit conform 
schooljaar 2017-2018 

Leerkrachten + 
werkgroep KBW 
+ betrokken 
LB’ers 

Oktober 2018 Ook deze is tijdens de Kinderboekenweek uitgevoerd. 
Het is weer positief ervaren en zal volgend jaar weer 
georganiseerd worden. 

4. Boekenmarkt 
 
 

 Leesmotivatie Leerkrachten + 
werkgroep KBW 
+ betrokken 
LB’ers 

Oktober 2018 De boekenmarkt is georganiseerd door de werkgroep 
Kinderboekenweek. Als evaluatie komt hieruit dat het 
tijdstip wellicht eerder kan (overlap met schooltijden). 
De werkgroep moet volgend jaar bekijken of hier 
mogelijkheden voor zijn. Verder wordt de boekenmarkt 
nog steeds positief ervaren door leerkrachten en 
kinderen. 

5. Nationale 
voorleesdagen 

 Leesmotivatie in de 
groepen 1 en 2 

Betrokken 
leerkrachten.  
 

Januari / 
februari 2019 

De kleutergroepen hebben hier aandacht aan besteed. 
Volgend jaar moet er in het begin van het schooljaar 
gekeken worden of het in een themaloze week 
gepland kan worden. Lukt dit niet, dan wordt overlegd 
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Nicole is 
aanspreekpunt 
vanuit de 
commissie.  

of eraan meegedaan wordt. Uit de evaluatie bleek dat 
het leuk was om aandacht aan de boeken en 
bijbehorende lessen te besteden, maar vanwege de 
diversiteit van de thema’s van de boeken was het 
lastig dit te combineren met het lopende thema. 

6. Nederlandse kinderjury  Leesmotivatie en 
boekpromotie voor 
groep 3 t/m 8 

Betrokken 
leerkrachten.  
 

Maart t/m 
mei 2019 

We hebben met de werkgroep geëvalueerd over de 
Kinderjury. Het is op alle bouwvergaderingen 
terugkomen. Het is dit jaar gecombineerd met de 
literatuurlessen. Er is gebleken dat het deelnemen aan 
de Kinderjury zelf op school niet haalbaar is. Er zijn te 
weinig materialen en de kinderen moeten hele boeken 
lezen. Wel zijn de lessen een leuke aanvulling op de 
literatuurlessen. 
Voor volgend schooljaar bestellen we wel het 
lespakket en wordt dan bekeken hoe en door wie het 
uitgevoerd gaat worden. 

7. Vakantielezen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leesmotivatie en 
leesbevordering voor 
elke vakantie voor de 
middenbouw (groep 6 
t/m 8 alleen bij kerst- 
en meivakantie) 

 Reminder sturen + 
Bundelen activiteiten 
per groep (laten 
mailen). 

Leerkrachten + 
werkgroep LB 
taal/lezen 
 
 
 
Mandy is 
aanspreekpunt 
vanuit de 
commissie.  

Hele 
schooljaar. 
 
 
 
 

Het vakantielezen is uitgevoerd in alle klassen. Er is 
voor de kerstvakantie en voor de meivakantie een 
reminder gestuurd naar de leerkrachten. In deze mail 
zit als bijlage een overzicht met wat activiteiten die 
leerkrachten kunnen gebruiken. 
 
Het bundelen wordt door de groepen zelf gedaan en 
de activiteiten zijn terug te vinden op de SharePoint bij 
betreffende groepen.  

8. Mandjeslezen 
 

 Kennismaking 
verschillende soorten 
boeken (groep 3 t/m 
8). 

 Rooster maken voor 
circulatie in de 
bovenbouw + rooster 
voor het ontvangen 
van de kranten.  

Leerkrachten + 
werkgroep LB 
taal/lezen 
 
Laura is 
aanspreekpunt 
vanuit de 
commissie.  

Hele 
schooljaar 
conform 
opgestelde 
roosters. 

Het mandjes lezen heeft heel het schooljaar gedraaid 
in de groepen 3 en 4 en 6 t/m 8. In de bovenbouw 
conform het opgestelde rooster. In de middenbouw 
heeft iedere groep een eigen assortiment. Hierbij is 
ook gecontroleerd of er genoeg materiaal is en dit is 
het geval. De LB’ers hebben gezorgd voor de aanwas 
van actuele kranten in de bovenbouw.  
Er is een (tijdelijk) abonnement op de Kidsweek en 
7days, waardoor deze kranten wekelijks binnen 
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komen. Dit loopt wel binnenkort af. Er wordt gekeken 
of er voor volgend schooljaar een nieuw abonnement 
wordt afgesloten. 
In groep 5 wordt nog niet structureel gelezen met 
mandjes. Dit moeten we in het volgende schooljaar 
gaan opstarten. 

9. Documentatiecentrum 
en Bovenbouwboekenkast 

 Opgeruimd en 
geordend houden. 

 Up-to-date houden en 
aanvullen. 

 

 Tentoonstellen 
boeken bij thema 
schoolaankleding 

Werkgroep 
taal/lezen + 
leerkrachten 
conform rooster 
 
Nicole is 
aanspreekpunt 
vanuit de 
commissie.  

Hele 
schooljaar 

Er zijn roosters opgesteld om leerkrachten 
verantwoordelijk te maken voor het netjes houden van 
het documentatiecentrum en de 
bovenbouwboekenkast. In de praktijk blijkt het vaak 
lastig om het echt allemaal netjes te houden. De 
lijstjes zijn uitgeprint en hangen bij de betreffende 
kasten, zodat leerkrachten erop aangesproken kunnen 
worden. 
Er zijn nieuwe bakken aangeschaft voor de mini-, 
junior- en informatieboekjes. Deze boekjes zijn 
uitgezocht en gesorteerd. Het bijhouden hiervan gaat 
nog steeds lastig. We werken eraan om hier een 
goede oplossing voor te vinden. 

10. Aanpak Estafette  
groepje 3 

 Effectiviteit lessen 
vergroten voor 
groepje 3. 

 Wordt er gebruik 
gemaakt van het 
protocol en is deze 
toereikend?  

Leerkrachten + IB 
+ werkgroep taal-
lezen 

Terug laten 
komen in 
minstens één 
(bouw)verga
dering  

Het document zoals vorig schooljaar is opgesteld is in 
de bouwvergaderingen als reminder teruggekomen. In 
de praktijk gebruikt men het niet vaak. Op 15 maart 
hebben Mandy & Laura het document verwerkt in het 
protocol voor technisch lezen. Dit protocol zal eind dit 
schooljaar/begin volgend schooljaar verspreid worden 
onder het team.  

11. Literatuurles(sen) E-lijn  Leespromotie 

 Waarborging 
uitvoering 

Leerkrachten 
 
Laura is 
aanspreekpunt 
voor de 
commissie.  

Tussen kerst- 
en 
voorjaarsvak
antie 2019  
Evaluatie in 
bouwen 

Na de voorjaarsvakantie is er een mail uitgegaan naar 
het team over leespromotie. Het is gekoppeld aan de 
Kinderjury 2019. Vandaar dat het wat opgeschoven is 
t.o.v. de planning. In alle groepen wordt een les van 
de Kinderjury of een les uit de E-lijn gegeven.  
Dit wordt geëvalueerd in de bouwen. 

12. Coöperatieve 
werkvormen bij taal/lezen 

 Waarborging 
uitvoering en ideeën 
opdoen door tijdens 
bouwvergadering 

Leerkrachten + 
werkgroep LB 
taal/lezen 

Hele 
schooljaar 
tijdens 

 In de bovenbouw is er bij elke vergadering iemand 
geweest die een coöperatieve werkvorm voor 
taal/lezen heeft laten zien. In de middenbouw is dit 
onderwerp ook een keer teruggekomen. Bij de 
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telkens één activiteit 
te laten voorbereiden 
door een leerkracht.  

bouwvergade
ringen 

kleuterbouw wordt regelmatig gewerkt met 
coöperatieve werkvormen en hierbij is geen reminder 
nodig.  

 13. 
Woordenschatonderwijs 

 
 

 Verbeteren score 
CITO-eindtoets door 
structureel 
woordenschathuiswer
k mee te geven in 
groep 8. 

 Bekijken of er ook iets 
moet worden 
aangeschaft voor 
andere groepen (voor 
incidenteel gebruik) 

 
Leerkrachten 
groep 8. 
 
 
 
Werkgroep 
taal/lezen + IB + 
leerkrachten 

 
Hele 
schooljaar  
 
 
 
Overleg 
tijdens 
taa/lezen en 
bouwvergade
ring 

In de groepen 8 is er 1x per week gewerkt met extra 
woordenschatonderwijs met de methode ajodakt 
‘puzzelen met woordenschat’. Er wordt in thema’s 
gewerkt en er zijn herhalingslessen. Het huiswerk 
werd 1 keer per week gezamenlijk besproken in de 
klas. De methode is als zeer prettig ervaren door 
leerkrachten, leerlingen en ook ouders hebben er 
positief op gereageerd. Wordt volgend jaar voortgezet 
in groep 8.  

14. Besluitvorming verdere 
implementatie Engels in de 
groepen A t/m 6 nieuwe 
methode: Engels 

 Zorg dragen voor juist 
gebruik methode 

 Doorgaande lijn  

 Evaluatie van 
methode groep 6 t/m 
8 

 Bekijken of de 
methode Groove.me 
nog voldoet 

Werkgroep 
Engels + 
Taal/lezen + 
betrokken 
leerkrachten + 
MT (monitoring) 

Gehele 
schooljaar 

De methode GrooveMe is dit jaar kritisch bekeken en 
daaruit blijkt dat er eigenlijk te weinig doorgaande lijn 
is in de methode. Ook is er te weinig aandacht voor 
grammatica van de Engelse taal. Daarom is besloten 
dat er volgend jaar gekeken gaat worden naar andere 
mogelijkheden wat betreft de methode Engels. Er zijn 
al 3 methodes geselecteerd om verder te bekijken.  
In groep 6 wordt structureel 1x per week Engels 
gegeven. In groep 5 gebeurt dit nog niet. Streven is 
wel dat zij volgend jaar af en toe een Engelse les gaan 
doen. 

15. Netwerkbijeenkomsten 
taal/lezen 

 Delen van kennis van 
scholen binnen de 
Laurentius Stichting 
met betrekking tot 
taal/lezen 

LB’ers taal/lezen, 
wellicht 
onderlinge 
verdeling per 
bijeenkomst 

Vier 
bijeenkomste
n op nog 
nader te 
bepalen data 

Er zijn uiteindelijk 2 bijeenkomsten geweest. Wij zijn 
bij de eerste aanwezig geweest. De onderwerpen 
waren bij de tweede bijeenkomst voor onze school niet 
voldoende passend. Er zou nog één bijeenkomst zijn, 
waar het onderwerp ‘werkstuk’ op stond en waar 
Mandy & Laura wel naartoe wilden gaan. Uiteindelijk 
bleek dat er weinig mensen zouden komen die daar 
iets konden bijdragen voor ons. Er is gekozen om niet 
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te gaan. De bijeenkomst is toen (vanwege lage 
opkomst) afgezegd. 
De netwerkbijeenkomsten komen nog niet echt van de 
grond. 

16. Invoeren nieuwe 
hulppassen + 
dyslexieprotocol 

 De oude leespas 
wordt vervangen voor 
twee hulppassen 
(lezen en 
taal/spelling). 

 Een nieuw 
dyslexieprotocol 
wordt geïntroduceerd. 

 Waarborgen gebruik 
van protocol 

IB + Werkgroep 
LB taal/lezen 

Begin 
schooljaar 
introductie + 
waarborging 
hele 
schooljaar 

De oude leespassen zijn vervangen en iedereen werkt 
nu met de hulppas voor lezen en de hulppas voor 
taal/spelling.  
Alle protocollen voor het gebied taal-lezen zijn op 15 
maart bijgewerkt. 
Het dyslexieprotocol wordt op dit moment nog verder 
opgesteld en bijgewerkt. Het is de bedoeling dat dit 
eind dit schooljaar/begin volgend jaar verspreid wordt 
onder het team. Het waarborgen van het protocol zal 
dan ook gaan gebeuren. 

17. Voorschotbenadering 
kleuters t/m groep 4 

 Opstellen protocol 
taal-lezen kleuters/ 

      Invoeren beleid van    
      voorschotben. bij de         
kleuters 

 Inzetten van connect 
lezen groep 3 en 4 in 
samenwerking met 
RT. 

IB + werkgroep 
LB taal/lezen  
(Nicole en Tessa) 

Gehele 
schooljaar 

Het protocol voor de voorschotbenadering voor 
kleuters is opgesteld en vanaf de meivakantie wordt 
hiermee gewerkt. De betreffende kinderen worden uit 
de klas gehaald voor extra ondersteuning door een 
leerkracht.  
 
Het connectlezen is dit jaar gestart voor de groepen 3 
en 4. Dit wordt uitgevoerd door de IB en RT. Het wordt 
als positief ervaren en het werpt zijn vruchten af. Het 
zal volgend schooljaar gecontinueerd worden. 
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Jaarverslag 2018-2019 Hoogbegaafdheid 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Verdiepen kennis 
hoogbegaafdheid 
 
 
 
Echa opleiding 
 
 
 
 

 Kennis vergroten 
in het team 
omtrent 
hoogbegaafdheid 

Karin   Karin heeft de ECHA module begeleiden,  
succesvol afgerond, net als het 2-daagse 
seminar. Zij heeft 2 relevante settings bezocht en 
congres HB bijgewoond. 
 
Rest nog: 1 relevante setting en scriptie. 

Commissie 
hoogbegaafdheid vergroten 

 Betrokkenheid en 
kennis in team 
vergroten   

 IB/MT  De commissie bestaat nu uit: 
Nelly, Anja, Mieke, Nicole en Karin 
IB: Tessa en Ellis 

Project ‘leren leren”:  Leerlingen inzicht 
geven in 
leerstrategieën  

 Lk plusklas BB September tot 
maart 

Dit project wordt niet meer gebruikt. De 
strategieën worden opgenomen in de lessen van 
de plusklas, Italiaans en door breinleren en 
aandacht voor  mindset. 

Begeleiden van de aanpak 
in de groep 

 Doorlopende lijn 
plusklas naar 
groep 

 Ib/ Lk plusklas Hele jaar De verslaglegging naar de groep gebeurt nu 
n.a.v. het stellen van doelen en voor het rapport. 
Er zou meer info naar de groepsleerkracht 
doorgespeeld kunnen worden wat er geoefend is 
in de plusklas. 

Begeleiden van leergedrag 
van plusklasleerling.  
Doelen opstellen met de 
plusklasleerlingen 

 Leergedrag 
verbeteren 

 Inzicht in eigen 
kunnen 

 Ib/ plusklaslkL  
 

 Lk plusklas/ 
groepslk 

Hele jaar 
 
Start sept, 
evaluatie tijdens 
rapportperiode 

De doelen die gesteld zijn door de leerlingen zijn 
ook van kracht in de groep. Dit kan uitgebouwd 
en geïntensiveerd worden. Doordat breinleren en 
mindset centraal staan in de lessen, wordt 
leergedrag besproken. Leerlingen zijn zich 
bewuster van een leerhouding en eigen 
mogelijkheden. 
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Beverwedstrijd  
 
 
Kangoeroewedstrijd 

 Motivatie  

 Kennismaken met 
informatica en 
wiskunde in 
wedstrijdvorm 

 Plusklasleerling
en 5 t/m 8 

November 
 
 
maart 

De Beverwedstrijd zelf wordt als leuk en 
spannend ervaren. Dit jaar hebben we erg lang 
moeten wachten op de uitslag. Die kwam in feb. 
De Kangoeroewedstrijd is weer offiecieel 
gehouden voor groepen 7,8. Schoolwedstrijd voor 
3 t/m 6. Uitslag nog niet bekend. Er zal verslag 
worden gedaan voor de NOVA 

Toetsen in de plusklas  Motivatie  

 Kennis toetsen 

 Plusklas lk Afhankelijk van 
onderwerp. 
periodiek 
 

In de plusklas staat het proces van leren centraal. 
Toetsen hoort daar niet echt bij. Het kan wel als 
doel gebruikt worden. De toets op zich, als 
bespreekonderwerp of om bijv. Aangeboden 
procedures ( bijv. volgorde rekenkundige 
bewerkingen) te toetsen. In de Italiaanse lessen 
leren de kinderen omgaan met toetsen en het 
plannen en leren van toetsen. 

Italiaanse les  Verbeteren van de 
executieve 
functies dmv het 
leren van een 
vreemde taal 

 Leerkracht 
Italiaans 

Groep 6 start in 
januari. 
Gr 7 -8 hele 
schooljaar 

Er is goed overleg met Fons, leerkrachten en 
Karin. Fons staat open voor feedback en past zijn 
werkwijze aan waar nodig t.b.v. de leerbehoefte 
van de leerlingen. Groep 6 start 1 april 2019 met 
de lessen.  

Aanschaf materialen 
Hoogbegaafdheid 

 Uitbreiden van 
materiaal voor de 
plus leerlingen 

 IB/ 
commissieleden 
van de HBgroep 

Hele jaar De waaier van Bloom is voor alle klassen 
aangeschaft. Dit helpt de lk om de juiste vragen te 
stellen in hogere denkorde. Er wordt ook 
materiaal aangeschaft op gebied van taal, 
rekenen en algemeen om in de groepen te 
gebruiken. 

Spellingsplusprogramma  Uitdagende 
leerstof voor de 
plusleerling 

 leerkrachten Hele jaar Dit wordt gebruikt. 

Rekenplusprogramma zie 
protocol 

 doorgaande lijn  leerkrachten Hele jaar Moet onder de aandacht blijven van de 
rekencommissie en de IB-ers ter controle of de ll. 
de juiste uitdaging krijgen. 

Handelingsplan opstellen 
plusleerling 

 efficiënt werken 

 onderwijs op maat 

 plusklaslk/ 
groepslk. 

Hele jaar Er is nog niet verder gerwerkt aan de verbetering 
van de eerste opzet van het handelingsplan. Dit 
wordt meegenomen tijdens het schrijven van het 
beleidsplan HB. 
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kleutersignaleringslijst   Tessa IB/ 
kleuterlk. 

Hele jaar De signaleringslijst wordt volgens afspraak aan 
ouders van nieuwe kleuters gegeven. Wenselijk is 
als deze lijst zo vroeg mogelijk weer ingevuld bij 
de leerkracht van de Poolster terug is. Dit blijft 
aandachtspunt. 
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Jaarverslag Rekenen 2018-2019 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Differentiatie   Verruimen 
onderwijsaanbod voor 
leerlingen met een 
ontwikkelingsvoorsprong
. 

 Doelen stellen plus 
leerlingen 
 

IB, + LB + 

specialist 

Hele schooljaar.   Er is een leerling uit groep 4 die 
halverwege het jaar het rekenprogramma 
van groep 5 is gaan volgen. Hij wordt 
gevolgd en begeleid door de 
HB/specialist. 

 Er is een aantal leerlingen uit groep 4, 6 
en 7 die wekelijks begeleiding krijgen t.a.v. 
hun plusprogramma rekenen. Dit ontlast 
de leerkracht en de leerlingen krijgen 
feedback op hun leerproces. Gestreefd 
wordt naar autonomie doordat zij zelf 
plannen van het werk. 

 In de plusklas wordt er gewerkt met 
doelen. Deze zijn vakoverstijgend. 

Versnellen 

rekenonderwijs 

groep 3. 

Monitoren en 

evaluatie 

 Versnelling van de 
methode om meer tijd te 
kunnen besteden aan 
complexere 
onderwerpen. 
 

Leerkrachten 

groepen 3 +IB 

Begin schooljaar,  

na blok 1 

 

 De groepen 3 hebben ook dit jaar weer 
versneld in de eerste weken. Het is wel goed 
kijken naar de groep. Per jaar verschilt het 
toch in hoeveel er versneld kan worden in het 
begin. Wordt volgend schooljaar voortgezet. 

Deelname Grote 
Rekendag 
 

 Rekenmotivatie vergroten Leerkrachten + 
werkgroep 

Maart, evaluatie.  De grote rekendag heeft dit jaar in mei 
plaatsgevonden. De reacties vanuit de 
midden- en bovenbouw waren positief. De 
kleuterbouw was inhoudelijk minder blij met 
de uitgekozen materialen.  

 

Inzetten van 
werkvormen uit 
‘Met Sprongen 
Vooruit’. 

 Aanvulling op de 
rekenmethode, coöperatief 
leren. 

 Volgen cursussen 

Leerkrachten Hele schooljaar.  Yannick heeft dit jaar de cursus met sprongen 
vooruit gevolgd en afgerond. Amanda en 
Ingrid verspreiden de werkvormen onder de 
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  collega’s in de kleuterbouw. Deze worden 
meegenomen in de themaplannen.  

Rekenkast   Up-to-date houden en 
aanvullen. 
 

Werkgroep Hele schooljaar.  Er zijn dit schooljaar weinig toevoegingen 
gedaan aan de rekenkast. Ook blijven er nog 
altijd materialen in groepen liggen, die 
vervolgens voor anderen niet te vinden zijn. 
Blijft een actiepunt. 

Kangoeroewedstr
ijd 
 

 Rekenmotivatie Leerkrachten + 
plus 
 

Maart  Resultaten: De leerlingen hebben bijna 
allemaal boven het gemiddelde gescoord. De 
“niet rekenplussers” scoren lager. De 
motivatie is groot. Leerlingen ervaren dat zij 
goed kunnen scoren op de 
Wiskundewedstrijd, terwijl sommigen denken 
dat zij minder goed zijn in rekenen. 

 Beverwedstrijd: Helaas is het lang wachten op 
de uitslag van deze informatica-achtige 
wedstrijd. De leerlingen vinden het leuk om 
mee te doen aan deze gratis wedstrijd. Zij 
ervaren dat informatica breder is dan zij 
dachten en kunnen hun interesse ontdekken. 
 

Automatiseren 
 
 

 Verbeteren van de scores op 
het gebied van 
automatiseren. De leerlingen 
moet de soort som leren 
herkennen. 

 Inzetten van de methode 
‘Rekenprikjes’ 

Werkgroep + IB + 
Leerkrachten 

Hele schooljaar.  Vanuit de methode rekenprikjes werken de 
kinderen in groep 3/4 met een spiekkaart. Hier 
staan de somcategorieën op. Dit wordt 
voortgezet volgend jaar.  

Instructie volgens 
‘Handelingsmodel
’ 
 
 
 

 Inzetten van meer concreet 
materiaal tijdens de 
rekeninstructie. 

Leerkrachten Hele schooljaar.  Er is veel verschil tussen de groepen wat 
betreft het inzetten van materialen. 
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Rekentafels  
 
 

 Concreet maken van tafels, 
breuken, metriekstelsel 

 

Leerkrachten Hele schooljaar.  De groepen 4,5 en 6 hebben dit jaar een 
rekentafel in de klas gemaakt. Het moet nu 
gaan ‘olievlekken’ over de andere groepen.  

 

Netwerkbijeenko
mst 

 Scholing / “netwerken” met 
andere Laurentiusscholen. 
 

LB Bijeenkomsten op: 
 

 Femke is namens de werkgroep naar 2 
netwerkbijeenkomsten geweest.  
 

Week van het 
geld 

 Rekenmotivatie 

 Leren omgaan met geld 
 

Leerkrachten Maart 2018  Er is dit jaar niet meegedaan aan de week van 
het geld. Dit viel samen met het project. 
 

Verdiepen 
instructie 
redactiesommen, 
inzetten 
drieslagmodel 
 

 Verbeteren van de aanpak 
van redactiesommen om 
resultaten te verbeteren 

 Introduceren drieslagmodel 
 

LB + IB Mei 2018  Tijdens de eerste studiedag van dit schooljaar 
is het drieslagmodel gepresenteerd. Met 
name het verplaatsen in de 
context/controleren blijft bij de kinderen een 
aandachtspunt. Hier gaan we volgend jaar 
mee verder. 

Werken met 
doelenposters 
 

 Effectieve en gerichte 
instructie door de leerkracht 

 Het leren voor de leerlingen 
zichtbaar maken 

 Autonomie bij de leerlingen 
vergroten  
 

IB + Femke + 
Yannick 

Hele schooljaar.  Femke en Yannick zijn dit schooljaar gestart 
met het maken van schaduwtoetsen. Zo 
konden de kinderen beter inschatten of zij een 
doel al beheersen of niet. Aan de hand 
hiervan werden de instructies ingericht. 
Conclusie: dit koste erg veel tijd. Is het effect 
niet even groot wanneer wij kinderen aan de 
start van de les de sommen laten bekijken? 
De doelenposters worden in het vervolg 
ingezet in plaats van de vertelplaat. 

Dyscalculie   Protocol herzien LB + IB   Er is een opzet gemaakt voor een nieuw 
rekenbeleidsplan/dyscalculieprotocol. Deze 
zal in het komende schooljaar worden 
aangevuld en streven is voor de kerstvakantie 
af te ronden.  
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Jaarverslag 2018-2019 cultuur 

Onderwerp 
 

doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Vanuit de cultuurtrein 
worden per jaar drie 
netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd voor de 
ICC’ers van de 
deelnemende scholen. 

Delen van kennis van de 
ICC-leerkrachten. 
Informatie krijgen over 
cultuuronderwijs.  

Werkgroep LB-
cultuur: Irene, 
Jorran en Kim 
Mieneke de Jong 
vanuit de 
cultuurtrein.  

Gedurende het 
schooljaar. 

Opbrengsten van de Cultuurtrein zijn 
geëvalueerd door een onderzoeksbureau in 
opdracht van het Kunstgebouw.  
Resultaten worden besproken in de 
netwerkbijeenkomsten.  

Overleg Cultuur op de 
Poolster 
 

-Voortgang 
cultuuronderwijs 
bespreken.  
 
 

 Werkgroep LB-
cultuur, 
directielid 

 
 

2 keer een datum 
plannen 
(maandag en 
donderdag) 

 
 

Er is een aantal keren overleg geweest tussen 
Kim en Irene.  
Kim heeft overleg gehad met directie over 
muziek.  
Het overleg was niet van tevoren gepland.  

Beeldende vorming: 
 
Lessen Beeldend E-lijn 
Lessen van Laat maar 
zien. 
Lessen uit Handvaardig en 
Beeldvaardig 
 
 
 
 
 

Ontwikkelen van 
creativiteit, technieken 
toepassen, beeldvorming      
(onderdeel doen) en 
kennisnemen van Kunst. 
(Onderdeel kijken) en 
evalueren van elkaars 
werk. (Onderdeel 
reflecteren) 
De leerkrachten 
stimuleren en 
ondersteunen in het 
geven van de lessen.  

Ruimtelijke 
opdrachten door 
vakleerkracht 
handvaardigheid 
Irene. 
Tekenopdrachten 
door de 
leerkrachten.  
Werkgroep 
beeldend: Liivi, 
Marja en 
Yannick 

Het hele jaar door.  
 
Werkgroep 2 keer 
een overleg 
plannen. 
 
Evaluatie plannen 
in de bouw. 

De werkgroep heeft in overleg met Irene  
(ICC) en meerjarenplan opgesteld.  
De werkgroep gaat zelfstandig aan de slag.  
Er is een aanspreekbare persoon aangesteld. 
(Liivi) 
De lessen beeldend zijn gegeven.  
In de jaarplanner komt te staan wanneer de 
lessen moeten worden gegeven.  
 

Literatuurlessen E-lijn 

 
 
 

 
 

Leespromotie 
 
 
 

Leerkrachten en 
werkgroep LB-
taal/lezen.  

 Afspreken welke 
periode, in overleg 
met de werkgroep. 
 
Evaluatie in de 
bouw. 

De lessen zijn gegeven en in de 
bouwvergaderingen geëvalueerd.  
In de jaarplanner komt te staan wanneer de 
lessen moeten worden gegeven.  
Het onderdeel literatuur wordt overgedragen aan 
de werkgroep taal/lezen.  
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 Danslessen E-lijn en 
methode Dansspetters. 
 
 
 
 
 
 
 

Bevorderen van het 
gevoel voor dans en 
bewegen bij de 
leerlingen.  
Een impuls geven aan de 
leerkrachten om de 
lessen dans zelf te gaan 
geven.  
Dit kan door Liivi worden 
gedaan.  

 
 
 

Werkgroep dans: 
Liivi, Laura en 
Linda 
Leerkrachten  
Liivi 

Werkgroep 2 keer 
een overleg 
plannen, één keer 
met Irene erbij.  
 
Evaluatie plannen 
in de bouw. 

 De werkgroep heeft in overleg met Irene (ICC) 
en meerjarenplan opgesteld.  
De werkgroep gaat zelfstandig aan de slag.  
Er is een aanspreekbare persoon aangesteld. 
(Linda) 
De groepen 1/2 hebben een extra workshop 
dans gekregen van Jays Place via de Muzische 
Vorming Berkel 
In de jaarplanner komt te staan wanneer de 
lessen moeten worden gegeven.  
 

Introductie lessen theater 
E-lijn 
 
 

Leerkrachten aanzetten 
tot het geven van de 
lessen van de Leerlijn 
Theater d.m.v. een 
teamtraining vanuit de 
cultuurtrein en  
implementatie door 
werkgroep.  

Gastdocent 
vanuit de E-lijn. 
 
Werkgroep 
drama: 
Femke, Ingrid en 
Linda  
 
 

Teamtraining op 
woensdag 31 
otober van 14.00-
16.00 uur.  
In een 
bouwvergadering 
presenteren en 
later evalueren.  

 

De werkgroep heeft in overleg met Irene (ICC) 
en meerjarenplan opgesteld.  
De werkgroep gaat zelfstandig aan de slag.  
Er is een aanspreekbare persoon aangesteld. 
(Femke) 
De lessen zijn gegeven en geëvalueerd in de 
bouw.  
In de jaarplanner komt te staan wanneer de 
lessen moeten worden gegeven.  
 

Introductie lessen muziek 
E-lijn 
 
 
 
 
Gebruik van Zangexpress 
implementeren.  
 
Blokfluitlessen in groep 6.  
 

Plannen van een 
teamtraining muziek. 
 
Implementeren van een 
doorgaande leerlijn 
muziek.  

 
 
 

Kim de Ruiter 
 
Werkgroep 
muziek: 
Judith, Jorran 
en Kim 
 
 
 
 
Leerkrachten van 
de groepen 6  

Werkgroep 2 keer 
een overleg 
plannen. 
 
Evaluatie plannen 
in de bouw. 

De werkgroep heeft 1x overleg gehad met Kim 
en een meerjarenplan opgesteld. 
Er is een aanspreekbaar persoon aangesteld. 
(Kim) 
 
Komend schooljaar krijgt elke leerkracht een 
Zangexpress account. 
 
Kim plant de teamtraining wb lessen E-lijn 
muziek. 
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Continueren en 
ondersteunen nieuwe 
leerkracht. 

 De E-lijn lessen worden gegeven door de 
vakleerkracht en de leerkracht. De overige 
lessen worden gegeven door de vakleerkracht. 
De werkgroep informeert het team waar nodig. 
De blokfluitlessen worden gecontinueerd 
komend schooljaar. 

Introductie lessen 
Mediawijsheid E-lijn. 

 

Bevorderen kennis van 
mediawijsheid. 
 

 
 
 
 
 
 

Deskundigen 
vanuit  
de E-lijn. 
Irene en Sander 
 
Werkgroep 
mediawijsheid: 
Yannick, Mandy, 
Ingrid en Femke 
B.  
 
 

 Overleg met 
deskundigen vanuit 
de Cultuurtrein. 
In een 
bouwvergadering 
presenteren.  
 
Werkgroep 2 keer 
een overleg 
plannen. 

De werkgroep heeft in overleg met Irene (ICC) 
en meerjarenplan opgesteld.  
De werkgroep gaat zelfstandig aan de slag.  
Er is een aanspreekbare persoon aangesteld. 
(Ingrid) 
De lessen zijn nog niet gegeven.  
In de jaarplanner komt te staan wanneer de 
lessen moeten worden gegeven.  

 

Lesaanbod van de 
Bibliotheek Oostland.  

 
 

Lessen leespromotie, 
filosofie, erfgoed en 
mediawijsheid. 
 

Gastdocenten 
van bibliotheek 
Oostland en 
schrijvers.  
Leerkrachten. 
Contactpersoon 
is Irene 
 

 
Het hele jaar door.  
 

 Het aanbod is weer positief ontvangen.  
Extra dit jaar was de deelname aan een pilot 
Theaterlezen in groep 3a.  
 
Dit onderdeel wordt ook overgenomen door de 
werkgroep taal/lezen. (Nicole) 

 Kinderboekenweek 
Thema vriendjes. 

Leesmotivatie 
Aansluiting bij andere 
cultuurvakken.  

Werkgroep 
Kinderboekenwee
k en leerkrachten.  
Werkgroep LB 
taal/lezen. 

Oktober 2017 De lessen beeldend zijn aangepast aan het 
thema vriendjes. 
Dit onderdeel wordt ook overgenomen door de 
werkgroep taal/lezen. 

 
 
Muzische vorming. 
Eén keer per jaar en 
voorstelling of workshop. 

 
 
Beleven van 
voorstellingen op het 
gebied van theater. 

 
Leerkrachtverteg
enwoordiger 
Irene 

 
 
 
 

 Alle groepen hebben één voorstelling gezien.  
De groepen 1/2 hebben een extra workshop 
dans gekregen.  
De groepen 3/4 hebben een extra workshop 
ukelele gekregen.  
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(Onderdeel kijken) 
 

Vrijwilligers van 
MV Berkel en 
Rodenrijs. 
Theatergroepen. 

Najaar: groepen 1-
2 en 7-8 
Voorjaar: groepen 
 3-4 en 5-6 

Uitlaatklep Het ontwikkelen van 
durven voordragen en 
optreden voor een 
publiek.  

Leerlingen.  Een aantal keer 
per jaar volgens 
een rooster. 

 Deze hebben weer plaatsgevonden.  
Het was weer erg vol in de aula wat betreft 
publiek en kinderen.  

Helicon  Kennismaken met de 
instrumenten van een 
orkest. 
Stimuleren van het gaan 
bespelen van een 
instrument. 

 

Gastdocent en 
leden van 
Helicon. 
Leerkrachten van 
groep 3, 4, 5 en 6 

 In een onderling 
afgesproken 
periode 

 
Kim 

Gitaarles  Het leren begeleiden van 
liedjes op de gitaar. 

Gastdocent van 
het Muziekpand. 
4 leerkrachten 

10 lessen  
Datum in overleg 

  
Kim 

Project De cultuurvakken 
integreren in het 
projectthema. (21ste -
eeuwse vaardigheden) 

Werkgroep 
project 
Marja, Tessa, 
Jorran, Marion, 
Laura, Corine, 
Yannick, Irene 

2 weken in mei Het projectonderwerp was aarde, water, lucht en 
vuur. Het werd ervaren als een te breed 
onderwerp. De groepen 1/2, 3 en 4 hadden het 
toegespitst op één element, wat heel goed werd 
ervaren.  
De opening was met Mad Science.  
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Jaarverslag 2018-2019 Gedrag 
 

Onderwerp Wat Wie Evaluatie: 

Protocollen/ 
veiligheidsplan 

 Protocol 3.02, 3.06, 3.07 afronden 
en naar MT 

 Goedgekeurde protocollen 
bespreken in teamvergadering 

 Borgen afspraken 

 Protocollen 3.03, 3.04, 3.05 
 

Werkgroep, MT 
 
team 
 

Protocollen zijn tijdelijk gestopt.  
 
Schooljaar 2019/2020 wordt in elk geval 
geborgd:  
*Rouwverwerking 
*meldcode kindermishandeling  
*medicijngebruik 
 
 

Map 
rouwverwerking 

 Opschonen en aanvullen map 
rouwverwerking, 

 Protocol rouwververwerking  
 

werkgroep Inventarisatie welke boeken er zijn. Er is geen 
respons gekomen.  
Ilona gaat eind schooljaar 2019 of start volgend 
schooljaar een lijst boeken maken en aan MT 
voorleggen om te bestellen.  
Gekeken wordt op de site van ‘jonge helden` 
voor tips.  
 

Zien Begeleiding nieuwe leerkrachten 
 

werkgroep 
 

Dit is gebeurd door de parallelgroepen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begeleiding leerkrachten: 

 Invullen leerkracht vragenlijst 

 Leerlingvragenlijst (3/4!) 

 Evalueren invoering op 
Bouwvergaderingen  

 Interpreteren van Zien-
overzichten 

 
Verbreden kennis ‘Zien!’ 

IB+ leerkrachten vanaf groep 3 
 
 
 
 
IB/ werkgroep/ 
Lkr 
 
 
 

Tessa heeft Zien in een bouw uitgelegd hoe je 
de handelingsadviezen kan inzetten en de 
overzichten kan interpreteren.  
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In team literatuur verspreiden 
Zien gesprekken 
 
 
Visievorming: ouders en Zien 

MT/IB 

  Evalueren invoering Zien 

 Zien gesprekken in jaarplanning 
opnemen. 

 Implementeren methode, borgen 
afspraken 

IB/ werkgroep 
IB 
 

 

Preventie Gouden weken 
Buitenspelen 
 

 
 

Werkgroep, 
Karen 

Besproken in MT: 

 Pleinwacht voor school en in pauze 

 Overblijf 

 In je groep aanwezig zijn voordat de 
kinderen komen 

Deze punten blijven een punt van zorg en 
terugkomen in MT/ IB  vergadering. Kinderen 
geven aan vooral met de overblijf moeite te 
hebben, maar ook drukte op het schoolplein 
voor school.  
Blijft agendapunt  
 

 groepsregels: 

 Literatuur naar team 

 Met groepsbespreking 
groepsvorming, 
informatieverstrekking en 
ondersteuning leerkrachten 

 

 
IB 

Afspraken: 
Alle groepen maken met de kinderen een aantal 
klassenregels. Deze worden zichtbaar 
opgehangen en bijgesteld na elke vakantie. Op 
bouwoverleg agenderen 
 
Is gebeurd. Volgend jaar in bouw: wat doe je 
met de regels? Koppeling breinleren. Drama, les 
uit zien.  

 
 
 
 
 

Primaire preventie: 

 Groepsregels en groepsvorming 
(primaire preventie) 

 Gedrag en ouders (visie) 

Werkgroep/MT  
Aantal onderwerpen komt volgend jaar op de 
agenda. 
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  Pleinwacht (visie) 

 Overblijf  

 Taakspel 

 Wolkjes 

 Kanjertraining 
 
Secundaire preventie: 

 Kind plannen bekijken, protocol 
gedrag (Secundaire preventie) 

 Optimaliseren samenwerking 
SMW/ CJG 

 
Tertiaire preventie: 

 Indien nodig: contacten met 
externen opbouwen en uitbouwen 

 
 
 
 
 

Gedragsgroep 
Laurentiusstichting 

 Kennismaken, netwerken 

 Bepalen agenda, doelen en 
wensen bespreken 

 Welke methodes, veiligheidsplan, 
pestprotocol 

 De groep komt 2x per jaar bijeen. 
Notulen en agenda worden steeds door anderen 
gemaakt. 
Netwerk Laurentius heeft op dit moment te 
weinig meerwaarde. Hopelijk volgend jaar meer 
toegevoegde waarde.  

  Moet nog bepaald worden   
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