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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. 
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Jaarverslag 2017-2018 

2017-2018 

We sluiten het jaar met een dubbel gevoel af. Onderwijskundig zijn er wederom 

mooie slagen gemaakt om de kwaliteit van het geboden onderwijs te verbeteren. 

Werken vanuit mindset en een vervolg van het Breinleren en de impuls om te werken 

volgens de 21e century skills gaven veel energie om net weer even met een andere 

blik en aansturing naar ons onderwijs te kijken. Al met al een mooie 

aanvulling/logische vervolgstap op de ingeslagen weg rond het breinleren.  

Dit jaar is erg prettig samengewerkt met de oudergroep en we konden dan ook rekenen op veel hulp bij allerlei grote 

schoolactiviteiten. De waardering van onze kant voor deze inzet is groot. Tevens zien we een grote betrokkenheid 

van ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren) en 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. Vanuit de verantwoording van de MR voor het overblijven in de 

school mag Jolanda Kerkvliet niet onvermeld blijven. Zij is de grote initiator achter de nieuwe opzet van de financiële 

en praktische organisatie van het overblijven. Het ingevoerde ondersteunende computerprogramma TSO assistent 

werkt snel en goed en biedt veel gebruiksmogelijkheden. En uiteraard grote waardering voor Linda van Lobberegt 

voor de dagelijkse coördinatie. 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.  

Na al die positiviteit is er toch sprake van een dubbel gevoel, omdat de school in het begin van het schooljaar met 

een aantal schokkende berichten is geconfronteerd. Zo hebben we in korte tijd vier uitvaarten gehad. Het betrof het 

overlijden van drie ouders en één collega. Dit heeft grote impact gehad op de organisatie en de beleving van team, 

ouders en kinderen. Deze droevige periode kende ook een positieve kant, want de schoolgemeenschap toonde een 

groot gevoel van saamhorigheid, veerkracht en verbondenheid. Daarnaast hebben we vier ouders van leerkrachten 

begraven, hetgeen ook grote impact heeft op de betrokken collega’s. Al met al kunnen we spreken van een zeer 

bewogen jaar. 

We hebben deze verbondenheid tastbaar vorm gegeven met het planten van een boom op de speelplaats waarbij 

een ieder bij het zien van de boom zijn eigen gevoelens over het verlies van een dierbare een weg kan bieden. 

Natuurlijk is verdriet en verlies een onderdeel van het bestaan, toch spreken we de hoop uit dat we niet nog een keer 

met zo’n heftige periode geconfronteerd worden. 

Des te groter is de prestatie van het team om samen met de kinderen zulke goede onderwijsresultaten te boeken. De 

CITO eindtoets is een mooi meetmoment. De afgelopen jaren laat een consistent beeld zien. We scoren als school 

boven het landelijk gemiddelde. Een hele opgaaf/uitdaging, omdat onze school in de zwaarst wegende 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 even waarmaken. Dit schooljaar is het heel 
goed gegaan, want de ongewogen schoolscore is 541, en dat is bijzonder fraai. 

 

Meerjarenoverzicht CITO-eindtoets (standaardscores)  

Jaar Schoolgroep Eindscore 

ongewogen 

Aantal 

leerlingen 

Meegedaan 

06/07 8 535,1 30 30 

07/08 8 535,6 40 40 

08/09 8 535 50 49 (SvD kind niet) 
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09/10 8 535 34 34 (2 ll met LWOO beschikking) 

10/11 8 535,9 51 51 

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

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

13/14 8 536,3 41 41 (waarvan 2 leerlingen met 

LWOO beschikking) 

14/15 8 539,7 34 34 

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

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

beschikking). 

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

beschikking). 

 

Landelijk gemiddelde 2018 scholen met dezelfde weging correctie:  NNB   Poolster: NNBX  

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 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.  

Ook de tussentoetsen laten een goed en positief beeld van de school zien. 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 opvallend dat een toenemend 

aantal kinderen (externe) hulp nodig heeft, omdat ze in de ‘knoop’ zitten. 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. 

Dit jaar laat alleen groep 5A bij de tussentoetsen onvoldoende resultaat zien. Gezien de overlijdensgevallen van een 

ouder in deze groep en de overleden collega die lange tijd deze groep begeleid heeft, is dat te plaatsen. Neemt niet 

weg, dat we op deze groep extra geïnitieerd hebben. E.e.a. is terug te zien in de groepsplannen. Zoals gezegd heeft 

het onze hoogste prioriteit en we gaan ervan uit dat na de schok van de gebeurtenissen in de groep de resultaten 

weer zullen bijtrekken. De E-toetsen laten een groei zien in alle groepen en dat is goe4d. De schooltrendanalyse 

wordt op het moment van schrijven van dit stuk gemaakt en worden begin september aan het team gepresenteerd. 

De groepsplannen, waarbij de groepsscore geanalyseerd wordt, is aan het eind van dit schooljaar afgerond. 

Gelukkig gaat het met verreweg de meeste kinderen goed en stralen zij veel blijheid uit. Dat is juist wat we alle 

kinderen zo graag gunnen. 

 

AANTAL medewerkers per 1-8-2018:   

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

 12 medewerkers zijn 55 jaar of ouder 

 27 medewerkers zijn jonger dan 55 jaar 

 06 medewerkers zijn jonger dan 30 jaar 

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 
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ingezette vernieuwingen in ons onderwijs. Er is dus hard gewerkt aan borging van het goede en het planmatig 

uitbouwen door innovatieve impulsen rond mindset en breinleren. De aanpak van het onderwijs wordt langzaamaan 

meer gestuurd vanuit de gedachte van de 21 century skills. Dit betekent in de praktijk meer zeggenschap en 

autonomie voor de kinderen. Lees: meer aansluiting op het werkniveau en de intrinsieke motivatie en interesses van 

de kinderen. 

NOOT: een leerkracht van de onderbouw heeft een schrijven gemaakt van de recente ontwikkelingen in de 

kleuterbouw om mee te doen met de Laurentius Joker. De Joker is een innovatieprijs die de Laurentius beschikbaar 

stelt aan een school die op onderwijskundig gebied een mooie ontwikkeling laat zien die als inspiratie kan dienen 

voor de overige scholen. Vorig schooljaar heeft de Poolster deze prijs gewonnen en met deze inzending hoopt 

betrokken collega dit succes voor de school te prolongeren. Om een mooi beeld te krijgen van hetgeen waarmee de 

school aan de slag is, is de inzending in bijlage 1 aan dit stuk toegevoegd. 

Toch hebben we ook tegenslag ondervonden. Dit zit vooral in de buitengewoon ongelukkige toevalligheden waardoor 

er (langdurig) uitval geweest is van enkele collega’s. Zo zijn twee collega’s in hun huis ongelukkigerwijs van de trap 

gevallen met fysiek nare gevolgen. Het is fijn dat de collega’s weer aan het werk zijn, maar de uitval was 

substantieel. En de pech leek niet te stoppen, want onze IB’er is op een zeer verraderlijke gladde zaterdagochtend 

onderuit gegaan en hard met haar hoofd op de straat terecht gekomen met als gevolg een langdurige herstelperiode. 

Verder zijn twee andere collega’s door privé-omstandigheden al langdurig uit de running. 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 minpuntje is wel dat het ziekteverzuim hierdoor dit schooljaar hoog uitvalt. Waren we vorig 

jaar nog de school met het laagste ziekteverzuim van de hele Laurentiusstichting, dit ligt nu beduidend anders. We 

zijn geen ‘kampioen’ maar zitten toch dicht bij de medaillekandidaten. 

Het afgelopen jaar hebben we drie nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Het zijn Jim Havenaar, Tessa Paulides en 

Kim de Ruiter. 

Jim heeft dit jaar de gymnastieklessen bij ons verzorgd voor de groepen 3 t/m 8. Hij heeft zich snel ingewerkt en 

levert tot volle tevredenheid goed werk af. Dat geldt zeker ook voor Tessa Paulides, onze nieuwe IB’er, voor de 

groepen 1 t/m 4. Tessa heeft zich inmiddels bewezen en heeft de IB touwtjes goed in handen waardoor deze 

belangrijke ondersteunende rol in de school een stevige positie heeft. Dit alles komt de stabiliteit van de school ten 

goede en dat is fijn. 

Voor dit laatste was enige zorg, omdat Marjo de Ruiter in oktober met pensioen gegaan is. Na een leuk en gezellig 

afscheid liep met Marjo een zeer ervaren adjunct-directeur voor het laatst door de schooldeur. Natuurlijk missen we 

Marjo als persoon in de school, maar zijn wel heel gelukkig met de wijze waarop haar opvolgster Tessa de zaken 

heeft opgepakt. Dat is haar mede gelukt door de professionele opstelling en kwaliteiten van de leerkrachten in de 

school. Het samen sterk zijn en samen hoge kwaliteit willen leveren werkt hier natuurlijk aan mee. 

Onze laatst bijgekomen collega is Kim de Ruiter. Zij is onze muziekleerkracht. Kim is per 5 maart 2018 bij ons op 

school gekomen om het muziekonderwijs op de Poolster opnieuw vorm te geven. Gezien haar opleiding als 

leerkracht en het conservatorium gaat dat zeker lukken. De eerste lessen zijn dan ook met groot enthousiasme door 

de kinderen en collega’s ontvangen. 

 

We hebben niet alleen nieuwe collega’s. Er is ook een collega gestopt. Juf Sabine Kloeg heeft in mei afscheid 

genomen. Na haar harde val in mei 2017 is haar fysieke toestand zodanig, dat zij met bloedend hart afscheid 

genomen heeft van De Poolster. Ook ons hart bloedde, omdat we Sabine als een heel fijne en kundig collega hebben 

ervaren.  

 

Wendy Vonk is per 1 april 2018 benoemd als adjunct-directeur van de school. Wendy Vonk maakte al lange tijd deel 

uit van het managementteam en heeft mw. De Ruiter opgevolgd als adjunct. Het team is blij met deze benoeming. 

Temeer omdat de directeur van de school besloten heeft, om na 42 jaar werkzaam te zijn geweest op de Poolster, in 

september volgend schooljaar met prepensioen te gaan. Mw. Vonk kent de school door en door en zal op 

deskundige wijze voortgang geven aan de onderwijskundig ingeslagen weg. Zeer belangrijk voor de stabiliteit en de 

continuïteit in de school. (Op het moment van schrijven van dit verslag is de procedure voor de nieuwe directeur in 

gang gezet. We verwachten voor het einde van het schooljaar een opvolger te kunnen benoemen.) 

 

De school kent ondanks andere voorspellingen nog steeds een lichte groei in aantal leerlingen. Gezien het 

bekostigingsstelsel van de overheid is dat goed en 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, maar 

financieel werd dat wel een uitdaging. De groepen telden toen ongeveer 25 leerlingen. Door het noodzakelijk 

veranderde bekostigingsstelsel vanuit de Laurentiusstichting kwam de begroting onder grote druk te staan. Door 

deze wijziging kwamen we per groep 2 tot 3 leerlingen tekort. Door de lichte groei wordt het aantal van 28 ll 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. Het is heel fijn dat de overheid de 
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onderwijsproblemen herkent en erkent. De inmiddels beschikbaar gestelde werkdrukgelden zijn meer dan welkom in 

de school. 

De studiedagen hebben in het teken gestaan van Breinleren en mindset. Het is leuk en goed te constateren dat veel 

zaken die tijdens de studiedag besproken zijn direct in de groepen terug te zien zijn. Zo heeft de leerkuil en de ijsberg 

zijn intrede gedaan en zeker de leerlingen van de bovenbouw weten dat goed te vertalen naar hun eigen 

ontwikkeling. We laten de kinderen steeds meer meedenken in wat ze nodig hebben om hun talenten goed te kunnen 

ontwikkelen. Door het zelf meebepalen van hun leerdoelen komt de opdracht meer vanuit zichzelf hetgeen de 

intrinsieke motivatie voor het leren sterk ten goede komt. Het is grappig te ervaren dat kinderen de leerkuil in hun 

conversatie gaan gebruiken. Een mooi voorbeeld hiervan is: ‘Juf ik klim omhoog en kan het gras al ruiken!’. Zo zien 

we het graag.  

In de lijn van dit denken krijgt ook Makkie-, Lef- en Paniekland voet aan de grond in de beleving van de kinderen. 

Prachtige metaforen om controle over hun gevoel te krijgen en richting te geven. De leerlingen ervaren op die manier 

dat ze vooruit kunnen en dat er actie gevraagd wordt vanuit henzelf. (eigenaarschap / focus / herhaling). Het is mooi 

om deze processen te volgen en te zien groeien.. 

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

schoolleidersstudie van juf Wendy Vonk en de Echa studie (hoogbegaafdheid) van een zestal collega’s. Voor deze 

laatste studie is niet iedereen voor het examen gegaan (hoefde ook niet) maar drie collega’s deden dat wel. Het 

eerste deel van deze WO studie hebben deze collega’s met goed gevolg afgelegd en zijn in het bezit van hun 

deelcertificaat. Het is de bedoeling dat één collega zich verder specialiseert.  

De school werkt samen met diverse BSO’s en natuurlijk onze eigen TSO om de kinderen van ouders die dat willen 

een compleet dagprogramma aan te bieden. Met name de TSO heeft dit afgelopen jaar heel veel werk verricht om de 

opvang tussen de middag te professionaliseren. Een grote slag is gemaakt met de invoering van de TSO assistent. 

Jolanda Kerkvliet heeft als vrijwilliger heel veel arbeid verricht om dit systeem in te voeren. Verder is het heel prettig 

samenwerken met de medewerkers van de TSO die onder leiding staan van Linda van Lobberegt. 

Toch is er ook zorg binnen de TSO. De opvang tussen de middag werkt geheel met vrijwilligers. Het blijkt in de 

praktijk steeds lastiger om mensen te kunnen vinden die dit mooie werk willen uitvoeren. Er is dus zorg over de 

‘bemensing’ van de overblijf. We hebben social media, de krant en onze interne kanalen ingezet om nieuwe 

vrijwilligers te werven. Gelukkig hebben zich mensen aangediend, maar het blijft zorg geven. 

Gedurende het schooljaar zijn de nodige vieringen en feesten georganiseerd. Het is heel fijn te constateren dat de 

Ouderraad en het team eendrachtig samenwerken en optrekken om deze gezellige momenten vorm te geven. We 

waarderen de inzet van deze ouders enorm. Het is echt fijn te kunnen zien dat we samen zoveel meer bereiken dan 

alleen. We hopen dan ook op voortzetting van deze constructieve manier van werken. Gezien het gezamenlijke 

plezier hebben we daar alle vertrouwen in. 

GEBOUW 

Aan het gebouw zijn er dit jaar, gezien de Poolstergeschiedenis, geen grote aanpassingen gedaan. Wel is door een 

subsidie de speelplaats voorzien van pleinplakkers. De kleuterspeelplaats beschikt over pleinspellen en een heel leuk 

verkeersplein waar de kinderen met fietsjes de paadjes kunnen volgen. Tevens is een nieuwe zand/water 

speeltoestel geplaatst alsmede een heuse buitenkeuken waar de jongsten heerlijk kunnen ‘kokkerellen’ met zand en 

water. 

In het voorjaar is een schaduwdoek boven de zandbak geplaatst, zodat de kinderen kunnen genieten van de 

zandbak zonder dat ze in de felle zon hoeven te zitten. Wel zo fijn voor de gezondheid van de kinderen. 

Het grote plein heeft nieuwe spellen gekregen, waaronder het razend populaire viervakkenspel. 

In het gebouw is groep D voorzien van een vide. Hiermee is de oppervlakte van het lokaal nog beter benut door een 

etage. Tevens biedt het veel spelmogelijkheden voor de kleuters. 

Met de aanpassingen zijn we heel content en danken de stichting ONSKO voor hun financiële bijdragen voor de 

speelplaatsen, de vide en het schaduwdoek. 

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 is de lichtinstallatie in de aula 

vervangen. Dhr. Jochem van Lieshout heeft met zijn deskundigheid op dit gebied een strak lichtplan gemaakt en met 

behulp van een aantal ouders uitgevoerd. Het resultaat is verbluffend en we kunnen nog veel jaren plezier beleven 

aan deze installatie. De musical en de optredens tijdens de uitlaatkleppen krijgen zo een extra dimensie.  

Verder heeft een oma van twee kinderen op school de gordijnen van de speelzaal, de personeelsruimte en de 

directiekamer vervangen. De aanblik van de school is hiermee weer verfrist. 

 



 
6 

SAMENWERKING 

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: 

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 ongelooflijk trots op onze oudergroep die heel veel ondersteunende arbeid verricht. Dat varieert van 

het eenmalig een keertje een leerkracht bijstaan tot wekelijks een aantal keren kinderen extra onderricht bieden. Het 

is geweldig te merken dat echt heel veel ouders bereid zijn tijd en aandacht aan de school van hun kinderen te 

schenken, dat maakt het verschil waardoor we echt meer kunnen bieden aan de kinderen. 

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. Zeker niet onvermeld mag blijven is meester Fons die naast kleine 

hand en spandiensten, de inkoop van allerlei klein materiaal, het dirigeren van het kerstkoor ook de lessen Italiaans 

in school verzorgd heeft. 

FINANCIEN 

Door het akkoord over de werkdrukverlaging in het onderwijs mocht de Poolster zich verheugen op een extra 

financiële impuls. 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 kwaliteitsboost. Twee vliegen in één klap dus. 

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. Duidelijk is dat de 

begroting sluitend is door de bijdrage van de Ouderraad. 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). Kortom, door de goede en 

transparante samenwerking houden we de school financieel gezond. 

De school is dit jaar extra financieel ondersteund door de Stichting ONSKO. Zij hebben een flink aantal gebouwelijke 

zaken financieel ondersteund, alsmede twee studiedagen voor het team. We zijn hier deze stichting zeer erkentelijk 

voor. 

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

van de school. 

ONDERWIJSRESULTATEN 

Het afgelopen schooljaar is veel bereikt. Naast de goede resultaten op de Cito-toetsen heeft de school zich ook sterk 

ontwikkeld in het werken met de principes van Breinleren en mindful werken. Dit is mede te danken aan de twee 

studiedagen van dit schooljaar waarbij deze onderwerpen centraal stonden. Een groot compliment aan het team voor 

het gezamenlijk oppakken van deze innovaties en het toepassen ervan in de groepen. De praktijk laat zien dat 

kinderen steun ondervinden aan de verstrekte informatie en de ruimte die ze krijgen om hun eigen leerproces te 

beheren. We zijn er nog niet, want hier valt nog heel wat te halen. Mooi doel voor de komende jaren. 

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 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 plusgroep, 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. 

De kinderen van de groepen 8 hebben allemaal 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 school monitort de stand van zaken op een groot aantal terreinen. De onderzoeken van WMKPO (Werken Met 

Kwaliteit Primair Onderwijs) worden jaarlijks uitgevoerd. In bijlage 2 treft u de score van de vragenlijst leraren, de 

quickscan en de scan sociale veiligheid. Ook de kinderen wordt een soortgelijke lijst voorgelegd. De uitslag van de 

vragenlijsten treft u ook in bijlage 2. 
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De uitslag van deze enquêtes is door het team en de directie geanalyseerd en in de jaarplannen zijn 

aandachtspunten opgenomen. 
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BIJLAGEN: 

Bijlage 1 

INZENDING JOKER 2018 
 
 

Breinleren in groep 1/2 van De Poolster 
 
 

  Kom mee naar buiten allemaal……  
 
De Poolster verdiept zich al een aantal jaar in het Breinleren. Bij Breinleren staan 6 principes centraal 
om heel gunstige leervoorwaarden te scheppen. De 6 principes zijn: focus, herhaling, eigenaarschap, 
emotie, zintuiglijk rijk en creatie . 
Ook onze inzending van vorig jaar vond daarbij aansluiting: het werken met themaplannen bij de 
groepen 1/2. Hierin werden de SLO-doelen beschreven en verdeelt in vijf plannen die we in een 
schooljaar uitvoeren. We zijn nog steeds erg tevreden met deze manier van werken. Alle doelen komen 
aan de orde en we hebben een beter overzicht wat de kinderen kunnen. De twee leervoorwaarden 
focus en herhaling stonden met name centraal tijdens het bedenken en vormen van de themaplannen. 
Bij het uitwerken van kringactiviteiten en werklessen richtten we ons op emotie, zintuiglijk rijk en 
creatie.  
Na enige tijd begon het echter te wringen… We besteden tijd en aandacht aan onze kringen en 
werklessen maar hoe zit het met de andere helft van onze tijd met de leerlingen? In groep 1/2 zijn we 
immers niet heel de dag binnen maar zijn we ook veel buiten! We stelden ons de vraag: hoeveel 
voorbereidingstijd besteden we aan deze leertijd? Het eerlijke antwoord was…nul minuten.  Hoe zouden 
we het vinden in de midden- en bovenbouw als we twee uur per 
dag onvoorbereid voor de groep zouden staan…? Tijd voor 
verandering dus! 
Uiteraard is dit geen pleidooi  voor het verhogen van de werkdruk 
door nog meer lessen voor te bereiden maar het is bedoeld om 
kritisch naar de buitenspeelmaterialen te kijken en je blik te 
verruimen wat dat betreft. Het doel is om de kinderen meer te 
laten creëren in plaats van steeds de eendimensionale activiteiten 
te laten doen, fietsen, schommelen, rennen.... Alle zintuigen 
kunnen aan bod komen buiten, nog meer dan binnen! Die twee 
dingen samen zorgen hopelijk voor meer emoties bij de kinderen 
en dan komen ze tot leren.  
Natuurlijk hebben we een hoop fietsen, karren, paardentouwen, 
schommels etc. maar welk materiaal hebben de kinderen tot hun 
beschikking om hun fantasie aan het werk te zetten? 
Kinderen kunnen zich heel goed vermaken met kosteloos 
materiaal i.p.v. prachtig gekleurd speelgoed.  Dat materiaal 
moeten wij hen dan wel bieden en dat bedenken en verzamelen is 
je voorbereiding. Geen uitgedachte lessen dus, maar enkel het 
aanreiken van materiaal is de voorbereiding. 
 
Kinderen moeten het speelplein gaan zien als hun wereld waar van alles te ontdekken valt. Het plein 
moet dus meer zijn dan een verzameling stoeptegels. Op ons plein waren gelukkig al mooie 
speelplekken, zoals ‘De Berg’ (een betonnen buis met daarover heen een grasheuvel) en ‘De Hutjes’ (van 
twijgen en takken gemaakte hutten). Aan ons om dit verder uit te bouwen. 
  
Dit hebben we op verschillende manieren gedaan. Aan de hutten hebben we kleden, knijpers en touw 
toegevoegd om ze dicht te kunnen maken. Er liggen kleine pallets waar van alles van wordt gebouwd. 
Huisjes, stoelen maar ook een brug over de grote plas als het heeft geregend.  
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Daarnaast hebben we een oproep geplaatst voor oude keukenspullen: vergiet, spatels, gardes, 

pannetjes enz. Het resultaat is dat de kinderen heerlijk bereide maaltijden maken van zand, blaadjes, 

takjes en wat ze nog meer kunnen vinden. Materialen waar ze eerst niet mee mochten spelen… Ze 

gebruiken plassen om het ‘echt’ te maken. Heeft het niet geregend, dan halen we een emmer met water 

waar ze mee mogen spelen. Ook als het geen warm weer is. De kinderen kunnen zelf heel goed 

inschatten hoe ze te werk moeten gaan zonder helemaal nat te worden. En gaat het toch mis? We 

hebben genoeg droge kleren… Binnenkort krijgen we de kers op de taart: een heuse buitenkeuken 

(hieronder een voorbeeld)! Gemaakt door ouders die we hierbij hebben betrokken.  

 

   
 
 

 
 

Ook onze nieuwe zand-watertafel is aantrekkelijk voor de kinderen. Met zand en water aan de slag: 
bouwen, voelen, platmaken, vormpjes erin maken. Een andere beleving dan de grote zandbak met zacht 
zand die we al hebben. In het voorjaar komt hier een stevig doek boven zodat de kinderen ook in de 
zomer, in de zon, in de zandbak kunnen spelen.  
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Een creatieve kar hebben we samengesteld met daarin: stoepkrijt (verschillende varianten), bellenblaas, 
knikkers, plastic dieren, speelgeld, stoffen stroken (om door het hek heen te vlechten), een bak met 
duct-tape, karton en dikke stiften (bijv. om de ijssmaken op te schrijven van het ijswinkeltje in de 
zandbak). De kans dat het buiten sneller stuk gaat/vies wordt/kwijt raakt is groter dan binnen maar 
zouden we om die reden de speelkansen in de weg willen staan? 

 

 
 
 
Vanaf april kunnen we tuinieren in onze eigen moestuin. We worden hierbij ondersteund door De 
Papaver tijdens de Buitenlesdag op dinsdag 10 april. De kinderen worden verdeeld in drie groepen. De 
een gaat bodemdiertjes zoeken, de tweede groep gaat ‘zaadbommetjes’ maken en de laatste groep gaat 
aan de slag in het tuintje: de grond klaarmaken en daarna de stekjes en zaadjes planten. Hopelijk 
kunnen we na een aantal weken ook oogsten! Niet alleen maken we zo het proces inzichtelijk (van een 
zaadje planten tot de groenten op je bord) maar zijn de kinderen bezig in de aarde en zijn 
verantwoordelijk voor hun stukje tuin. 
 
Naar buiten gaan doen we niet alleen maar met mooi weer maar we gaan er ook even uit als het regent 
(wie kan er tussen de druppels door rennen? Zo hard mogelijk om de zandbak rennen zonder erg nat te 
worden?) of als het hard waait (met een plastic zak aan touwtje of leunen in de wind zonder om te 
vallen). Buitenspelen hoort er iedere dag bij en je kunt je kleden op het weer. We zijn nu bezig om 
kaplaarzen te verzamelen zodat de kinderen kunnen kiezen of ze die nodig hebben tijdens hun 
buitenspel. Misschien in de toekomst zelf overalls… 
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Niet alleen willen we het spelen een nieuwe fantasierijke impuls geven maar ook de natuurlijke 
behoefte van kinderen om te spelen met alles wat te vinden is in de natuur de vrije kans geven. Wij 
geloven dat dan ook tijdens het buitenspelen emotie, zintuiglijk rijk en creatie volop aan bod komen en 
dat de kinderen zo ongemerkt tot leren komen!  
 
 
 
 

 

 

 

 

Eén principe van het breinleren bleef nog onderbelicht: eigenaarschap. In de midden- en bovenbouw 

zijn we ons al een aantal jaar bewust van het belang hiervan. Tijdens de laatste studiedagen die over 

mindfulness gingen, hebben wij handvatten gekregen om deze vertaalslag te maken. Eén daarvan is het 

bewust worden van processen die in je hoofd spelen als je geconfronteerd wordt met opdrachten. 

Kinderen hebben daarbij visuele ondersteuning nodig. Hierbij gebruiken we Makkieland, Lefland en 

Paniekland.  

Je kunt een opdracht krijgen en dat heel prettig vinden, omdat je weet dat je de opdracht goed gaat 
uitvoeren. Je zit dan in je comfortzone (Makkieland). De vraag is natuurlijk of je in je comfortzone leert. 
Het is zeker fijn om daarin te vertoeven en het is immers ook het breinprincipe van de herhaling. Het is 
dus absoluut niet verkeerd om geregeld in je comfortzone te zitten (opbouwen zelfvertrouwen). Het is 
wel belangrijk om verder te komen en dat je uit je comfortzone treedt (durft te komen) om in je 
learningzone te komen Voor de kinderen heet learningzone: Lefland. Daar kom je zaken tegen die je niet 
of niet goed beheerst. In je learningzone (Lefland) ga je fouten maken. Dat moet ook om dingen te leren. 
Als je je hier bewust van bent, dan realiseer je je dat fouten maken niet negatief is, maar dat je aan het 
leren bent. (Hier praten we met de kinderen over leerkuilen en ijsbergen) 
Een opdracht kan ook wel eens heel ver buiten je comfortzone liggen en dan zit je in de paniczone 
(Paniekland). Dit levert heel veel ongunstige stress op en maakt leren lastig of zelfs onmogelijk. We 
vertellen de kinderen dat het herkennen in welk land je zit, inzicht geeft in je gevoel. Zit je in paniekland, 
raak dan niet in een stress en bedenk dat je gevoel normaal is. Zorg ervoor dat je uit de paniek komt en 
in Lefland terecht komt. Uiteraard worden er in de groep tips en trucs besproken hoe je die gevoelens 
onder controle krijgt en hoe je de reis naar een ander land kunt maken.  
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Ook bij de kleuters werken we hiermee. We hebben ervoor gekozen om het op te bouwen en te 
beginnen met ‘Makkieland’ en ‘Lefland’. Linda van der Burg heeft een verhaal geschreven over de 
personages Eend en Tijger zodat de groeimindset voor de kinderen een duidelijke inhoud krijgt (zie 
bijlage 1). Aan de hand van het verhaal stellen we meerdere vragen aan de kinderen zodat ze zelf tot de 
conclusie komen dat het af en toe best fijn is om net als Eend iets te doen waar je goed in bent, maar 
dat als je verder wilt komen, fouten maken en opnieuw proberen erbij horen zoals bij Tijger.  Elke dag 
hebben we het wel eens over Tijger en Eend. De kleuters kunnen zich goed met de personages 
identificeren en koppelen hun handelen aan dat van de dieren. Durven ze nieuwe uitdagingen aan te 
gaan zoals Tijger? Dan benoemen we en prijzen we dit! Maar ook werken aan iets dat vertrouwd is en zo 
een vaardigheid herhalen, net als Eend, is ook heel fijn en zinvol.  
Deze mindset komt niet alleen van pas tijdens het werken en spelen in de klas maar ook tijdens het 
buitenspelen komt dit in aan de orde. Nergens zo goed als buiten leren kinderen hun grenzen te 
verleggen. Hoe hoog durf ik op de schommel? Hoe hard kan ik fietsen? Voor het eerst rolschaatsen, 
vallen en er weer opstaan om het nog eens te proberen. Genoeg uitdagingen om op te lossen: hoe 
maken we een hut met doeken en knijpers? Hoe komen we over de plas zonder natte voeten te krijgen? 
Het lijkt of kinderen buiten nog meer de vrijheid voelen om dit zelf of samen met andere kinderen op te 
lossen. Een genot om naar te kijken! 
 

 
 
 
Wij denken op deze manieren het breinleren weer een nieuwe impuls te hebben gegeven. We hopen 
andere scholen hiermee te inspireren en het leerproces voor de kinderen te optimaliseren. Leren van en 
met elkaar doe je niet alleen binnen, dus….. KOM MEE NAAR BUITEN ALLEMAAL  
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Bijlage  Introductieverhaal Makkieland - Lefland. 

Op een mooie, zonnige dag wordt Tijger wakker. Vandaag is de perfecte dag om te leren fietsen! Tijger 
heeft namelijk voor zijn verjaardag een mooie, nieuwe fiets gekregen ZONDER zijwieltjes!! 

Tijger springt uit bed, eet zijn ontbijt, kleed zich aan en roept naar zijn moeder: ‘mama VANDAAG ga ik 
leren fietsen!’ Hij heeft er al helemaal zin in. Hoe geweldig zou het zijn om lekker overal naartoe te 
kunnen fietsen. WOW! Iets nieuws leren, vindt Tijger superleuk! Naast het huis van Tijger is een mooi, 
lang, recht pad. Daar ga ik oefenen, denkt hij… 

Ook Eend is vandaag lekker buiten. Hij woont in de buurt en ziet hoe Tijger op zijn nieuwe fiets probeert 
te klimmen. Even lijkt het te lukken, maar twee tellen later valt Tijger van zijn fiets. 

Eend heeft ook een mooie fiets, alleen staat die van hem nog ongebruikt in de garage. Eend durft 
eigenlijk niet zo goed… Hij is veel te bang dat hij zal vallen. Eend kan wel goed steppen! Dat heeft hij al 
vaak gedaan. Alle dieren die hem langs zien steppen, kijken vol bewondering naar Eend. Diep van binnen 
wil Eend ook leren fietsen, maar wat zullen alle dieren wel niet van hem denken als ze zien dat het hem 
niet meteen lukt? Hij kan het vast niet! 

Tijger is niet bang en stapt na zijn eerste valpartij gewoon weer op zijn fiets. Dit keer zet hij meteen één 
poot op de trapper. Ja….hij gaat een stukje vooruit….en valt dan toch weer om. Hè wat jammer! Tijger 
denkt na. Wat nu als hij zijn ene poot op de trapper zet, zoals hij net al deed, maar daarna ook meteen 
zijn andere poot op de andere trapper…en dan heel hard trappen! 

Een houdt Tijger ondertussen scherp in de gaten. Zou het hem lukken??? 

Tijger stapt weer op z’n fiets, zet z’n poten op de trappers en begint HEEL hard te trappen. Eerst wiebelt 
hij nog een beetje, maar dan krijgt hij vaart! Tijger FIETST!!!! 

Eend kijkt vol bewondering naar Tijger. Wat ontzettend knap! Hij kan het! Zou hij dan toch ook zijn fiets 
uit de garage gaan pakken…?? 

Vragen aan de groep: 

· Wie weet wat lef hebben is? 

· Wie van deze twee dieren heeft lef? 

· Wie wil er iets nieuws leren? 

· Lukt het meteen? 

· Wat doet tijger als het niet meteen lukt?/ Leert Tijger van zijn fouten?  

· Vindt Tijger het erg om fouten te maken? 

· Wat betekent het als je iets ‘makkie’ vindt? 

 

NOOT: De Poolster heeft voor het tweede jaar op rij de innovatieprijs 

ontvangen vanuit de Laurentiusstichting. Bovenstaande inzending is 

beloond met De JOKER. Een beeld en een bedrag van 500 euro. Dat 

laatste gaat goed besteed worden aan het project. 
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Bijlage 2 

Rapport WMKPO: Algemene vragenlijst/Sociale veiligheid Leraren 2018. 

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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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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WMKPO: Quickscan leerkrachten: 

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:  JAARVERSLAGEN COMMISSIES 

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

Sept
/Okt 

JAARVERSLAG 
SCHOOL ALGEMEEN 
Onderwerp 

Doelstelling Door wie Afgerond 
in 

Evaluatie X 

1 Schoolwerkweek 

Groep 8 

28 aug. t/m 1 september 

 Organiseren natuurwerkweek 

voor de groep 8. 

 Maken DVD schoolwerkweek. 

 Organiseren terugkomavond  

       leerlingen en ouders. 

Leerkrachten groepen 8 

en overige kampleiding 
September 2017 

Week 2 van het 

schooljaar 

Eind september V 

2 Studiedag 1 wo. 20 september 

2017. 

 

 Inhoud Mindset. Externen: 

talentenlab   

 Kleuters thema plan als 

groepsplan verder uitwerken. 

o Kijk 

o Klassen management 

o  

 

 

 IB + talentenlab 

(Floor) 

 Begeleidster 

OA//Marjo 

 

 

20 september 

2017 (ochtend) 

‘s middags 

uitwerken Kijk 

en 

Themaplannen 

Goede doel, 

projectbepaling, 

opstartzaken 

jaar. 

 

 

In de 
bouwvergaderingen. 
Vergaderingen zijn als 
positief ervaren en 
hebben een mooie 
boost gegeven aan 
breinleren en mindful 
aanpak. 

V 

3 Kind rapporten /zien 

 

Socimatrix blijft naast Zien  

 

 Afnemen kind rapporten 2x per 

jaar (tot jan 2016) + ZIEN 

 Bespreken met leerlingen en IB 

 Bijstellen plan van aanpak in 

groep 

Leerkrachten 

IB 

Werkgroep + externe 

 

 

Oktober 2017 

 

 

September 2017 

t/m einde 

schooljaar 

 V 

4 2x per jaar collegiale consultatie 

inroosteren. Opdracht vanuit IB / 

schoolontwikkeling meegeven. 

 Kennis nemen en leren van 

werkwijze in elkaars groep 

 Doorgaande leerlijn bevorderen 

Leerkrachten 

IB 

Uitvoering conform 

rooster  IB 

1e planning 

September 2017 

2e planning april 

2018 

Eerste keer is niet 
goed verlopen. Niet 
iedereen heeft de 

V 



 

20 

  Afstemming aanpak 

 Bespreking IB overleg in 

bouwen 

IB consultatie 
uitgevoerd. De tweede 
ronde is wel geslaagd. 

5 Individuele Zorg  vanuit 
groepsplannen, observaties, 
probleemanalyse 
 
 

 Leerlingen op maat 
bedienen vanuit visie 
HGW 

Leerkracht  
IB 
RT 

September 
2017 
(betreft meer 
jaren aanpak) 

Loopt via 1 Zorg route. 
Is conform de opzet 
uitgevoerd. Weliswaar 
met ‘handicap’ i.v.m. 
lange afwezigheid van 
één IB’er door een 
ongeluk. 

V 

 Klassenbezoek groot 
Flits bezoeken 

 Monitoren 
schoolontwikkeling 

 Functioneren 
leerkrachten 

IB 
Directie 

Conform 1 
zorg route 
Meer jaren 

Bezoeken naar 
aanleiding van Coo7 
en de reguliere 
werkbezoeken van de 
IB’ers. 

V 

7 Afschilmodel als onderdeel 
van het klassenmanagement in 
de groep (DIM) 
Zie ook coöperatief leren in 
Blok 2 

 Borging 
gedifferentieerd 
lesaanbod en 
afstemming leerstof op 
de 3 basisniveaus in de 
groep 

Leerkrachten 
IB 

Aandachtspun
t eerste ronde 
groepsobserv
aties 
In okt/nov. 
Betreft meer 
jaren aanpak  

Cooperatieve 
werkvormen hebben 
geen extra impuls 
gehad vanuit de 
organisatie. In de 
bouwen is hier wel 
aandacht aan besteed. 
Het breinleren en 
mindful heeft meer 
centraal gestaan en 
terecht veel aandacht 
gevraagd voor 
implementatie in de 
groepen. 

V 

8 Verder vormgeven uitbouwen 
Plusklassen 
 
Mei: jaarplan vanuit LB cie. 

 Verruimen 
onderwijsaanbod voor 

IB + Commissie 
hoogbegaafden 

Sept  t/m 
einde 
schooljaar 

notulen Commissie HB  
 
 

V 
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leerlingen met een 
ontwikkelings- 

voorsprong 
 Doelen stellen plus 

leerlingen 

conform 
planning 

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 
‘18 

Is succesvol 
uitgevoerd. Wordt 
volgend jaar wederom 
ingezet. 

V 

11 Klassenafspraken/regels 
Overwegen: Gouden weken 
 
 

 Duidelijke afspraken 
aan het begin van het 
school jaar i.v.m. 
veiligheid op school 

Leerkrachten, IB, 
commissie gedrag 
 

Begin 
schooljaar 
 

Wel toegepast, niet 
dop de manier voor de 
gouden weken.  

V 
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Methode leesonderwijs 
groepen 3 
 
 

 Voorbereiden aanschaf 
nieuwe methode 

 Voorstel genereren 

Lkr. Groepen 3, LB 
cie taal/lezen, IB, MT 

Oktober 2017 
opstart 
Voorstel mei 
2018 

Is VLL geworden 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  

LB Lezen: opstarten 
tutor lezen, herzien 
leespas, organiseren 
boekenmarkt. 
LB Rekenen: aanvraag 
nationale rekendag, 
speerpunt 
automatiseren. 
LB gedrag: 
gedragsregels in de 
klas. Veiligheidsplan. 
LB Hoogbegaafd: 
Doelen stellen, werk 
in de klas. Materialen 

V 
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LB RT; up-to-date 
houden orthotheek. 
Protocol. 
 
 

14 LWOO leerlingen   Bespreken met ouders 
 Aanmelden bij 

onderwijs transparant 
 toetsen 

Leerkracht groep 
7+8+IB 

Sept 2017 (ll 
gr 8) 
Maart/april ll 
groep 7) 

 V 

15 Cito toetsen  Bestellen 3.0 toetsen 
groepen 6 

 Bestuderen en 
aanschaffen digitale 
toetsen 

IB 
ICT 

Begin 
schooljaar 

 V 

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 
2017 

Groepen 6 gaan mee 
in het aanbod 

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 2017 Actie LB cultuur. 
Subsidie binnenhalen 
is dit jaar niet gelukt. 

X 

3 Implementeren /verder 
uitwerken themaplannen 
kleuters als groepsplan 
2e jaar: evaluatie, bijstellen, 
uitbouwen. 

 Themaplan als  
groepsplan 

 SLO doelen 
/kijkontwikkelingslijne
n centraal stellen in 
themaplan 

 Onderbouw 
leerkrachten 

 IB 

Hele jaar Eerste themaplannen 
zijn ingevuld: We gaan 
over tot het gebruik 
van CL ( 
Chronologische 
leeftijd) en CLE ( 
chronologisch  

V 
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 Verwerken van 
Kijkgegevens in het 
themaplan 

leeftijdsequivalent ) 

4 ICT Uitwerken ICT activiteiten 
conform plan 

LB ICT + Commissie 
LB overleg  
(monitoring directie) 

Conform 
jaarplan. 
Komt terug op 
jaar- 
vergadering 
 

Loopt/Sander 
Zie ICT jaarverslg 

V 

5 Cultuur ontwikkeling Uitwerken cultuurplan Cultuur coördinator 
Werkgroep 

Conform 
jaarplan 
Komt terug op 
jaar- 
vergadering 

Loopt/Irene  

6 Verder uitwerken 21e Century 
Skills 

 Organiseren 
projecten/lessen 

 Plannen datum waarin 
dit plaats vindt 

 Sparren met collega’s 
bovenbouw 

Vervolg Pilot bb 
Leerkrachten 
bovenbouw in 
overleg met IB 

Begin 
schooljaar + 
uitloop naar 
rest jaar 

Diverse klassen V 

7  Uitbreiding 
ontwikkelingsmateriaal 

 Aanvulling Orthotheek 

 Verruimen aanbod aan 
leerlingen 

 Verruimen materiaal 
voor kinderen met een 
extra hulpvraag. 

IB/RT Hele 
schooljaar/ 
Juli 2018 

 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 
 
Juni 2018 
evaluatie  

 V 

9 Schoolproject  Voorbereiding 
schoolproject 

Werkgroep Project 
OR 

Opstart: 
Dec/Jan/Febr. 

Zeer succesvol project 
gehad. Groot 

V 
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 Thema vaststellen 
 Goede doel vast stellen 
 Projectactiviteiten 

afstemmen en 
voorbereiden 

Volgens 
planning. 
 
 
 
 
 

enthousiasme van de 
kinderen voor het 
goede doel. Er is een 
bedrag van ruim 3000 
euro opgehaald. 

JAN/
FEBR 

ONDERWERP DOELSTELLING DOOR WIE AFGEROND 
IN 

EVALUATIE  X 

1 Trend analyse 
Leeropbrengsten 
Groepsplannen 

Maken trendanalyse M toetsen 
Bespreken resultaten IB en 
directie (IZC) 

IB 
Leerkrachten 
Directie 

September 
2017 
Maart 2018  

 V 

2  Studie dag 1 
 Studiedag 2 
 Studiedag 3 (mrt) 

 Mindset (talentenlab) 
 Werkdag lkr overleg  
 trendanalyses 

 Gast spreker 
Brein leren 

 IB 
 Leerkrachten 

20 sept 2017 
8 febr 2018 
Mrt 2018 

 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 Coöperatief leren  
(voorzichtige planning 8 febr.) 

 Groepsbezoeken 
/borging 

 M.n. de inzet tijdens de 
rekenlessen 

 Samen werken parallel 
groepen: in te zetten 
werkvormen bij de 
verschillende 

Evt. Bernice 
Keerveld  
Team 
IB  
Directie 

Sept t/m febr. 
(verder 
uitbouwen 
ervaringen. 
Nabespreken 
op 2e 
studiedag). 

Gekozen is voor 
andere insteek. 
Breinleren/mindful 
werken door Floor 
Raaymakers van het 
Talentenlab. Zeer 
goed besluit geweest. 

V 
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vakgebieden ( 
inplannen 
bouwvergaderingen) 

5 Kijk 1-2  Afstemmen Kijk in 
relatie Slo doelen 

 Informeren ouders 
vorderingen leerlingen  
n.a.v. kijkobservaties 

 Evaluatie nieuwe 
rapporten 

IB/Leerkrachten Februari/mrt 
2017 

 V 

6 Picto lezen 
 
 
 
Boekenkring 

Verbeteren  voorbereiden 
leesonderwijs 
 
 
Leesbevordering 

Leerkrachten 
onderbouw/ IB 
 
 
Taal/leescommissie  
en LB cultuur 

Tussen 
evaluatie 
januari 2017 
en Mei 2017 
Conform 
rooster. 
Evaluatie jan. 

Zie besluitvorming 
over pictolezen in het 
jaarverslag van 
taal/leescie. 

V 

MRT
/APR 

ONDERWERP DOELSTELLING DOOR WIE  AFGEROND IN EVALUATIE X 

1 Klassenbezoek groot Monitoring 
schoolontwikkeling 

IB Maart 2018 Alle groepen zijn 
bezocht en er zijn 
verslagen gemaakt en 
deze zijn 
doorgesproken met 
betrokken 
leerkrachten. 

V 

2 Afschilmodel als onderdeel 
van het klassenmanagement in 
de groep. 
Zie ook coöperatief leren  

 Gedifferentieerd 
lesaanbod en 
afstemming en 
afstemming leerstof op 
de 3 basisniveaus in de 
groep 

Leerkrachten /ib Juli 2018 
(betreft meer 
jaren aanpak) 

Is meer verankerd in 
het systeem. Het 
afschil model is een 
natuurlijk element in 
het lesgeven 
geworden. 

V 
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3 Project Filosofie  Filosoferen met kinderen leerkrachten April t/m juli Niet alle groepen 
hebben dit 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 
bouwvergade
ringen in april 
 

Zie jaarverslag taal-
leescommissie. 

V 

5 Groepsplannen/ 
groepsbesprekingen 

Opstellen nieuwe 
groepsplannen n.a.v . toetsen 
en observaties. 

Leerkrachten/Ib Feb/mrt 2017  uitgevoerd 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 
2017 

Is uitgevoerd en is 
geëvalueerd.  Is als 
positief ontvangen en 
men geeft aan dit te 
willen voortzetten. 

 

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 
2018 

Uitgevoerd. Alle 
kinderen zijn netjes 
gerplaatst in het VO. 
Enkele 
heroverwegingen 

V 
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n.a.v. de CITO 
eindtoets. 

2 Musical groep 8  Afscheid groepen 8 
 Afscheidsavond 
 DVD maken 

Leerkrachten 
groepen 8 
Directie 

Mei/Juni/Juli 
2018 

Uitgevoerd. Groot 
succes 

V 

3 Picto Lezen   Verbeteren 
voorbereidend 
leesonderwijs 

Leerkrachten /IB Evaluatie in 
mei 2018 

Zie verslag taal-
leescommissie 

X 

4 Schoolproject  Organisatie 
Schoolproject 

  

Leerkrachten 
Werkgroep Project 
OR 

Mei 2018 Zie 9. Uitgevoerd X 

5 Groepsoverdracht  Overdragen van de 
groep aan de volgende 
leerkracht zodat deze 
voldoende inzicht heeft 
in de groep om een 
goede start te kunnen 
maken 

Leerkrachten 
IB 

Juni 2018 Uitgevoerd X 
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 JAARVERSLAG ict 
Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond 
in 

Evaluatie X 

1 Laptops  Rooster maken voor eerlijk 
gebruik van de laptops. 

Sander September -Rooster is gemaakt. 
Voor het nieuwe 
schooljaar zal er een 
nieuwe opzet gemaakt 
worden. Zie jaarplan 
2018-2019. 
-Er is een nieuwe 
laptop aangeschaft 
(maart 2018) voor de 
lerarenkamer 
(touchscreen).  

X 

2 Overzetten digitale 
programma’s 

 Programma ‘Flits’ + 
“Hoofdwerk” overzetten. 

 Digitale rapporten. 
 Registratielijsten taal, 

spelling en rekenen. 

Sander 
 
Sander 
Sander 

September  
 

Alle lijsten zijn weer 
up-to-date. 

 
 
X 

3 Prowise  Verdieping bordsoftware 
Prowise 

Sander + ICT 
werkgroep. 
 

Loopt het hele 
schooljaar 
door. 

-Sander heeft een 
vraag bij het team 
neergelegd over 
verdieping voor 
Prowise. Hier is door 
een vijftal collega’s op 
gereageerd en Sander 
heeft afspraken 
gemaakt met de 5 
collega’s. De 
verdieping heeft 
plaatsgevonden in 
april en mei 2018. 

X 
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-Sander is een 
woensdagmiddag naar 
een 
voorlichtingsmiddag 
van Prowise in 
Rotterdam samen met 
Mandy en Marja van 
Diemen geweest.  
-Sander heeft twee 
studiedagen train-de-
trainer gevolgd in 
september 2017. 

4 Content Management Systeem 
(CMS) 

 Vervolg plaatsen van foto’s 
met “mijn album”. 

 Continuering onderhoud 
eigen pagina aan de website. 

 Eerste kennismaking met 
nieuwe CMS (nieuwe 
website). 

Leerkrachten 
 
Leerkrachten 
 
Sander + ICT 
werkgroep. 

Vanaf januari 
2018 

Yannick en Sander zijn 
woensdag 11 april 
naar een 
kennismakingscursus 
op het stafbureau 
geweest. Vanaf mei 
2018 is de website 
beschikbaar voor de 
school en zal de 
laatste hand aan de 
nieuwe website 
worden gelegd. 
Daarna zal de nieuwe 
website online gaan.  

X 

5 Software 
 

 Aanschaffen updates 
aanwezig software. 

 Bekijken en beoordelen 
nieuwe software. 

 
 

Sander 
 
Sander 

Loopt het hele 
schooljaar 
door. 

Er is geen nieuwe 
software aangeschaft 
dit jaar.  

X 
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6  Continuering ‘rekentuin’  Bepalen wie in aanmerking 
komen. 

 Beheer rekentuin 

IB en RT 
 
Sander 

Loopt het hele 
schooljaar 
door. 

Gedurende het 
schooljaar hebben een 
aantal collega’s 
rekentuinen 
aangevraagd bij 
Sander voor kinderen 
in hun klas. 12 van de 
30 rekentuinen zijn 
gebruikt dit 
schooljaar. 
 
 

X 

7 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. 

-Er is geen verzoek 
van leerkrachten 
binnengekomen voor 
een klassenbezoek. De 
leerkrachten hebben 
de mogelijkheid gehad 
om te reageren op een 
mail van Sander, maar 
hier is niemand op in 
gegaan. 
-In november hebben 
de groepen 3 en 4 
touchscreens 
gekregen. Alle 
beamers (op de aula 
na) zijn nu de school 
uit. 
-Er zijn losse dvd-
spelers aangeschaft 
voor bij de 
touchscreens. 

X 
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8 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. 

Alle leerkrachten 
werken met ESIS. 
Sander en Mandy 
hebben de CITO 
eindtoets gegevens 
geïmporteerd in ESIS.  

X 

9 Sharepoint  Het vinden en gebruiken 
van het lesmateriaal. 

 Mogelijkheden bekijken 
om het gedeelte voor de 
Poolster op SharePoint in 
te richten. 

Sander + ICT 
werkgroep  
Sander + ICT 
werkgroep 

Vanaf februari 
2018 

Sharepoint wordt 
steeds meer gevuld. 
Dit schooljaar is dit 
veelal door Deborah 
gebeurd.  
Er is een afspraak 
gemaakt met Rynell 
om in januari 2019 op 
de studiedag aandacht 
te geven aan het 
gedeelte van de 
Poolster binnen 
Sharepoint. In de 
maand er voor zal er 
contact zijn tussen 
Rynell en de 
werkgroep ICT. 
 

X 

10 Digitale rapporten  Gebruik van de  ‘nieuwe’ 
digitale rapporten. 

Leerkrachten van 
groep 3 t/m 8 

Loopt het hele 
schooljaar 
door. 

De digitale rapporten 
voldoen steeds meer 

X 
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 Mogelijkheden bekijken 
voor het omzetten van de 
kleuterrapporten. 

Sander + ICT 
werkgroep. 

aan de wensen van de 
Poolster. We zijn nog 
wel aan het 
“finetunen”. Alle 
leerkrachten van 
groep 3 tot en met 8 
werken met de 
rapporten. De 
collega’s bij de 
kleuters bekijken de 
mogelijkheden. 

11 Nieuwe app  Introduceren van de app. 
 
 In gebruik nemen van de 

app. 

Sander en Mandy + 
ICT werkgroep. 
Leerkrachten  

Tweede helft 
schooljaar 
2017-2018. 

Doordat de website 
pas in april/mei 
geïntroduceerd is 
binnen de school, 
hebben we nog geen 
tijd gehad voor het 
introduceren van de 
app. Dit zal wel 
spoedig gaan 
gebeuren. 

X 

12 21ste eeuwse vaardigheden  De opgedane ervaringen 
met het werken met 21ste 
eeuwse vaardigheden 
verspreiden onder de 
andere groepen.  

 
 
 Vervolg inzet van de 21ste 

eeuwse vaardigheden 
(aardrijkskunde, NatuNiek 
en geschiedenis). 
 

Sander en Mandy 
 
 
 
 
 
 
Alle leerkrachten 
 

Loopt het hele 
schooljaar 
door. 

-De collega’s hebben 
een mail gehad met 
een uitnodiging om te 
komen kijken tijdens 
een les (sept 2017). 
Thema 1 van 
aardrijkskunde in 
groep 8 is ingezet. 
Thema 3 en 4 van 
geschiedenis in groep 
8 zijn ook ingezet. 
 

X 
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-In de groepen 6 is 
ook een begin 
gemaakt met de 21ste 
eeuwse vaardigheden. 
Zij hebben een thema 
aardrijkskunde 
omgezet.  
-In de groepen 7 is bij 
thema 5 van 
geschiedenis een start 
gemaakt met de 21ste 
eeuwse vaardigheden. 

13 Office 365  Mogelijkheden bekijken en 
beoordelen en wat kan dit 
voor de Poolster 
betekenen? 

 Ervaring opdoen met 
OneDrive. 

 Enquêtes laten afnemen 
met Forms. 

Sander + ICT 
werkgroep. 
 
 
Sander + ICT 
werkgroep. 
Sander 

Loopt het hele 
schooljaar 
door. 

Er worden steeds 
meer 
evaluaties/enquêtes 
afgenomen met 
Forms. Yannick heeft 
in de middenbouw 
hier uitleg over 
gegeven.  
Vanaf februari 2019 
zal er met OneDrive 
gewerkt moeten gaan 
worden door alle 
collega’s op school. 
Sommige collega’s zijn 
al aan het testen. 

X 

14 Studiedagen  Scholing op ICT gebied 
voor Laurentiusstichting. 

Sander 10 oktober 
2017 en 22 
maart 2018 

Vanwege problemen 
met vervanging en het 
onderwerp van de 
studiedag (kleuters) is 
Sander niet naar de 
studiedag van 10-10-

X 
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2017geweest. Hij is 
wel naar de studiedag 
van 22-03-2018 
geweest. Het 
onderwerp was 
“gamification” en een 
bezoek aan het 
gemeentemuseum in 
Den Haag. 

15 Netwerkbijeenkomsten 
 

 Scholing / “netwerken” 
met andere 
Laurentiusscholen. 

ICT werkgroep Aantal keer per 
schooljaar 

Sander heeft op 21 
november en op 24 
mei 
netwerkbijeenkom-
sten gevolgd. Thema’s 
waren: Momento en 
wetgeving privacy. 

X 

16 Portal CITO  CITO neemt een nieuwe 
portal in gebruik voor de 
basisscholen. 

Sander Vanaf januari 
2018 

Sander heeft een 
account aangemaakt 
en kennisgenomen 
van de nieuwe portal. 

X 

17 Nieuw logo school  Het oude logo van de 
school is verouderd en er is 
gekeken naar de 
mogelijkheden voor een 
nieuw logo. 

Sander Vanaf januari 
2018 

Richard van der Ven 
(oud-ouder van de 
Poolster) heeft 
ontwerpen gemaakt 
voor een nieuw logo. 
Na herhaaldelijk heen-
en-weer mailen en 
overleg zijn we tot een 
nieuw logo gekomen 
voor de Poolster. Dit 
logo is bekend 
gemaakt op de nieuwe 
website (mei 2018). 

X 



 

35 

 

  

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

Sander + IB Loop het hele 
schooljaar 
door. 

Is dit schooljaar niet 
naar gekeken. 

X 

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

Sander + ICT 
werkgroep. 

Loopt het hele 
schooljaar 
door. 

Is dit schooljaar niet 
naar gekeken. 

X 

20 Workshop Social Media  Kinderen van groep 8 
bewust maken van de 
gevaren van Social Media. 

Door Roy Vathorst in 
samenwerking met 
Mandy en Sander 

November 
2017 

Roy Vathorst is voor 
de tweede keer 
geweest om een 
workshop te geven. De 
leerkrachten pakken 
hier nog regelmatig op 
terug. 

X 
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Jaarverslag commissie RT 2017-2018 

Wanneer Wat Wie Doel Afgerond 
September 
2017 

Verdeling van de leerlingen over de RT’ers. 
 
 
 
 
Aanpak RT leerlingen doorspreken. 
 
 
 
 
 
 
Opstellen van de individuele handelingsplannen, 
doelen en inhoud uitwerken. 
 
 
 
Contacten/advisering met en aan de 
groepsleerkracht. 
 
 
 
Contact/voorlichting ouders. 
 
 
 
 
 

Remedial teachers Wieka 
en Nelly en intern 
begeleider 
 
 
Remedial teachers Wieka 
en Nelly 
 
 
 
 
 
Remedial teachers Wieka 
en Nelly 
 
 
 
Remedial teachers Wieka 
en Nelly 
 
 
 
Remedial teachers Wieka 
en Nelly 
 
 
 
 

Optimale zorg geven aan 
zorgleerlingen. 
 
 
 
Ervaring en expertise 
uitwisselen, daardoor 
optimale begeleiding van 
de zorgleerlingen 
realiseren 
 
 
Optimale zorg geven aan 
zorgleerlingen. 
 
 
 

Optimale zorg geven aan 

zorgleerlingen door kennis te 

delen en ervaringen uit te 

wisselen. 

 

 

Optimale zorg geven aan 

zorgleerlingen door kennis te 

delen en ervaringen uit te 

wisselen en afspraken te 

maken over wat er thuis 

wordt geoefend. 
 

nee, loopt 
hele 
schooljaar 
door. 
 
nee, loopt 
hele 
schooljaar 
door 
 
 
 
nee, loopt 
hele 
schooljaar 
door 
 
nee, loopt 
hele 
schooljaar 
door 
 
nee, loopt 
hele 
schooljaar 
door 
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Bijhouden en screening orthotheek.  
 

 
 

 
Remedial teachers Wieka 
en Nelly 
 
 

 

Zorgen dat RT materiaal op 

orde is. 
 

 
nee 

Oktober 2017 Materiaal Spellingsprint aanschaffen 
 

Remedial teachers Wieka 
en Nelly en intern 
begeleiders 
 

 ja 

November 
2017 

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. 

Nee, loopt 
verdere 
schooljaar 

December 
2017 

Bijhouden en screening orthotheek.  
 

Remedial teachers Wieka 

en Nelly. 

 

Zorgen dat RT materiaal op 

orde is. 
 

nee, wordt 
in mei 
afgerond. 

Januari 2018     

Februari 2018     

Maart 2018 Bijhouden en screening orthotheek.  
 

 Zorgen dat RT materiaal 
op orde is. 

nee, wordt 
in mei 
afgerond. 

April 2018 Connectlezen 
Arrangement leerlingen bespreken. 
Aanpak r.t. leerlingen bespreken. 
Handelingsplannen doel en inhoud  
 

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 

Nee, loopt 
verdere 
schooljaar 

Mei 2018     

Juni 2018 Bijhouden en screening orthotheek.  
 
 
 

 Zorgen dat RT materiaal 
op orde is en voldoende 
aanwezig is. 

ja 
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Uitleg Spellingsprint 
Arrangement leerlingen bespreken. 
Aanpak r.t. leerlingen bespreken. 
Handelingsplannen doel en inhoud  
 

 

 

Jaarverslag 2017-2018 Taal-Lezen 

Onderwerp 
 

doelstelling Door wie Afgerond 
in 

Evaluatie 

1.Verdiepen 

spellingsinstructie 
 Verbeteren instructie 

om de resultaten te 

verbeteren 

Leerkrachten + IB Hele 

schooljaar 

Aan de dit punt hebben we dit schooljaar geen 

specifieke aandacht besteed. Het is nog steeds 

de bedoeling dat de afspraken uit eerdere 

schooljaren wordt gevolgd, bijvoorbeeld het 

gebruik van coöperatieve werkvormen.  

2. Spelling niet-werkwoorden 

parkeerweekdictee 
 Verbeteren scoren 

CITO-eindtoets. De 

leerlingen moeten meer 

geoefend raken met het 

herkennen van 

categoriefouten.  

Werkgroep 

taal/lezen + IB.  

Hele 

schooljaar. 

Er is in de bouwvergaderingen (07-09-2017 + 

11-01-2018) gesproken over het belang van de 

afname van de parkeerweekdictees. Iedereen 

heeft de opdracht gekregen om deze af te 

nemen bij de leerlingen.  

3. Invoeren pictolezen  Voorbereiden 

leesonderwijs 

Leerkrachten 

kleutergroepen + 

IB + LB’ers 

taal/lezen 

Maart 2018 Besproken in taal-/leesvergadering. Wordt 

geen structureel vervolg aan gegeven. Op 22 

maart is de knoop doorgehakt. Pictolezen 

wordt alleen ingezet indien nodig (met 

akkoord van het MT) 

4. Tutorlezen 

 

 

 

 

 

 Zie methode 

 

 

 

 

 

IB + betrokken 

leerkrachten + 

werkgroep LB 

taal/lezen 

Hele 

schooljaar. 

Conform 

opgestelde 

roosters 

Uitgevoerd door groep 4,5,7 en 8 en 

geëvalueerd met betrokken leerkrachten en in 

de taal-/leesvergaderingen besproken. Volgend 

jaar continueren. Geen grote aandachtspunten 

naar voren gekomen uit de evaluaties van 

groep 5&8 en groep 4&7. 
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 inclusief 

evaluatie. 

 

 

 

 

5. Boekenkring 

 

 

 

 

6. Kinderboekenweek 

 

 Leesbevordering / 

Leesmotivatie 

 

 

 

 Leesmotivatie  

 

Leerkrachten + 

werkgroep LB 

taal/lezen 

 

 

Leerkrachten + 

werkgroep KBW 

Hele 

schooljaar. 

 

 

 

Oktober 2017 

Het uitvoeren van de boekenkring komt bij een 

aantal groepen terug in de E-lijn literatuur. 

Verder geen expliciete aandacht aan besteed 

dit jaar, waar dit eerdere jaren wel is gedaan 

(o.a. E-lijn teamtraining).  

Uitgevoerd binnen het thema van 2017 en 

geëvalueerd door de werkgroep. 

7. Interne voorleeswedstrijd 

 
 Leesmotivatie Leerkrachten + 

werkgroep KBW 

Oktober 2017 Dit was een nieuwe activiteit binnen de KBW 

waar enthousiast op gereageerd is door 

leerlingen en leerkrachten. Wordt vervolgd in 

de toekomst.   

8. Boekenmarkt 

 
 Leesmotivatie Leerkrachten + 

werkgroep KBW 

Oktober 2017 Er is voor de tweede keer een boekenmarkt 

georganiseerd door de werkgroep KBW.  

9. Vakantielezen  Leesmotivatie en 

leesbevordering voor 

elke vakantie voor de 

middenbouw (groep 6 

t/m 8 alleen bij kerst- en 

meivakantie) 

 

 Bundelen + bijhouden 

activiteiten per groep.  

Leerkrachten + 

werkgroep LB 

taal/lezen 

Hele 

schooljaar.  

Reminder aan het team gestuurd voor kerst- en 

meivakantie.  

 

Nog niet gebundeld. Wel wordt er in de 

herinneringsmail verwezen naar het bundelen 

van activiteiten, zodat deze een volgend jaar 

weer gebruikt kunnen worden. En er wordt 

altijd een selectie aan activiteiten meegestuurd.  

10. Mandjeslezen  Kennismaking 

verschillende soorten 

boeken (groep 3 t/m 8). 

Leerkrachten + 

werkgroep LB 

taal/lezen  

Hele 

schooljaar 

conform 

opgestelde 

roosters. 

Het mandjes lezen heeft heel het schooljaar 

gedraaid in de groepen 3 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.  

11. Documentatiecentrum en 

Bovenbouwboekenkast 
 Opruimen 

 Up-to-date houden en 

aanvullen. 

Werkgroep 

taal/lezen + 

Hele 

schooljaar 

De werkgroep taal/lezen heeft op 31 januari 

2018 het documentatiecentrum opgeruimd en 

geschoond. Hierna is een rooster opgesteld 
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leerkrachten 

conform rooster 

voor de middenbouwleerkrachten. Volgens dit 

rooster heeft iedere groep een bepaalde periode 

de taak om het docu netjes te houden. De 

werkgroep wil nog wel e.e.a. aanschaffen.  

 

Dit rooster het hele jaar al van toepassing op 

de bovenbouwboekenkast.  

12. Aanpak Estafette  

groepje 3  
 Effectiviteit lessen 

vergroten voor groepje 

3. 

Leerkrachten + IB 

+ werkgroep taal-

lezen 

Hele 

schooljaar 

Het protocol voor groepje 3 Estafette is zowel 

in de middenbouw- als bovenbouwvergadering 

geïntroduceerd en geëvalueerd. Er is nog 

weinig gebruik van gemaakt in de bovenbouw 

Veel kinderen uit groepje 3 lijken toch goed uit 

de voeten te kunnen met “gewoon” boek lezen. 

Volgend jaar terug laten komen op de 

bouwvergaderingen als reminder.  

13. Literatuurlessen E-lijn  Leespromotie Leerkrachten Afspreken 

welke periode 

in het 

schooljaar. 

In de alle bouwen is herinnerd (begin 2018) 

aan het feit dat elke groep een les uit de E-lijn 

literatuur moet uitvoeren gedurende het 

schooljaar. Er is nu geen vaste periode 

gekozen.  

14. Coöperatieve werkvormen 

bij taal/lezen 
 Effectiviteit lessen 

vergroten. 

Leerkrachten Hele 

schooljaar. 

Dit is een continuering op eerdere doelen uit 

eerdere schooljaren, welke inmiddels 

ingeslepen zouden zijn. We gaan ervanuit dat 

dit nog gebeurd, maar dit is niet gecontroleerd. 

Wellicht volgend schooljaar tijdens 

bouwvergaderingen per vergadering iemand 

een activiteit laten voorbereiden, zoals nu 

gebeurt met rekenspelletjes Julie Menne. 

15. Woordenschatonderwijs  Verbeteren score CITO-

eindtoets.  

Werkgroep 

taal/lezen + IB + 

leerkrachten groep 

8.  

Vanaf januari 

2018. 

De leerkrachten van groep 8 zijn op zoek 

gegaan naar methodes die kunnen helpen bij 

het verbeteren van de woordenschat. Dit is 

uitgeprobeerd vanaf februari 2018. I.p.v. het 

huiswerk grafieken & tabellen, is er nu 

woordenschat meegegeven met de leerlingen. 

Er zijn twee proefsetjes besteld. De eerste 

methode was Stenvert taalblok, maar deze 
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vonden de leerkrachten niet voldoen aan de 

eisen. De andere is Ajodakt woordenschat 

(dezelfde methode als werkwoordspelling). 

Deze is positief bevonden door leerlingen en 

leerkrachten.  

Volgend jaar wellicht als vervanging voor 

grafieken & tabellen (dit komt ook al veel in 

Blits terug).  

Mandy heeft de werkgroep taal/lezen 

tussentijds op de hoogte gehouden van de 

vorderingen.  

16. Besluitvorming verdere 

implementatie Engels in de 

groepen A t/m 6 nieuwe 

methode: Engels 

 Zorg dragen voor juist 

gebruik methode 

 Doorgaande lijn 

beoordeling toetsen 

groep 7 en 8 

 Evaluatie methode 

(minimaal) groep 7 en 8 

Werkgroep Engels 

+ Taal/lezen 

Directie 

(monitoring) 

Gehele 

schooljaar 

Er is dit jaar een licentie aangeschaft van 

Groove.me voor de groepen 5+6. Groep 6 

biedt de lessen nu digitaal aan en kopieert 

eventueel wat opdrachten voor de leerlingen, 

zij nemen geen toetsen af. Groep 5 kan 

vrijblijvend gebruik maken van de licentie.  

Op 5-2-2018 in de werkgroep Engels bij de 

elkaar gekomen + de leerkrachten van groep 6 

om deze aanpak te evalueren. Ook is de 

methode en de toetsing geëvalueerd door de 

leerkrachten die er mee werken. Wellicht gaat 

de werkgroep Engels volgend jaar een aantal 

methodes vergelijken om te zien of het beter 

kan.  

Het MT heeft besloten (d.d. 19-4-2018) dat de 

groepen 5 Engels niet wekelijks hoeven op te 

nemen in hun rooster. Wel is het streven dat zij 

1x per maand aandacht besteden aan Engels.  

17. Netwerkbijeenkomsten 

taal/lezen 
 Delen van kennis van 

scholen binnen de 

Laurentius Stichting 

met betrekking tot 

taal/lezen 

LB’ers taal/lezen Eerste 

bijeenkomst 

19-4-2018 

De LB’ers zijn naar de eerste 

netwerkbijeenkomst taal/ lezen geweest. De 

opzet was kennismaken met andere 

coördinatoren.  

Vanaf volgend schooljaar zullen er 4 

bijeenkomsten per jaar georganiseerd worden. 
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We zullen kijken of het noodzakelijk is om 

elke keer met z’n drieën te gaan.  

18. Nieuwe opzet hulppassen 

op het gebied van taal/lezen 
 De oude leespas 

vervangen voor twee 

hulppassen (lezen en 

taal/spelling).  

Werkgroep 

taal/lezen + IB 

April 2018 Er is al vaker gesproken over het vervangen 

van de huidige leespas voor meerdere 

hulppassen. Nu lopen leerkrachten er tegenaan 

dat de term “leespas” en het format niet altijd 

voldoen voor leerlingen met een 

spellingprobleem, die geen leesprobleem 

hebben. Er is een nieuwe opzet gemaakt en 

deze is besproken in de taal-/leesvergadering 

van 16-5-2018.  

Vanaf volgend schooljaar zullen die nieuwe 

hulppassen ingevoerd worden in de groepen en 

zal het team op de hoogte gebracht worden. 

19. Dyslexieprotocol  Naar aanleiding van een 

aantal onduidelijkheden 

omtrent de huidige gang 

van zaken rondom de 

leespas en vragen van 

een ouder, moet er 

gekeken worden naar 

een (nieuw) protocol. 

Werkgroep LB 

taal/lezen + MT 

Mei 2018 Naar aanleiding van de nieuwe hulppassen en 

vragen van een ouder is er kritisch gekeken 

naar het huidige protocol voor 

dyslexie/wanneer een leerling een leespas 

krijgt.  

Dit is tijdens de vergadering van 16-5-2018 

aan bod gekomen. De conclusie is dat we hier 

begin volgend schooljaar mee aan de slag 

gaan. 
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Jaarverslag 2017-2018 Hoogbegaafdheid 

Onderwerp 

 

doelstelling Door wie Afgerond in evaluatie 

Verdiepen kennis 

hoogbegaafdheid 

 

 

 

Echa opleiding 

 

 

 

 

 Kennis vergroten in 

het team omtrent 

hoogbegaafdheid 

Nicole l, Mieke, 

Anja, Ellis, Nelly 

en Karin 

 

 

Karin  

 

 

 

 

 

Doorstart vanaf 

jan 2018 

Jan 2018: 

Anja, Mieke en Karin hebben theoretische 

inleiding van ECHA behaald. 

Nelly heeft de studiemiddagen gevolgd. 

 

Karin  start vervolg ECHA opleiding. 

Commissie hoogbegaafdheid 

vergroten 
 Betrokkenheid en 

kennis in team 

vergroten   

 Mieke en Anja Jan 2018 Jan 2018: 

Mieke en Anja zijn toegetreden tot de commissie 

HB 

Project ‘leren leren”:  Leerlingen inzicht 

geven in 

leerstrategieën  

 Lk plusklas BB Hele jaar Het project ”l eren Leren” is niet gevolgd. In de 

plusklas wordt er tijdens de lessen aandacht 

besteed aan verschillende leerstrategieën om tot 

leren te komen. 

Begeleiden van de aanpak in de 

groep 
 Doorlopende lijn 

plusklas naar groep 

 Ib/ Lk plusklas Hele jaar Een drietal leerlingen uit de groepen 6 heeft 

wekelijks extra begeleiding gekregen voor extra 

leerstof . 

Begeleiden van leergedrag van 

plusklasleerling.  

Doelen opstellen met de 

plusklasleerlingen 

 Leergedrag 

verbeteren 

 Inzicht in eigen 

kunnen 

 Ib/ plusklaslkL  

 

 Lk plusklas/ 

groepslk 

Hele jaar 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. 

Beverwedstrijd  

 

 

Kangoeroewedstrijd 

 Motivatie  

 Kennismaken met 

informatica en 

 Plusklasleerling

en 5 t/m 8 

 

Groepen 3 t/m 5 

November 2017 

 

 

Maart 2018 

Nov. 2018; De groepen 5 t/m 8 hebben hier aan 

meegedaan. Deze ervaring en kennismaking met 

informatica gerelateerde opdrachten .zijn 
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wiskunde in 

wedstrijdvorm 

Schoolwedstrijd 

 

Groepen 7en 8; 

officiële wedstrijd 

 

Plusklaslk. 

begeleidt 

nuttigen worden als plezierig ervaren door de 

leerlingen. 

Maart 2018: Kangoeroewedstrijd. Dit is een leuk 

evenement waardoor motivatie verhoogd wordt. 

De groepen 7 en 8 hebben officieel meegedaan. 

Voor de groepen 3 t/m 6 was het een 

schoolwedstrijd. De terugkoppeling naar de klas 

kan beter. Ook verlagje voor NOVA/ FB 

ontbrak. Actiepunt volgend schooljaar! 

Toetsen in de plusklas  Motivatie  

 Kennis toetsen 

 Plusklas lk  Waar kon is af en toe een toets gemaakt in de 

groepen 7 en 8. 

Italiaanse les  Verbeteren van de 

executieve functies 

dmv het leren van een 

vreemde taal 

 Leerkracht 

Italiaans 

Hele jaar.  

Groep 6 start in 

jan 2018 

De leerlingen uit de groepen 6 moeten erg 

wennen aan de aanpak van de lessen. Voor de ll. 

Dit is met Fons besproken. 1 leerling is gestopt 

met Italiaanse les uit gr 6. Een leerling uit gr 8 

heeft bij aanvang van het schooljaar voor de 

lessen bedankt op initiatief van ouders . 

Aanschaf materialen 

Hoogbegaafdheid 
 Uitbreiden van 

materiaal voor de plus 

leerlingen 

 IB/ 

commissielede

n van de 

HBgroep 

Mei 2018 Juni 2018:  

Het Grote Vooruitwerklab 1en 2 en  

Bouwen en spellen bedenken met knijpers zijn 

aangeschaft. ( Centrum voor 

BegaafdheidsOnderzoek (CBO) 

Spellingsplusprogramma  Uitdagende leerstof 

voor de plusleerling 

 leerkrachten Hele jaar Dit wordt gebruikt.  

Rekenplusprogramma zie 

protocol 
 doorgaande lijn  leerkrachten Hele jaar Regelmatig komt dit terug bij de IB als 

onduidelijkheid blijkt in de groepen. 

Handelingsplan opstellen 

plusleerling 
 efficiënt werken 

 onderwijs op maat 

 

 plusklaslk/ 

groepslk. 

Toepassen en 

evalueren 

Opzet is er.  

Vragenlijst nieuwe kleuters  Vroegtijdig kleuters 

met 

ontwikkelingsvoorspr

ong kunnen traceren 

 Tessa Ib en 

kleuterleerkrac

hten 

Start halverwege 

2018. 

Doorlopend en 

aanpassen waaar 

nodig 

 

De vragenlijst is opgesteld en wordt in gebruik 

genomen. De vragenlijst wordt aangepast waar 

nodig.  
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Jaarverslag Rekenen 2017-2018 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Differentiatie   Verruimen 
onderwijsaanbod voor 
leerlingen met een 
ontwikkelingsvoorsprong. 

 Doelen stellen plus 
leerlingen 
 

IB, + LB + 
specialist 

September t/m einde 
schooljaar. 
Conform planning 
evaluaties 

Continueren. 

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 
 

Continueren. 

Deelname Grote 
Rekendag 
 

 Rekenmotivatie vergroten Leerkrachten + 
werkgroep 

Maart, evaluatie. Deelname is dit jaar niet 
doorgegaan door verkeerde 
levering van de materialen. 
 
 

Inzetten van werkvormen 
uit ‘Met Sprongen 
Vooruit’. 
 

 Aanvulling op de 
rekenmethode, coöperatief 
leren. 

Leerkrachten Hele schooljaar. De werkvormen zijn in de 
bouwen gepresenteerd. 
Ingrid heeft de cursus MSV 
1-2 afgerond. 
 

Rekenkast   Up-to-date houden en 
aanvullen. 

Werkgroep Hele schooljaar. Continueren. Er is ook bij 
de kleuters een 
inventarisatie gemaakt van 
de materialen. 
 
 

Kangoeroewedstrijd 
 

 Rekenmotivatie Leerkrachten + 
plus 

Maart Continueren. 
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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. In de middenbouw is 
rekenprikjes gepresenteerd 
en zijn er afspraken 
gemaakt over het 
automatiseren. De toets 
materialen van rekenprikjes 
worden (nog) niet ingezet. 
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Jaarverslag 2017-2018 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.  

Irene en Jorran 

Mieneke de Jong 

vanuit de 

cultuurtrein.  

Gaat het 

komende jaar 

verder. 

De inhoud van deze bijeenkomsten is 

wisselend van inhoud. 

Overleg Cultuur op de 

Poolster 

 

Voortgang cultuuronderwijs 

bespreken.  

Tessa, Irene en 

Jorran 

Gaat het 

komende jaar 

verder. 

Er hebben 3 gesprekken plaats gevonden.  

Het komend jaar is de nieuwe LB ICC  Kim de 

Ruiter erbij aanwezig.  

Lessen Beeldend E-lijn 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelen van 

creativiteit, technieken 

toepassen, beeldvorming      

onderdeel doen) en kennis 

nemen van 

Kunst.(onderdeel kijken) en 

evalueren van elkaars werk. 

(onderdeel reflecteren) 

Ruimtelijke 

opdrachten door 

vakleerkracht 

handvaardigheid 

Irene. 

Tekenopdrachten 

door de 

leerkrachten.  

Werkgroep 

beeldend. (Liivi, 

Marja en Anja) 

Het hele jaar 

door.  

De lessen worden met plezier gegeven.  

Een reminder moet elk jaar plaats vinden.  

Deze leerlijn is al goed geïmplementeerd.  

Literatuurlessen E-lijn 

 

 

 

 

 

Leespromotie 

 

 

 

Leerkrachten en 

werkgroep LB-

taal/lezen.  

 Afspreken 

welke periode 

In overleg met 

de werkgroep. 

In de alle bouwen is herinnerd (begin 2018) 

aan het feit dat elke groep een les uit de E-lijn 

literatuur moet uitvoeren gedurende het 

schooljaar. Er is nu geen vaste periode 

gekozen. 

Deze leerlijn is al redelijk geïmplementeerd.  

 Danslessen E-lijn.  

 

 

 

Bevorderen van het gevoel 

voor dans en bewegen bij de 

leerlingen.  

Werkgroep 

dans.(Laura, Liivi 

en Linda) 

Leerkrachten  

In mei. De lessen van de dansleerlijn zijn in de 

bouwvergaderingen besproken en 

uitgeprobeerd.  

In het project Afrika lag het accent op dans.  
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Een impuls geven aan de 

leerkrachten om de lessen 

dans zelf te gaan geven.  

 

 

 

De leerlijn is gedeeltelijk geïmplementeerd.  

Introductie lessen theater  

 

 

Leerkrachten aanzetten tot 

het geven van de lessen  van 

de Leerlijn Theater. 

Deskundigen vanuit 

de E-lijn 

Werkgroep drama 

(Anja, Ingrid en 

Femke) 

Nog niet 

afgerond.  

 

Door prioriteit voor implementatie van de 

leerlijn mediawijsheid en het overvolle 

programma op de studiedagen heeft deze 

introductie nog niet plaats gevonden.  

Plannen op de komende studiedag! 

 

Muzieklessen en 

blokfluitlessen in groep 6.  

 

Bijdragen aan de muzikale 

ontwikkeling van de 

leerlingen. 

Een impuls geven aan de 

leerkrachten om ook zelf 

aan de slag te gaan met 

muzieklessen.  

 

Kim de Ruiter 

Leerkrachten van 

de groepen 6  

Werkgroep muziek 

(Laura, Judith en 

Jorran) 

Wordt 

voortgezet in 

het komende 

jaar.  

Alle groepen hebben vanaf januari 1 keer in de 

2 weken muziekles gekregen van een 

vakleerkracht.  

Leerlingen en leerkrachten zijn er zeer positief 

over.  

 

Introductie lessen 

Mediawijsheid E-lijn. 

Bevorderen kennis van 

mediawijsheid 

 

 

 

 

 

Deskundigen vanuit  

de E-lijn. 

Werkgroep 

mediawijsheid 

(Yannick, Mandy, 

Sander, Ingrid, 

Femke B.) 

 

 Niet afgerond, 

krijgt vervolg 

Deze workshop heeft niet plaats gevonden 

i.v.m. problemen bij de lessen van de leerlijn 

Mediawijsheid.  

Opnieuw contact leggen over de voortgang. 

Deelname aan lessen van het 

aanbod van de Bibliotheek 

Oostland.  

 

 

Lessen leespromotie, 

poëzie, erfgoed en 

mediawijsheid. 

 

Gastdocenten van 

bibliotheek 

Oostland en  

schrijvers.  

 

 

Het hele jaar 

door.  

 

 

 

De lessen worden over het algemeen als een 

verrijking gezien op het bestaande 

lesprogramma. Er wordt kritisch gekeken naar 

de inhoud, dit in verband met het prijskaartje 

dat eraan hangt. 
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 Kinderboekenweek Leesmotivatie Werkgroep 

Kinderboekenweek 

en leerkrachten.  

 

Oktober 2017 Uitgevoerd binnen het thema griezelen. 

Muzische vorming Beleven van voorstellingen 

op het gebied van theater. 

(onderdeel kijken) 

 

MV Berkel en 

Rodenrijs. 

Theatergroepen. 

Het hele jaar 

door.  

 

Alle groepen zijn dit jaar naar één voorstelling 

geweest. 

De voorstellingen worden beoordeeld d.m.v. 

een evaluatieformulier.  

Excursies 

 

 

 

Heb bevorderen van 

museumbezoek.  

Het verrijken van het 

lesprogramma met een les in 

het museum.  

Leerkrachten Het hele jaar 

door.  

Alle groepen zijn dit jaar op stap geweest.  

De kleuters naar Booijmans van Beuningen en 

Kunsthal. Groepen 3 naar de Ontdekhoek. 

Groepen 4 naar het Douanemuseum. Groepen 

5 naar Sea Life. Groepen 6 naar het Museon.  

Groepen 7 naar het oorlogsmuseum. Groepen 8 

naar NEMO.  

Uitlaatklep Het ontwikkelen van durven 

voordragen en optreden 

voor een publiek.  

Leerlingen.  Een aantal 

keer per jaar  

De uitlaatklep wordt drukbezocht door ouders 

en grootouders.  

Leuk is de afwisseling in presentatie: muziek, 

dans, voorlezen en theater.  

Inspiratie middagen 

Cultuurtrein 

Introductie van nieuwe 

leerlijnen.  

Bijscholing op het gebied 

van de cultuurvakken. 

 

Georganiseerd door 

de cultuurtrein.  

Voor alle 

leerkrachten. 

Twee keer per 

jaar. 

 Er nemen gemiddeld 4 leerkrachten van onze 

school deel aan deze bijeenkomsten.  

Het zijn inspirerende workshops.  

Helicon Kennismaken met de 

instrumenten van een orkest. 

Stimuleren van het gaan 

bespelen van een 

instrument.  

Gastdocent en 

leden van Helicon. 

Leerkrachten van 

groep 6. 

In een 

onderling 

afgesproken 

periode.  

De leerlingen vinden het zelf mogen bespelen 

van de instrumenten geweldig.  

Project Afrika Cultuurvakken integreren in 

het thema. 

Werkgroep project 

Leerkrachten 

Gastdocenten 

djembé en dans van 

Jays Place 

 

In mei 

 

De cultuurvakken muziek, dans en beeldende 

vorming zijn aan bod gekomen.  
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Jaarverslag 2017-2018 Gedrag (Betreft jaarplan met evaluatie jaren 2016-2020) 
 
 

Onderwerp Wanneer Wat Wie Opmerking/ afspraken Afgerond? 

Protocollen/ 
veiligheidsplan 

Schooljaar 
2016/ 2017 

 Verzamelen van alle aanwezige 
protocollen  

 Veiligheidsmap in 365 zetten met 
onderverdeling 

 Toevoegen van de protocollen in 
‘One Drive’ 

 Beoordelen prioritering protocollen  

 Bekijken en beoordelen pestprotocol 
(3.02), rouwverwerking(3.07). 
 
 

Werkgroep, 
MT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actie: 
3.02 digitaal pesten,   
3.06 preventie,   
3.07 rouwverwerking.  
 
Evaluatie: de protocollen zijn geborgen 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljaar 
2017/ 2018 

 Protocol 3.02, 3.06, 3.07 afronden en 
naar MT 

 Goedgekeurde protocollen 
bespreken in teamvergadering 

 Protocollen 3.03, 3.04, 3.05 
 
 

Werkgroep, 
MT 
 
team 
 

3.03 en 3.02 goedgekeurd door MT 
 
Evaluatie: protocollen 3.04, 3.05, 3.06 en 
3.07 moeten nog goedgekeurd worden 
door het MT.  
 
daarna kan het als informatie in de 
mededelingen naar het team 
gecommuniceerd worden.  

 

 Schooljaar  
2018/2019 
 
 
 
 
 

 Goedgekeurde protocollen 
bespreken in teamvergadering 

 Borgen afspraken 

 Protocollen ………….. 
 

Werkgroep 
MT 
 
Team 
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Map 
rouwverwerking 

Schooljaar 
2016/2017 
 
 
 

 Opschonen en aanvullen map 
rouwverwerking, 

 Protocol rouwververwerking  
 

 

werkgroep Actie: 
Protocol naar MT 
 
Evaluatie: protocol 3.07 nog niet 
goedgekeurd door MT 

  
 

 Schooljaar 
2017/2018 

 Inventariseren boeken 
rouwverwerking 

werkgroep Aanschaffen prentenboeken, boeken over 
rouwverwerking 
 
Evaluatie: er zijn boeken op school 
aanwezig die op school gebruikt zijn (in 
groep 3 en 5) 

  

Implementatie 
Zien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

September 
2016 

Studiedag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IB+ 
Leerkrachten 
vanaf groep 3 
 
 
 
 

Afspraken  
In november invullen Zien (alle stellingen)  
leerkrachtenlijst: In februari alleen de 1e 8 
stellingen  
leerlingenvragenlijst vanaf groep 5 op 
computer 
(groep 3 en 4 nog niet) 
 
Sometics  2x per jaar , wordt besproken in 
groepsbesprekingen 
 
Kijk: bij de kleuters 2x per jaar, wordt 
besproken in groepsbesprekingen . hierna 
gesprekken met ouders (zie protocol) 
 
Evaluatie: dit gebeurt en komt elk jaar 
terug. 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  

 Maart /april 
2017 
 

Cursus: expert Zien! (Door afwezigheid 
Ellis niet gelukt) 

Ellis Actie IB:  
Verdiepen in Zien-gesprekken 
 
Beleid/ visie Invoeren Zien-gesprekken? 
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(Implementatie 
Zien) 
 
 

Schooljaar 
2017/2018 

Begeleiding leerkrachten: 

 Invullen leerkracht vragenlijst 

 Leerlingvragenlijst  

 Evalueren invoering op 
Bouwvergaderingen  

 
Verbreden kennis ‘Zien!’ 
In team literatuur verspreiden 
Zien gesprekken 
 
Visievorming: ouders en Zien 

IB+ 
leerkrachten 
vanaf groep 3 
 
 
 
 
IB/ werkgroep/ 
Lkr 
 
MT/IB 

Afspraken 
Oktober 2017: 

 Leerkrachtvragenlijst: invullen alle 
stellingen groep 3 t/m 8 

 Leerlingvragenlijst vanaf groep 5 
op computer. Groep 3 en 4 nemen 
de vragenlijst mondeling af 
wanneer nodig. 

 
Februari 2018: 

 leerkrachtvragenlijst: invullen 
stellingen 1 t/m 8  groep 3 t/m 8 

 Leerlingvragenlijst vanaf groep 5 
op computer. Groep 3 en 4 nemen 
de vragenlijst mondeling af 
wanneer nodig 

 
Sometics  2x per jaar , wordt besproken in 
groepsbesprekingen 
 
Kijk: bij de kleuters 2x per jaar, gesprekken 
met ouders (zie protocol) 
 
Evaluatie: dit gebeurt en komt ieder jaar 
terug.  

 
 
 
 
 
 

 

 Schooljaar 
2018/2019 

 Interpreteren van Zien-overzichten 
op bouw van oktober 2018  

 Beleid /visie invoering Zien 

 Evalueren invoering Zien 

 Zien gesprekken tijdens 
groepsbespreking 

 Borgen afspraken 
 

IB/ werkgroep 
IB 
 

Oktober 2018: 

 In bouw wordt uitgelegd hoe je 
uitslag van Zien kan interpreteren. 
Tijdens groepsbespreking wordt 
dit besproken met IB.  
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Preventie Schooljaar 
2016/2017 

Enquête team uitzetten 

 Uitwerken enquête  

 Aandachtspunten naar MT 
 

Werkgroep, 
Karen 
 
 

Bespreken in MT: 

 Pleinwacht voor school en in 
pauze 

 Overblijf 

 In je groep aanwezig zijn voordat 
de kinderen komen 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 Schooljaar 
2016/2017 

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 

 

 
 
 
 
 
(preventie) 

Schooljaar 
2017/2018 
 

Primaire preventie: 

 Groepsregels en groepsvorming 
(primaire preventie) de Gouden 
weken””  

 Gedrag en ouders (visie) 

 Pleinwacht (visie) 

 Overblijf  

 Taakspel 

 Kanjertraining 
 
Secundaire preventie: 

 Kind plannen bekijken, protocol 
gedrag (Secundaire preventie) 

 Optimaliseren samenwerking SMW/ 
CJG 
 

 

Werkgroep/MT Opnieuw aankaarten in team: 
 

 Pleinwacht voor school en in 
pauze 

 Overblijf 
Evaluatie: moet nogmaals met het 
MT besproken worden in 
schooljaar 2018/2019.  

 In je groep aanwezig zijn voordat 
de kinderen komen 

            Evaluatie: is gecommuniceerd via               
de mededelingen in juni 2018 
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Tertiaire preventie: 

 Indien nodig: contacten met 
externen opbouwen en uitbouwen 

Paar keer per jaar is er breed overleg met 
SMW/CJG en IB 

 Schooljaar 
2018/2019 

Primaire preventie 

 Regels en afspraken borgen 

 Power point “Gouden weken” laten 
zien op bouw in september 

 Verdiepen in verschillende methode 
sociaal-emotionele ontwikkeling 

 Ouderparticipatie (op het gebied van 
gedrag) 

 Gedrag en ouders/houding ouders 
(Secundair en tertiair onderhouden)  

 Bespreken in MT: 

 Pleinwacht voor school en in 
pauze 

 Overblijf 
 

 

Gedragsgroep 
Laurentiusstichting 

Schooljaar 
2016/ 2017 

 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.  

 

 Schooljaar 
2017/2018 

 Moet nog bepaald worden    
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Instemming MR 

 
 
 
 
 
 
 


