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1. Inleiding 

Dit is het jaarverslag 2016 – 2017 van Openbare Basisschool De Jagersplas te Zaandam. Het verslag 
geeft de ontwikkelingen en resultaten weer op onderwijskundig gebied. Daarnaast wordt uitgebreid 
verslag gedaan van evenementen en activiteiten, zodat eenieder een kijkje in onze school kan 
nemen. Het jaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan - Jaarplan - Jaarverslag.  
Het schoolplan beschrijft het beleid van de school voor een periode van 4 jaar: 2015 - 2019. In het 
jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in 
het schoolplan. Het jaarverslag is bedoeld als interne verantwoording. Het is voor team en directie 
een terugblik op het afgelopen schooljaar: het vaststellen van behaalde resultaten als opmaat voor 
het formuleren van de beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar. Tevens is dit document een 
verantwoording naar externen: het schoolbestuur, de ouders en de inspectie.  
In de schoolgids, die elk jaar verschijnt, is terug te vinden hoe de school invulling geeft aan de 
dagelijkse onderwijspraktijk. De jaarkalender en het jaarrooster zijn daar weer een verfijning van.  
 
Wij kijken met een tevreden gevoel terug op het schooljaar 2016 – 2017. Dit jaarverslag geeft een 
beeld van wat we samen bereikt hebben. Dat is een optimistisch beeld, waarop we trots zijn. We zijn 
weer een stap verder gekomen in het versterken en verbeteren van ons onderwijs. In het nog meer 
inhoud geven aan ons motto “de school waar leren leuk is”.  
 
Namens het team  
 
Liane Verkooijen, directeur 
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2. Onze school 

2.1 Kerngegevens 
OBS De Jagersplas is één van de 27 scholen voor openbaar onderwijs in Zaanstad en valt onder het 
bevoegd gezag van Stichting Zaan Primair. De school staat middenin de wijk Het Kalf, een buurtschap 
in het noorden van Zaandam.  
De afgelopen jaren heeft onze school te maken gehad met een stijging van het aantal leerlingen.  
 
In ons pedagogisch klimaat staan een goede werksfeer en leefsfeer voorop. Veiligheid en 
welbevinden van de kinderen staat bij onze school hoog in het vaandel. Dit zijn voor ons 
basisvoorwaarden om tot leren te komen.  
 
Leerlingenaantal 
 

Overzicht van de groepssamenstelling 

Groep 1-10-2014 1-10-2015 1-10-2016 1-10-2017   

1 17 27 23 24 

2 26 27 49 35 

3 23 21 29 47 

4 23 24 23 26 

5 27 26 25 24 

6 31 29 26 25 

7 24 32 32 29 

8 26 31 34 36 

Totaal 197 217 241 246 

 
De 241 leerlingen werden in het schooljaar 2016 - 2017 aanvankelijk verdeeld over 9 groepen: drie 
groepen 1-2, één groep 3, één groep 4, één groep 5, één groep 6, één groep 7 en één groep 8.  
 
Wij hebben 50 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen, waarvan 19 zij-instromers en 31 nieuwe 
kleuters.  Van de 19 zij-instromers, komen 15 leerlingen vanuit Zaanstad en 4 leerlingen buiten 
Zaanstad. De verdeling van de zij-instromers is als volgt: 
Groep 1: 4 
Groep 2: 2 
Groep 3: 1 
Groep 4: 3 
Groep 5: 4 
Groep 6: 3 
Groep 7: 2 
Groep 8: 0 
De toename van het aantal leerlingen was het gevolg van: 
o belangstelling van ouders uit aanpalende wijken (groter toeleveringsgebied); 
o toename jonge gezinnen (en ook van het aantal vierjarigen) in de wijk door verkoop sociale 

huurwoningen; 
o De Jagersplas staat (weer) op de shortlist van ouders door onderwijskundige en pedagogische 

vernieuwingen (verbeteringsslag); 
o aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen; 
o goede ambassadeurs onder de bestaande ouders (mond-op-mondreclame). 
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Behalve de 34 leerlingen uit groep 8 hebben 16 kinderen de school verlaten. 6 kinderen zijn verhuisd 
binnen gemeente Zaanstad, 9 leerlingen zijn verhuisd buiten Zaanstad en 1 leerling is doorverwezen 
naar het SBO. De overige kinderen zijn verhuisd naar een andere woonplaats en school.  
 
Aantallen en percentages gewichtenregeling 
In onderstaand schema zijn de leerlingen verdeeld naar gewicht (afhankelijk van de opleiding van de 
ouders). Deze weging is van belang voor de financiering van ons onderwijs. Zoals uit het overzicht 
blijkt, heeft De Jagersplas slechts een klein percentage zogenaamde gewichtenleerlingen. Dit 
betekent dat wij als school geen extra financiering krijgen bovenop de reguliere bekostiging. 
 

Overzicht gewichtenleerlingen per 1-10-2016 

 Leerlingen per gewicht in aantal Leerlingen per gewicht in percentage 

Geen 219 90,9% 

0.30 15 6,2% 

1.20 7 2,9% 

Totaal 241    
   
   

 
Uitstroomgegevens 
Aan het eind van het schooljaar 2016 – 2017 hebben 34 leerlingen van groep 8 onze schoolverlaten. 
De verdeling naar de diverse lagen in het Voortgezet Onderwijs ziet er in vergelijking met voorgaande 
jaren als volgt uit:  

 

Soort VO  2014-2015 2015-2016   2016-2017 

  Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal  Percentage  

PRO      1 3,2 
  

OPDC     1 3 

VMBO 
basis 

4 15,4 8 25,8 6 17,6 

VMBO 
kader 

4 15 6 19,4 5 14,7 

VMBO 
theoretisch 

9 34,6 7 22,6 7 20,6 

Havo 5 19 5 16,1 3 8,8 

VWO 2 7,7 4 12,9 8 23,5 

Havo / 
VWO   

        

VMBO TL / 
Havo 

2  7,7  
  

2 5,9 

Gymnasium     2 5,9 

Totaal  26 100% 31 100% 34 100% 
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2.2 Organisatieontwikkeling 
 
De school zit in één gebouw, als onderdeel van een integraal kind-centrum en functioneert samen 
met Babino, onze kinderopvangpartner, binnen dit integraal kind-centrum. We zijn het afgelopen 
schooljaar bezig geweest om de doorgaande lijn te versterken: meer samenwerking en afstemming 
tussen peuteropvang/kinderdagverblijf en de school én een betere overdracht van gegevens van de 
peuteropvang of ons kinderdagverblijf naar de school. Hiermee is er voor de kinderen een steeds 
duidelijkere doorgaande lijn en kunnen we samen de kinderen goed begeleiden in hun 
ontwikkelingsbehoefte.  
Tussen de naschoolse opvang, de pleinwachten en de leerkrachten vindt er ook over en weer 
informatie-uitwisseling plaats over alledaagse voorvallen/gebeurtenissen die van belang zijn om te 
weten i.v.m. het verder begeleiden van het kind. Ook kan er afstemming plaatsvinden over een 
bepaalde manier van begeleiden van kinderen, zodat er een eenduidige werkwijze is die aansluit bij 
de behoefte van het kind. 
 
In het schooljaar 2016- 2017 hebben wij wederom het traject vervolgd van de LeerKRACHT 
methodiek. Dit houdt in dat wij met het gehele team binnen onze eigen doelstellingen werken aan 
een cultuur waarin we onze school ‘elke dag samen een beetje beter’ maken. Met de LeerKRACHT-
aanpak willen we de ambities van de school realiseren, het werkplezier in het team stimuleren en 
flinke stappen zetten in het verhogen van de onderwijskwaliteit. Drie processen (‘instrumenten’) 
staan bij LeerKRACHT centraal: gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek én feedbackgesprek en 
bordsessies. Het lesbezoek is zeker niet bedoeld als beoordeling, maar om van elkaar te leren. 
Voorafgaand aan het lesbezoek wordt besproken waar de observator op gaat letten. Dit kan een 
leervraag zijn van de leerkracht die de les geeft of van de observator. Wij hebben een open en 
professionele cultuur waarin het veilig is om elkaar in de les te ontvangen en elkaar feedback te 
geven. Op deze manier leren we van elkaar. Tijdens gezamenlijk lesontwerp zet een leerkracht de 
kennis en sterke punten van een collega in om zijn/haar lessen te verbeteren. Een bordsessie is een 
gestructureerd, wekelijks, kort overleg in kleine leerteams bij een verbeterbord om leerlingdoelen en 
verbeteracties te bespreken. Alle leerkrachten maken deel van een leerteam. Het afgelopen 
schooljaar hebben we gewerkt met één teambord, in één leerteam, zodat wij in gezamenlijkheid 
konden werken aan de schoolbrede verbeterdoelen. De specialisten voor gedrag, taal en rekenen 
hebben gewaarborgd dat de onderwerpen die hun vakgebied betroffen tijdens de bordsessies aan 
bod kwamen. Het resultaat van deelname aan LeerKRACHT is dat we in gesprek zijn over de inhoud 
van het onderwijs en hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren. En dat levert wat op: we delen meer 
kennis met elkaar en de drempel om met elkaar in gesprek te gaan over onderwijs is laag.  
 

2.3 Meerjarenplan 
 

In het Meerjarenplan 2014 - 2018 Meer dan de basis zet Zaan Primair haar koers uit op hoofdlijnen. 
Het meerjarenplan is te vinden op de site van Zaan Primair: www.zaanprimair.nl. De strategische 
doelen worden uitgewerkt in jaarplannen per schooljaar. Dat gebeurt bovenschools. De scholen 
gebruiken het bovenschoolse jaarplan en hun schoolplan als input voor hun eigen jaarplan. In het 
schoolplan 2015 - 2019, dat te vinden is op www.obsdejagersplas.nl, wordt in grote lijnen de 
kwaliteit van ons onderwijs beschreven en hoe wij eraan werken om dit, daar waar nodig te 
verbeteren c.q. te vernieuwen. In het plan wordt de kwaliteit beschreven van: het onderwijskundig 
beleid, het personeelsbeleid en de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt en 
verbeterd. Dit plan is in samenwerking met het gehele team gemaakt en er is ook instemming van de 
MR. Het is geen statisch document. Door gewijzigde omstandigheden (landelijk en/of 
schoolspecifiek) kunnen delen van het plan niet of op een andere wijze worden uitgevoerd. Daarbij 
speelt de MR een belangrijke rol, want iedere wijziging van eenmaal vastgesteld beleid is in feite een 
nieuw voorstel. Het schoolplan heeft een belangrijke relatie met de schoolgids, het jaarplan en het 
jaarverslag. In het jaarplan geven we aan waar we dit schooljaar aan werken. 

http://www.zaanprimair.nl/
http://www.obsdejagersplas.nl/
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2.4 Klachten en klachtenregeling 
 
Overal waar wordt gewerkt, kunnen fouten worden gemaakt. Klachten over de dagelijkse gang van 
zaken op school worden doorgaans in goed onderling overleg tussen ouders, kinderen en 
groepsleerkrachten afgehandeld. Is dit niet mogelijk, dan kan bijvoorbeeld in overleg met de directie 
naar een oplossing worden gezocht. Tevens bestaat de mogelijkheid om het bestuur hierbij in te 
schakelen. Als ook deze mogelijkheid niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, kan er sprake 
zijn van een ‘ernstige’ klacht en kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling.  
Mochten ouders om welke reden dan ook niet naar de directie van de school of het bestuur willen 
stappen, dan kunnen zij zich wenden tot de contactpersoon van onze school. De contactpersoon van 
de school zal de klacht volgens de afgesproken procedure behandelen.  
Zaan Primair heeft een eigen klachtenregeling. Deze regeling is op school ter inzage, maar is ook via 
de website www.zaanprimair.nl te downloaden. Men vindt hierin onder meer informatie over de 
wijze van indienen van een klacht en de klachtenprocedure. 
 

Er is het afgelopen schooljaar één klacht bij het bestuur ingediend: het betrof een klacht jegens de 
directeur. Na een uitvoerige procedure is deze klacht ongegrond verklaard. Vervolgens heeft op 
verzoek van de ouders die de klacht hadden ingediend mediation plaatsgevonden via de 
Onderwijsgeschillencommissie. Dit heeft tot een succesvol resultaat geleid: ouders en school werken 
constructief samen.   
 

2.5 PR en communicatie 
 

De ouders zijn gedurende de tijd dat hun kind deel uitmaakt van onze schoolgemeenschap, onze 
belangrijkste sparringpartners. Een goede wederzijdse communicatie bevordert een soepel contact 
en voorkomt misverstanden en onduidelijkheden. Veel van deze communicatie verloopt via DigiDuif, 
een online intern communicatieplatform. Dit communicatieplatform is alleen toegankelijk voor de 
ouders en medewerkers van De Jagersplas. De privacy is beschermd, want de gegevens van de 
school, leerkrachten, ouders en kinderen zijn uitsluitend toegankelijk via unieke 
inlogcodes. Dat betekent dat alle berichten en informatie van de school, afspraken met en 
mededelingen van de leerkrachten via DigiDuif verschijnen en daar ook terug te vinden zijn. Ook de 
ouders hebben de mogelijkheid om op deze wijze te communiceren met leerkrachten en directie. 
 
In het afgelopen schooljaar hebben wij gebruikgemaakt van verschillende middelen om de ouders te 
informeren over de werkwijze en ontwikkeling van het kwaliteit van het onderwijs op De Jagersplas, 
als ook over de voortgang van de ontwikkeling van hun kind(eren). De volgende middelen zijn 
ingezet: 
o maandelijkse nieuwsbrief ‘Flits’. Deze is 12 maal verschenen via DigiDuif; 
o Jaarkalender 2016 - 2017 waarop alle belangrijke data vermeld staan.  
o Schoolgids 2016 – 2017 die is te downloaden via de website van de school; 
o website www.obsdejagersplas.nl met de algemene informatie vanuit de school; 
o startgesprekken die in de tweede schoolweek plaatsvonden tussen kind, ouder(s) en leerkracht.  
o informatieavond. Drie weken na aanvang van het schooljaar hebben alle leerkrachten een 

informatieavond georganiseerd waarin zij de ouders van de groep uitgebreid geïnformeerd 
hebben over de leerstof van het betreffende jaar, de werkwijze en de gang van zaken binnen de 
groep.  

o zowel in november, februari als in juni was er voor de ouders de gelegenheid met de 
leerkracht(en) te praten over de resultaten en het welbevinden van het kind in de afgelopen 
periode; 

o via Facebook worden de ouders geïnformeerd over het nieuws op school en interessante 
wetenswaardigheden; 

http://www.zaanprimair.nl/
http://www.obsdejagersplas.nl/
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2.6 Medezeggenschap 
 

De medezeggenschapsraad en de oudersommissie hebben in het schooljaar 2016 – 2017 6 keer 
vergaderd. De medezeggenschapsraad bestond uit 6 leden. Vanuit de personeelsgeleding zaten de 
volgende personeelsleden in de MR: Marjon Cats, Jitske Boonstra en Marieke Bekink. De 
oudergeleding van de MR bestond uit de volgende ouders: Ruben Lowenstein, Paul Klomp en Kim 
Deerenberg - Visser. De vergaderingen werden allen bijgewoond door de directeur.  
Voorbeelden van zaken waar de MR zich het afgelopen jaar intensief mee bezig heeft gehouden, zijn: 

 Formatie nieuwe schooljaar 

 Inspectiebezoek 

 Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen 

 Oudergelden 

 Positie school in de wijk 
 
Ook dit jaar staat het iedereen vrij om vergaderingen van de MR bij te wonen en daarnaast nodigen 
wij elke betrokken ouder uit om zijn of haar mening te delen met de leden van de MR. 
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3. Onderwijs en leren 

3.1 Onderwijsaanbod (kind-, groeps- en schoolniveau) 
 
Een veilig leerklimaat vormt de basis voor ons onderwijs. School-/gedragsregels zijn herijkt en 
hangen zichtbaar en voorzien van pictogrammen in de school. We zijn bezig geweest met het 
consequent naleven van en toezien op deze regels waardoor er rust is gekomen in de school.  
Het onderwijsaanbod in de groepen 1/2 is deels afgestemd op het aanbod aan de peuters bij 
kinderopvangpartner Babino. Er worden vanuit dezelfde methodiek (respectievelijk Kleuterplein en 
Peuterplein) dezelfde thema’s aangeboden. Vanaf groep 3 vormen onze lesmethoden de 
bronnenboeken/richtlijnen waar vanuit de didactiek wordt gegeven. De basis voor onze didactiek 
vormt het Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie (IGDI) model. Binnen een vaste 
lesstructuur wordt via interactieve werkvormen lesstof aangeboden en ingeoefend.  Vanaf groep 4 
wordt de lesstof van de basisvakken taal, spelling en rekenen verwerkt op tablets via Snappet.  
 
3.1.1 Opbrengsten 
In januari en juni nemen wij, net als alle andere scholen, de Cito-toetsen af van technisch lezen, 
begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde. Ook in de kleuterbouw worden Cito-toetsen voor 
taal en rekenen afgenomen. Daarnaast gebruiken wij de zogenoemde Sociale Competentie 
ObservatieLijst (SCOL) voor de groepen 4 t/m 8 om twee keer in het schooljaar en LOOQIN voor de 
groepen 1 t/m 3 (november en mei) in kaart te brengen hoe de sociaal- emotionele ontwikkeling 
verloopt bij de leerlingen. 
 
De inspectie voor het onderwijs heeft normen vastgesteld waaraan je als school moet voldoen. Om 
de kwaliteit van het onderwijs op de school te beoordelen wordt er, naast een groot aantal andere 
aspecten, ook naar de resultaten van bepaalde vakken in een aantal specifieke leerjaren gekeken. 
Hieronder geven wij de resultaten van de toetsen die maatgevend zijn voor de kwaliteitsmeting van 
het schooljaar 2016 – 2017, de Cito Medio en Eindtoetsen 
 

Toets  Afname Gemiddelde 
vaardigheidsscore  

Inspectienorm 

Lezen  DMT M-toets gr 3 18,7 21 

 DMT E-toets gr 3 32,1 33 

 DMT M-toets gr 4 53,7 48 

 DMT E-toets gr 4 62,7 56 

Begrijpend lezen M-toets gr 6 31.6 32 

Rekenen/wiskunde M-toets gr 4(3.0) 154,9 163 

 E-toets gr 4(3.0) 178,2 183 

 M-toets gr 6 78,7 84 

 E-toets gr 6 86,6 89 

 
Groep 3 scoort met de DMT op de M en E-toets onder het gemiddelde, ondanks de extra 
ondersteuning van onderwijsassistente gedurende 4 ochtenden per week. Na analyse bleek dat er 
veel energie naar de groepsvorming en een aantal kinderen met gedrags- en werkhoudings- 
problemen is gegaan en er te weinig aandacht is gegeven aan alle facetten van het aanvankelijk 
leesproces. In groep 4 is er op het onderdeel lezen een goede inhaalslag gemaakt met goed resultaat. 
Doordat een van de leerkrachten met haar groep mee was gegaan waren alle kinderen goed in beeld. 
De rekenresultaten zijn in groep 4 echter onvoldoende. Dit had voor een deel te maken met de 
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onbekendheid met Snappet. Dit speelde zowel de kinderen (getalomkeringen bij het intypen van 
getallen) als de leerkrachten parten (onvoldoende zicht op de oplossingsstrategieën). 
Groep 6 laat al jaren hetzelfde beeld zien: in deze groep zitten veel kinderen met een lage cognitie.  
 
Rekenen in alle groepen: 

1. Aandacht voor cruciale leermomenten (stapjes/voorwaarden binnen een leerlijn die 
noodzakelijk zijn om een volgende stap te kunnen maken) 

2. Meer inzet concrete materialen (bij Projecttaken zoals meten, tijd en geld altijd concreet 
materiaal) Meer gebruik van rekenmaterialen van Met Sprongen Vooruit. 

3. Meer inzet coöperatieve werkvormen. 
4. Hoge doelen in groep 4 wat betreft de tafels. Hoge I en II leerlingen krijgen alle(1 t/m 10) 

tafels al aangeboden. 
5. Automatiseren elke dag 10 minuten (kan via Snappet). 
6. Zwakke rekenaars: één oplossingsstrategie 
7. Zwakke rekenaars leren de ‘staartdelingen’.         
8. Voor  een aantal individuele kinderen in groep 5 en 7 wordt een plan van aanpak gemaakt 

door rekenspecialist en zorg-coördinator  
9. De rekenspecialist observeert in alle groepen tijdens de rekeninstructies en geeft daarop 

feedback. 

Taal in alle groepen: 
1. Meer aandacht voor begrijpend luisteren in aanbod groepen 1/2.  
2. Meer aandacht voor woordenschat vanaf groep 1 t/m 8. 
3. De taalspecialist observeert in groep 4 t/m 8 lessen tijdens de woordenschatlessen en lessen 

begrijpend lezen. 
 
Algemeen uitgangspunt instructies basisvakken: via de methode en niet via Snappet; Snappet als 
verwerking. 
 
Als team hebben wij de uitslagen van de M-toetsen (afgenomen in januari) en de uitslagen van de E-
toetsen (afgenomen in juni), vlak na de toetsing, gezamenlijk geanalyseerd op school-, leerjaar- en 
groepsniveau. Dit heeft geresulteerd in meer bewustzijn bij het team m.b.t. de leerontwikkeling en 
betere analyses van de toetsresultaten in relatie tot aanbod voor het kind. De geformuleerde acties 
zijn meegenomen door het leerteam in hun doelen. Tijdens de bordsessies is de voortgang van de 
uitvoering van de acties steeds aan de orde gekomen. Verder is de begeleiding en aanpak van de 
kinderen die op D/E-niveau scoren geïntensiveerd met als doel deze leerlingen beter te laten 
presteren. De resultaten van deze kinderen monitoren wij ook tussen de toets periodes in, om te 
kijken of ze voldoende ontwikkeling laten zien. Daar waar nodig zijn n.a.v. deze analyse de 
groepsplannen en individuele plannen weer aangepast. 
 
Overige ingezette acties per jaargroep: 
Groep 1 & 2: 
Een grote groep kinderen die hoog scoren krijgt Levelwerk aangeboden.  
VVE-kinderen zijn in kaart gebracht.  
Einddoelen groep 2 zijn aangepast: rekenen 20 cijfers benoemen; voorbereidend 20 letters 
benoemen (actief en passief). 
In het lesprogramma is begrijpend luisteren opgenomen i.v.m. scores in andere groepen 
Bieden van een rijke leeromgeving en eenduidigheid in de drie kleutergroepen. 
 
Groep 3: 
Jaarplan lezen aangepast: meer tijd voor automatisering/herhaling op letter- en woordniveau  
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Kinderen beter volgen in hun ontwikkeling; aanbod meer op maat met extra aandacht voor 
differentiatie naar boven. Slimme kinderen meer uitdaging bieden. 
Aandacht voor sneller leestempo d.m.v. automatiseren, flitsen, racelezen. 
 
3.1.2 Individuele vakgebieden 
 
N.a.v. de resultaten op de M en E toetsen hebben we de volgende acties ondernomen: 
o Rekenen: zie ‘rekenen in alle groepen’ 
o Taal: zie ‘taal in alle groepen’ 
o Spelling: doorgaan met 5-woordendictee zodat eerder behandelde categorieën telkens weer 

worden herhaald; 
o Technisch lezen: race lezen, voor koor door lezen 
o Begrijpend lezen; aandacht voor woordenschat, toepassen van de (6) belangrijkste strategieën, 

modelen (hardop denken/voordoen).  
o Algemeen: kinderen leren opstellen van hun leerdoelen 
 
3.1.3 ICT en leren 
 
Obs de Jagersplas heeft in iedere klas de beschikking over een digitaal schoolbord, ook in de 
kleutergroepen, en elke groep heeft 2 desktops voor de kinderen en 1 desktop voor de leerkracht.   
Kinderen werken volgens een roulatiesysteem elke dag aan de methodesoftware. In de hogere 
groepen worden de computers ook gebruikt voor het opzoeken van informatie en het maken van 
werkstukken en presentaties.  
 
De leerlingen van groepen 4 t/m 8 beschikken over een eigen tablet. Deze tablet vervangt de boeken 
en de werkschriften voor de vakken taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen. Tevens staat er veel 
extra oefenmateriaal op de tablet, helemaal afgestemd op het niveau van een kind. Via dit digitale 
systeem heeft de leerkracht direct overzicht over wat een kind wel en niet kan. Natuurlijk besteden 
wij daarnaast voldoende tijd en aandacht aan het schrijfonderwijs. Ongeveer 30% van de 
onderwijstijd wordt gewerkt met de tablets. Aan het eind van het schooljaar hebben de kinderen de 
tablets meegenomen naar het volgende leerjaar.   
Tevens zijn er 12 iPads beschikbaar. Kinderen kunnen hiermee in kleine groepjes of alleen aan de 
slag. Ze oefenen met educatieve apps passend bij hun niveau.  
 
3.2 Integraal Kind Centrum (IKC) 
 
3.2.1 Op weg naar een IKC, integratie school en kinderopvang 
 
De Jagersplas ontwikkelt zich tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Een school waar het mogelijk is 
om van 7.00 uur tot 18.30 uur onderwijs en opvang te krijgen en waar ook na schooltijd een 
diversiteit aan activiteiten aangeboden wordt voor alle leerlingen. Wij willen als school ook een plek 
zijn die toegankelijk is voor ouders en kinderen in de wijk. Naast voorschoolse en naschoolse opvang 
i.s.m. onze buitenschoolse partner Babino, is het ons streven om voor de kinderen na schooltijd een 
aantrekkelijk naschools aanbod te verzorgen. Tevens hebben we de school opengesteld voor 
Harmonia, een vereniging van spiritualisten, seniorengym vanuit Welsaen, theaterschool Thomuz uit 
Zaandam, een logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut en een dyslexiepraktijk en is er plek voor 
het stembureau bij verkiezingen.  
 
3.2.2 Brede school-activiteiten 
 
Met hulp van brede school-coördinator Sietske Rijken hebben wij dit schooljaar een aantal 
activiteiten na schooltijd georganiseerd voor obs De Jagersplas (Zaan Primair), ICBS De Vuurvogel 
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(Agora) en Babino en Tinteltuin (kinderopvangpartner). De activiteiten die zijn opgezet, zijn goed 
bezocht geweest en organisatorisch is het geheel zeer goed verlopen door de inzet van de 
coördinator. De activiteiten hebben geleid tot een goede afstemming tussen de verschillende 
scholen en opvangpartners van de coalitie. Er is een passend aanbod gecreëerd, afgestemd op de 
behoefte van de doelgroep in ‘t Kalf. De workshops werden goed bezocht door de kinderen, 
Sommige activiteiten zijn afgesloten met een presentatie voor de ouders. Deze presentaties werden 
goed bezocht door belangstellenden. Deze betrokkenheid van ouders e.a. is belangrijk voor het kind 
en school. Door de eindpresentaties konden de ouders ook zien waar hun kinderen aan gewerkt 
hadden.  
Er zijn activiteiten aangeboden op het gebied van sport (zoals korfbal, tennis, dans, acrobatiek, 
kleutergym), sociale redzaamheid (bijvoorbeeld aandachttraining/mindfullness), muziek (o.a. 
gitaarles), koken, beeldende vorming (o.a. beeldhouwen), typen en techniek. Een aantal activiteiten 
heeft plaatsgevonden in een van de vakanties. Dit waren activiteiten voor grotere groepen en ook 
deze werden met plezier bezocht. In totaal is er voor 320 uur aan activiteiten aangeboden. Tot slot 
zijn in het kader van verlengde onderwijstijd nog workshops aangeboden op het gebied van rekenen.  
 
3.2.3 Bijzondere activiteiten 
 
Culturele activiteiten 

Onze school heeft subsidie gekregen om Cultuureducatie Met Kwaliteit te realiseren. Dit houdt 
in dat de leerkrachten geschoold en gecoacht worden door een vakleerkracht in een bepaalde 
discipline. Wij hebben in het schooljaar 2016-2017 voor de discipline “beeldende vorming” 
gekozen. De leerkrachten hebben twee workshops gevolgd op het gebied van beeldende kunst. 
Het eerste thema was “familie” en sloot aan bij de Kinderboekenweek, het tweede thema 
“natuur” en sloot aan bij het seizoen. Met de lessuggesties zijn we in de klas aan de slag gegaan, 
tevens heeft de vakdocent een gastles gegeven.  

De Jagersplas doet ook mee aan het Cultuurmenu. Alle kinderen komen op deze manier in 
aanraking met kunstlessen, het theater of een erfgoedactiviteit. De kleuterbouw is naar een 
voorstelling geweest van “Bashi het witte olifantje”, de onderbouw naar “Ieorg Idur”, de 
middenbouw naar “Pinokkio ”en de bovenbouw naar “Anna’s oorlog”.  

Erfgoedactiviteiten: de kleuterbouw is naar het molenmuseum geweest en heeft een soort 
speurtocht gemaakt in het kader van “Pluis de molenmuis”. Groep 3 en 4 heeft molen Het Pink 
bezocht en mocht als molenmaker aan de slag; groep 5 en 6 bezocht papiermolen De 
Schoolmeester en maakte een bord om op te schrijven! Zeer leuke en leerzame programma’s. 

Tot slot werd onze traditionele Sinterklaasmusical opgevoerd door de kinderen van groep 1 t/m 
4. 

Techniek 

Tijdens de techniekweek lag het accent op het uitvoeren van proefjes in de klas. We wilden dat de 

kinderen zelf konden ervaren welke dingen er allemaal bij techniek horen en hoe simpel en vooral ook 

met weinig materialen je thuis ook iets met techniek kunt doen. 

De techniekweek is afgesloten met een proefjescircuit en dit is per bouw op elkaar afgestemd. De 

onderbouw hebben naar eigen inzicht een thema gekozen voor de techniekweek en de midden-en 

bovenbouwgroepen hebben het techniek hoofdstuk van Natuniek aangeboden.  
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Sportactiviteiten 
Onze school heeft zowel op voetbal- als op korfbalgebied een naam hoog te houden. Ook dit 
schooljaar hebben wij weer met een groot aantal teams met wisselend succes deelgenomen aan 
beide schooltoernooien. Dit jaar is ook (weer) meegedaan aan de Koningsspelen door de groepen 1 
t/m 8.  
 
Overige activiteiten 
Naast allerlei culturele en sportieve activiteiten vinden er in een schooljaar nog veel meer activiteiten 
plaats die het noemen waard zijn. Zo hebben wij in oktober weer uitgebreid aandacht besteed aan 
de Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek werd traditioneel afgesloten met een 
Kinderboekenmarkt in De Kuil voor en door kinderen.  
Natuurlijk hebben wij net als de vorige jaren de bekende feesten gevierd. In november hebben de 
kinderen een lampion gemaakt i.v.m. St. Maarten. In december is ook Sinterklaas weer groots 
gevierd. Zoals al vele jaren kwam de Sint ook dit schooljaar op school. De leerlingen van de groepen 5 
t/m 8 hebben lootjes getrokken en surprises en gedichten gemaakt.  
Inmiddels zijn het kerstdiner en het kerstcircuit voor de kerstvakantie niet meer weg te denken. Alle 
kinderen waren weer feestelijk aangekleed en hadden de heerlijkste gerechten bij zich. Hierdoor en 
door de sfeervol aangeklede school was het wederom een waardig kerstfeest. Met Pasen was er een 
paaslunch. 
 
Ook dit schooljaar stond eens in de twee weken de BiebBus weer bij onze school. Ieder kind heeft 
een gratis pasje gekregen om boeken te kunnen lenen. Met dit gratis pasje willen wij als school in 
samenwerking met de bibliotheek het thuis lezen stimuleren zodat kinderen meer leeskilometers 
kunnen maken en het leesplezier wordt vergroot. 
 
Iedere groep is dit schooljaar ook weer op schoolreisje geweest, allen aan het begin van het 
schooljaar. Groep 8 is drie dagen naar Heemskerk geweest. De groepen 1 t/m 7 gingen op schoolreis.  
Voor de kinderen is dit altijd een hoogtepunt in het jaar. 
 
Ter bevordering van het gezond gedrag van kinderen en hun ouders zijn er twee keer per week 
Gruitdagen. Daarnaast konden de ouders (online) via Campina schoolmelk voor hun kind(-eren) 
bestellen.  
 
De meester- en juffen dag in juni was ook dit keer weer een leuke dag! Het was feest op school met 
het vieren van de verjaardagen van de meester en juffen. De kinderen hadden weer enorm hun best 
gedaan om hun juf of meester te verrassen!  
 
Mede dankzij het weer was er in juli een zeer geslaagd zomerfeest op het schoolplein. Dit keer was 
het georganiseerd door de teams van obs de Jagersplas, icbs de Vuurvogel, Babino en Tinteltuin in 
samenwerking met studenten van het Regiocollege. Er waren allerlei activiteiten (o.a. schminken, 
chipskettingen rijgen, eendjes vangen, springkussens, een stormbaan), er was een vrijmarkt voor en 
door kinderen. Ook was er het nodige te eten en te drinken. Ouders hebben hier een bijdrage aan 
geleverd door allerlei lekkere hapjes te maken.   
 
En tot slot zijn zeker ook onze deelname aan de Grote Rekendag, Promotie Event Techniek en 
wetenschap Zaanstad (PETZ) en ‘Masterclass Ontluikend Ondernemen’ het noemen waard. De Grote 
Rekendag is een dag voor alle basisscholen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van 
rekenen. Dit jaar was het op woensdag 22 maart en de dag had als thema ‘Meten, bewegen en 
construeren’. Na een gezamenlijke start op het schoolplein waarbij alle kinderen met hun eigen 
huisnummer op het plein stonden, verdeeld in een even en oneven straat, gingen de kinderen onder 
leiding van hun eigen leerkracht onderzoekend rekenen. Groep 1 en 2 ging aan de slag met het 
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thema ‘Bewegen met je lijf’; groep 3 en 4 met ‘Als je om je heen kijkt zie je overal getallen; in groep 5 
en 6 werd een vakantiehuisje ontworpen en in groep 7 en 8 een compleet vakantiepark.  
 
De leerlingen van groep 7 hebben op medio april het (jaarlijkse) event PETZ bezocht (Promotie Event 
Techniek en wetenschap). Het event-terrein is een verzamelplaats van doe-activiteiten op het gebied 
van techniek en wetenschap. De leerlingen hebben zich voor 1½ uur vermaakt met en verbaasd over.   
Leerlingen uit groep 8 hebben deelgenomen aan Masterclass Ontluikend Ondernemen. Zij hebben 
onder leiding van een aantal ondernemers kennis gemaakt met facetten van ondernemerschap, zoals 
financiën, productontwikkeling, marketing en communicatie. Om belangstelling te wekken voor het 
vrije ondernemerschap in de toekomst. Kinderen werden uitgedaagd een concreet businessplan te 
ontwerpen en dit te presenteren aan een deskundige jury. Al met al een zeer waardevolle aanvulling 
op ons onderwijsaanbod! 
 
3.3 Passend onderwijs 

 
3.3.1 Basiszorg (HGW, HGPD, ontwikkelperspectief, plusklas etc.) 
 
Als school hebben wij, in het kader van Passend Onderwijs, onze ondersteuningsstructuur 
beschreven in een document. Verder is er intakeprotocol opgezet om op deze wijze een zorgvuldig 
beeld te krijgen van de eventuele ondersteuningsbehoefte(n) van de nieuwe leerling. 
 
Zorgteam 
Het zorgteam bespreekt met elkaar de verschillende zorgleerlingen en bepaalt welke eventuele 
vervolgstappen ondernomen moeten worden. Bij de bespreking van leerlingen worden ouders 
uitgenodigd.  
Het zorgteam wordt gevormd door de directeur, de zorgcoördinator en een schoolondersteuner die 
werkzaam is bij Dienstencentrum Dynamica XL. In bijzondere gevallen kan het zorgteam een beroep 
doen op collegiale consultatie van bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van het Speciaal 
Basisonderwijs, de schoolmaatschappelijk werkster en/of de leerplichtambtenaar. 
Het zorgteam is dit schooljaar 8 maal voor overleg bij elkaar geweest. 
 
Groepsbesprekingen 
Na iedere toetsperiode bespreekt de intern begeleider met iedere leerkracht afzonderlijk de 
resultaten van iedere leerling van de betreffende groep. Bepaald wordt welke leerling extra zorg 
behoeft en hoe deze zorg wordt vormgegeven. Deze groepsbesprekingen hebben dit schooljaar 
driemaal plaatsgevonden (november, januari en juni). Naast deze geplande groepsbesprekingen 
vindt er zo nodig op verzoek van de leerkracht overleg plaats over individuele leerlingen en 
groepsaanpak. 
 
Groepsplannen 
Er wordt in iedere groep gewerkt met groepsplannen (rekenen, technisch lezen, spelling en 
begrijpend lezen) waarin op minimaal 3 niveaus gewerkt wordt (de basisgroep, de kinderen die meer 
instructie nodig hebben en de excellente kinderen die weer een ander aanpak vragen). Om dit te 
realiseren is er gewerkt aan de klassenorganisatie en de vaardigheden van de leerkrachten om in de 
verschillende niveaugroepen te kunnen werken en de goede instructie aan de kinderen te geven. 
 
Plusklassen 
Passend onderwijs gaat ook over meerbegaafde kinderen, die dankzij een speciale aanpak nog meer 
uit zichzelf kunnen halen. Binnen ons bestuur waren er elf Plusklassen, verdeeld over 10 Zaan 
Primair-scholen. Na een screening door de leerkracht en zorgcoördinator en een 
intelligentieonderzoek werden de kinderen aangemeld bij een van de Plusklassen. Dit jaar hebben 8 
kinderen van onze school deelgenomen aan de Plusklas.  
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4. Personeel  

4.1 Schoolformatieplan 
 
De groepsleerkrachten 
De grootste groep mensen binnen De Jagersplas is werkzaam als groepsleerkracht. De formatie zag 
er als volgt uit: 
 

Groep  Maandag Dinsdag Woensdag  Donderdag  Vrijdag 

1-2 A Rinke Sanchez Rinke Sanchez Rinke Sanchez Rinke Sanchez Rinke Sanchez 

1-2 B Marjan van ‘t 
Kaar 

Marjan van ‘t 
Kaar 

Marjan van ‘t 
Kaar 

Marjan van ‘t 
Kaar 

Marjan van ‘t 
Kaar 

1-2- C* 
 

Tessa Kieft  
Vera Kreeft 

Tessa Kieft 
Vera Kreeft 

Tessa Kieft 
Vera Kreeft/ 
Tessa Kieft 

Tessa Kieft 
Tessa Kieft 

Tessa Kieft 
Tessa Kieft 

3 Michelle 
Schaap/ 
Anja Zweris  

Michelle  
Schaap/ 
Anja Zweris 

Michelle 
Schaap/ 
Anja Zweris 

Michelle 
Schaap/ 
Anja Zweris 

Michelle  
Schaap/ 
Anja Zweris 

4 Mariska May Mariska May Mariska May/ 
Marieke 
Bekink 

Marieke Bekink Marieke Bekink  

5 Jitske 
Boonstra 

Jitske  
Boonstra 

Jitske 
Boonstra 

Kirsten 
Noom**/ Sanne 
Kraijenbosch 

Jitske Boonstra 

6 Kicky Doorn Kicky Doorn Kicky Doorn Kicky Doorn Kicky Doorn 

7 Bas Russcher Bas Russcher Bas Russcher  Bas Russcher Bas Russcher  

8 Melissa Hoorn `Melissa Hoorn Melissa Hoorn Melissa Hoorn Melissa Hoorn 

 
* Tessa Kieft verving Vera Kreeft tijdens haar bevallingsverlof tot medio oktober 2016.  
** Kirsten Noom viel vanaf oktober 2016 door ziekte langdurig uit en is vervangen door Sanne 
Kraijenbosch.  
Een van onze leerkrachten was gedurende bijna het gehele schooljaar ziek en heeft vanaf mei 2017 
haar werkzaamheden weer volledig opgepakt.  
Aan het eind van het schooljaar hebben wij afscheid genomen van Rinke Sanchez wegens het 
aanvaarden van een baan in het bedrijfsleven.  
 
Alle leerkrachten hebben naast de primaire taak als groepsleerkracht nog allerlei neventaken, 
vastgelegd in het taakbeleid. Mariska May is bijvoorbeeld als preventiemedewerker samen met de 
BHV-ers verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met veiligheid binnen de school.  
 
Zorgcoördinator (voorheen intern begeleider) 
Onze school beschikte in het schooljaar 2016 - 2017 over een zorgcoördinator, Marjon Cats. Dit is 
een gespecialiseerde leerkracht met veel expertise op het gebied van zorgleerlingen. Zij is 
verantwoordelijk voor het ondersteunen en begeleiden van de leerkrachten bij het bieden van hulp 
aan kinderen met problemen op allerlei gebied. Samen met de directeur en de specialisten vormt zij 
het zorgteam van de school. 
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Specialisten 
In het team zijn leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in een bepaald vakgebied. Zij kunnen 
vanuit hun specialisme de leerkrachten ondersteunen en aanbevelingen doen aan de directie met als 
doel de kwaliteit van ons onderwijs op dat vakgebied te verbeteren. 
In het schooljaar 2016 - 2017 beschikte de school over de volgende specialisten: gedragsspecialist, 
rekenspecialist, taalspecialist, en 2 ICC-ers (interne cultuurcoördinatoren).  
Op obs de Jagersplas is sprake van gedeeld leiderschap doordat wij werken met de LeerKRACHT 
methodiek en met specialisten. Vanaf schooljaar 2016 – 2017 is het managementteam daarom 
opgeheven. Daarvoor in de plaats zijn specialisten-overleggen gekomen waar onderwijsinhoudelijke 
onderwerpen zijn besproken, samen met de zorgcoördinator. Doel: verbeteren van de 
onderwijskwaliteit op de Jagersplas.  
 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs 
Op De Jagersplas hadden wij de beschikking over een vakleerkracht bewegingsonderwijs: Raoul 
Wessels. Hij gaf een maal per week les aan de groepen 3 t/m 8; de tweede les in de week werd door  
de groepsleerkracht zelf gegeven. De gymlessen vonden plaats in sportzaal De Tref.  
 
Administratieve kracht 
Onze school beschikt 16 uur per week over een administratieve kracht. Zij ondersteunt de directeur 
bij allerlei zaken van administratieve aard, zoals het bijhouden van nieuwe inschrijvingen en het 
leerlingenbestand. Zij verzorgt tevens de financiën en regelt de in- en uitgaande post. Vanaf eind 
januari 2016 werd de administratieve kracht langdurig ziek en tijdelijk vervangen door Andrea 
Beugeling. 
 
Conciërge 
Onze conciërge is Annouska Schmitz. Zij werkt iedere dinsdag en donderdag en is o.a. 
verantwoordelijk voor het huishoudelijk reilen en zeilen op deschool en zorgt voor het klein 
onderhoud. 
 
Logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut en dyslexie-expert 
Om extra ondersteuning dichter bij het kind en de school te brengen en om de afstemming tussen 
deze disciplines en het onderwijs te verbeteren, hebben wij onze school opengesteld voor deze 
experts. Deze extra ondersteuning wordt vergoed vanuit verzekeringsgelden en dus niet vanuit het 
onderwijsbudget.  
 

4.2 Ziekteverzuim 
 

Gemiddeld ziekteverzuim 

2012 – 2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

23,5% 43% 5,2% 6,7% 7,5% 

Vanaf eind januari 2016 kampten we met drie langdurig zieken: twee leerkrachten en de 
administratief medewerker.  
 
Voor de vervanging van kortdurende ziektes of verlof van leerkrachten hebben wij gebruik kunnen 
maken van leerkrachten uit de invalpool van Zaan Primair. Helaas was het niet altijd mogelijk om bij 
ziekte of afwezigheid van personeel externe vervanging te regelen, doordat de invalpool leeg was of 
er geen geschikte kandidaten in de invalpool waren te vinden. Bovendien maakte de groepsgrootte 
van de overige groepen het niet mogelijk om een groep te verdelen. In een aantal gevallen heeft de 
zorgcoördinator of de directeur de groep overgenomen of hebben we groepen naar huis moeten 
sturen.  
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4.3 Functiemix 
De overheid, vakbonden en besturenorganisatie hebben landelijk afspraken gemaakt om 
leerkrachten in het basisonderwijs meer carrièrekansen te geven. Een ‘leraar A’ (LA-functie) kan nu 
leraar B (LB) of leraar C (LC) worden. Aan een LB- (of LC-) functie is een hoger salaris gekoppeld. Een 
HBO+-opleiding en een absolute meerwaarde ten aanzien van zowel beleid als uitvoering teambreed 
kunnen redenen zijn voor benoeming in een LB/LC-functie. Al onze specialisten zitten in een LB-
schaal. De Functiemix heeft een gedegen opbouw en is gericht op kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs aan onze kinderen. In de nabije toekomst verwachten wij nog een leerkracht als 
Rekenspecialist conform de overheidsvoorwaarden in een LB-schaal te kunnen plaatsen. 
 
 
4.4 Professionalisering 
De leerkrachten hebben in teamverband verschillende nascholings- en 
professionaliseringsbijeenkomsten gevolgd. Een overzicht: 
 
o deelname aan (3e  jaar) LeerKRACHT: team; 
o 21st Century Skills (hoe kunnen we kinderen beter voorbereiden op de toekomst?): team; 
o opbrengstgericht werken: team; 
o studiedag Kindermishandeling: team 
o BHV-herhalingscursus: 4 teamleden. 
 
4.5 Studenten/stagiaires 
De Jagersplas biedt aankomende collega’s graag de gelegenheid om bij ons ervaring op te doen. Ook 
dit jaar hebben weer Pabo-studenten bij ons op school hun stagegelopen. Daarnaast boden wij ook 
diverse ROC-studenten gelegenheid hun stage bij ons op school in te vullen als voorbereiding op hun 
functie als onderwijsassistent. Ook verwelkomden wij regelmatig leerlingen vanuit het voortgezet 
onderwijs in het kader van hun maatschappelijke stage. 
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5 Thema’s vanuit school 
 
Naar aanleiding van onze resultaten en opbrengsten hebben wij onderzocht wat verbeterpunten zijn 
en wat nieuw ontwikkeld moet worden. De verbeterpunten en nieuw te ontwikkelen zaken zijn 
daarna vertaald in doelen tot het einde van het schooljaar 2016 – 2017. Tijdens de evaluatie dag in 
juni zijn deze doelen vervolgens geëvalueerd en aan het begin van het schooljaar 2017 - 2018 zijn er 
nieuwe doelen voor het schooljaar opgesteld.  

6 Nawoord  

Het afgelopen schooljaar stond vooral in het teken van het versterken en borgen van de 
pedagogische en didactische lijn in het kader van ons motto ‘eruit halen wat er in zit’. We hebben 
ons daarbij gericht op het versterken van de didactiek van onze leerkrachten en het leerstofaanbod 
vanaf groep 1. Gezamenlijke lessen zijn voorbereid, er zijn collegiale consultaties geweest en 
feedbackgesprekken gevoerd. Het consequent toepassen van het IGDI-model (interactieve 
gedifferentieerde directieve instructie) vormde de basis voor alle instructies vanaf groep 3 t/m 8.  
 
De inspectie, die in september 2016 een kwaliteitsonderzoek op de Jagersplas heeft uitgevoerd 
volgens het nieuwe waarderingskader, oordeelde dat er na jaren van onrust een positieve kentering 
in gang was gezet en dat het team met grote inzet werkte aan de kwaliteit van het onderwijs. Deze 
onderwijskwaliteit werd op alle indicatoren met een voldoende beoordeeld en het basisarrangement 
werd gehandhaafd.  
 
Via de LeerKRACHT methodiek hebben we samen met een externe deskundige een verbeterd aanbod 
gerealiseerd op het gebied van begrijpend luisteren en lezen, inclusief het vergroten van de 
woordenschat. Ook zijn er startgesprekken gevoerd met kinderen en hun ouders, waarbij de 
persoonlijke leerdoelen van kinderen zijn besproken en vastgelegd. Daarnaast hebben we volgende 
stappen gezet in het aanbod van 21ste -eeuwse vaardigheden, zoals het aanbieden van 
leerarrangementen en soles (onderzoeksvragen). In het kader van Cultuur met Kwaliteit hebben alle 
kinderen deelgenomen aan een project beeldende vorming. 
 
Het komende jaar gaan we ons scherper profileren door het focussen op het verhogen van de 
kwaliteit van het onderwijs en het inzetten van een aantal vernieuwingen. Allereerst continueren wij 
het versterken van het leerstofaanbod, de doorgaande lijn hierin en het leerkrachthandelen. Ten 
behoeve van meer kennis en kunde t.a.v. hoogbegaafde kinderen zullen wij deelnemen aan een pilot 
hoogbegaafdheid. Het schrijfonderwijs zal kritisch onder de loep worden genomen: er wordt een 
doorgaande lijn ontwikkeld en bestaande afspraken geborgd.  
 
De zaakvakken willen wij, behalve in groep 1 en 2, nu ook vanaf groep 3 in samenhang en 
betekenisvoller gaan aanbieden om zo de betrokkenheid van de kinderen te vergroten. Wij starten 
daarom met een proefperiode van het International Primary Curriculum, een methodiek die kinderen 
nog beter voorbereidt op de toekomst, mede door de 21ste -eeuwse vaardigheden die hierin 
ruimschoots aan bod komen. Wat uitstekend bij het meer betrekken van kinderen bij hun leerproces 
c.q. het vergroten van het eigenaarschap van kinderen aansluit, is een digitaal portfolio: ook hier 
gaan wij een start mee maken.  
 
Een veilig en prettig schoolklimaat vormt voor het leren de basis. Om dit goed te onderhouden zullen 
alle teamleden een basis of een vervolgtraining in ons sociaal emotioneel programma Kanjertraining 
volgen. In samenwerking met onze kinderopvangpartner Babino zullen wij ook vervolgstappen zetten 
in het samen verder vormgeven van de pedagogische en didactische doorgaande lijn, zodat wel 
samen elke dag een stukje beter worden! 


