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Jaarverslag 2017-2018 
 

Inleiding 
Alle Salomoscholen maken een jaarverslag om verantwoording aan de ouders af te 
leggen. De indeling van de hoofdstukken is Salomobreed vastgesteld. 
Op de teldatum (1 oktober) hadden wij 260 kinderen op school. Aan het eind van het 
jaar waren dit er 276. Gedurende het schooljaar zijn er 7 kinderen verhuisd, 2 kinderen 
zijn naar een basisschool dichter bij huis gegaan, 3 kinderen hebben een verwijzing 
SO/ SBO gekregen, 5 kinderen zijn naar een andere basisschool gegaan en 2 
kinderen zijn geëmigreerd. In het schooljaar 2017-2018 zijn 2 leerlingen tussentijds 
ingestroomd.  
 

 
 
De Wadden locatie Boerhaave bestaat sinds 1982 en staat aan de Alexander 
Flemingstraat. Het lichte en sfeervolle hoofdgebouw biedt momenteel ruimte aan 13 
basisschoolgroepen. In het naastgelegen bijgebouw zijn 2 basisschoolgroepen 
gevestigd, de peuterspeelzaal en de BSO Partou. Rond het schoolgebouw liggen 
speelpleinen die qua inrichting zijn afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen: 
peuters, kleuters en midden/bovenbouw. Het kleuter- en peuterplein vallen onder het 
beheer van de school. Het grote plein is een openbaar plein en valt onder het beheer 
van Gemeente Haarlem. 

Boerhaavewijk 

A. Flemingstraat 39 

2035 EC  Haarlem 
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Een belangrijk kenmerk van onze school is de gemêleerde samenstelling van de 
leerling-populatie. De ouders van onze leerlingen zijn afkomstig uit verschillende 
landen. 
Van de ouders is 60% geboren in Nederland, 9 % in Marokko en 10% in Turkije. De 
overige 21% is afkomstig uit: 
Armenië   Ethiopië 
Afghanistan   Syrië  
Senegal   Duitsland 
Groot Brittannië  Griekenland 
Somalië   Nigeria 
Irak    Dom. republiek 
Iran    Zuid-Afrika 
Suriname   Ned. Antillen 
Curaçao     Colombia 
Filipijnen   China 
Eritrea    Tsjechië 
Polen    Bulgarije  
Burundi   Peru 
Brazilië    Macedonië 
Tunesië     Soedan 
Libanon   Ierland  
 
30% van de ouders is laag opgeleid (basisschool en vmbo zonder startkwalificatie), 
39% is middelbaar opgeleid (havo en mbo) en 31% is hoog opgeleid (hbo en 
universiteit). 
 
Het afgelopen schooljaar hadden we opnieuw een schakelklas voor een kleine groep 
kinderen (12) die een intensief aanbod kregen op het gebied van taal, zodat ze met 
meer succes de rest van de basisschool kunnen doorlopen. Deze kinderen waren 
verdeeld over de beide groepen 3. De schakelklas is mogelijk gemaakt door subsidie 
van de gemeente. De school heeft een voltijd Schakelklas gerealiseerd. 11 van de 12 
leerlingen is +7 gegroeid in vaardigheid op de woordenschat toets van cito.  
5 van de 12 leerlingen is +12 in vaardigheid gegroeid op de DMT(lezen). 
 
Met de peuterspeelzaal Dwergjesland van SKOS werkten we nauw samen. 
Tweemaandelijks was er een overleg met IB en een groepsleerkracht. Dit ging over de 
zorgleerlingen, overgang naar groep 1 en terugkoppeling van kleuters. 1 keer per jaar 
was een gezamenlijk themaoverleg. Bij de peuterspeelzaal en bij de kleutergroepen 
zijn steeds woordlijsten mee naar huis gegaan bij elke thema.  
 
TSO 
De overblijf is geregeld door kinderopvang Robinson. Ouders konden zich via de 
website aanmelden en hebben dus de vrije keuze gebruik te maken van een 
continurooster of de lunch thuis te gebruiken. De betalingen werden door Robinson 
verzorgd.  
Maandelijks heeft er afstemming plaatsgevonden, zodat er ook door de TSO 
medewerkers gewerkt werd binnen de visie van school en volgens de 
schoolafspraken. 
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Identiteit en Imago 
De Wadden is een Protestants Christelijke basisschool die onderdeel uitmaakt van 
stichting Salomo. Dit betekent dat de leerkrachten die op onze school werken, dit doen 
vanuit een Christelijke levensovertuiging. De essentie hiervan hoort duidelijk zichtbaar 
te zijn in de praktijk van alledag. 
Dat houdt in dat wij vanuit wat de Bijbel ons vertelt vorm en inhoud willen geven aan 
hoe wij, leerlingen, ouders en leerkrachten, met elkaar willen omgaan. 
Deze visie is een wezenlijk bestanddeel van de school en komt onder andere tot uiting 
in de lessen, die gegeven worden uit de methode Trefwoord. Ieder kind is welkom op 
de Wadden, ongeacht zijn/haar achtergrond of levensovertuiging. Met het kiezen van 
onze school respecteren ouders ons gedachtegoed en onze uitgangspunten.  
 
Studiedagen Grip op de Groep 
Op vrijdag 1 september en 17 september zijn er teambijeenkomsten geweest over 
Grip op de Groep. Tijdens de theorie hebben we geleerd om beter zicht te krijgen op 
wat er in de groep gebeurt. Door met een ‘groepsbril’ naar de klas te kijken ontstaat er 
meer grip op de groep. Naast de theorie zijn er ook veel verschillende oefeningen 
besproken die in de klas gedaan konden worden. De eerste 6 weken hebben alle 
leerkrachten de theorie in de praktijk toegepast, door goed naar de groep te kijken en 
de oefeningen met de kinderen te doen.  
 
Nieuwjaarsreceptie  
Ook dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwjaarsreceptie. Op de eerste schooldag 
waren ouders van harte welkom om een kijkje te nemen in de klas van hun kind(eren). 
In de klas hebben de ouders een hand-out met informatie over het leerjaar ontvangen. 
Aansluitend konden ouders een kopje koffie drinken in de aula.  
 
Project Let’s do it kids! 
Op 26 september hebben we met de gehele school aan het project ‘Let’s do it kids’ 
gewerkt. Let’s do it Kids is een vorm van belevenisonderwijs en er op gericht om een 
hele school in één ochtend met de diverse aspecten van het (zwerf)afval thema in 
aanraking te brengen. De kinderen hebben op hun eigen niveaus kennis gemaakt met 
de problemen van zwerfafval in diverse variaties en leren tevens de waarde van afval 
als nieuwe grondstof in te zien 
 
Koffie-ochtenden 
Er zijn dit jaar verschillende koffieochtenden georganiseerd. Tijdens de koffie-
ochtenden hebben de ouders van groep 1 en 2 uitleg gekregen over verschillende 
onderwerpen.  
 
Kinderboekenweek 
Dit jaar was het thema van de Kinderboekenweek ‘Gruwelijk Eng’. Tijdens de 
Kinderboekenweek is er in alle groepen aandacht besteed aan dit thema. Op 
donderdag 12 oktober was de inloopavond. Ouders en andere geïnteresseerden 
waren van harte welkom om te kijken wat de kinderen tijdens de Kinderboekenweek 
gedaan en gemaakt hadden.  
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Bliksemstage 
In oktober en in februari zijn de kinderen van groep 7 en 8 op Bliksemstage geweest.  
Tijdens een Bliksemstage gaan leerlingen bij een bedrijf kijken wat ze later kunnen 
worden. Ze krijgen uitleg over het bedrijf, een rondleiding en mogen een handje 
meehelpen. Dit doen we zodat de kinderen zien welke beroepen er zoal zijn, welke 
opleiding ze daarvoor nodig hebben en wat voor werk er bij hen past. De Bliksemstage 
wordt georganiseerd door JINC. Samen met scholen en bedrijven bereidt JINC 
jongeren voor op de arbeidsmarkt. Hierdoor weten de jongeren beter welke beroepen 
er zijn, wat je doet in die beroepen en leren ze vaardigheden die nodig zijn als ze gaan  
werken.  
 
Schoenmaatjes 
In november hebben we meegedaan aan project Schoenmaatje van Edukans.  
Kinderen mochten verschillende dingen meenemen om in de schoenendozen te doen. 
Er zijn 37 dozen gevuld met pennen, schriften, toiletartikelen, klein speelgoed en 
knuffels. De gevulde dozen zijn naar stichting Edukans gebracht. Zij hebben ervoor 
gezorgd dat de spullen op de juiste plek terecht kwamen.  
 
Week van de mediawijsheid 17 – 24 november 
Tijdens de week van de Mediawijsheid hebben wij op school extra aandacht besteed 
aan mediawijsheid. In iedere klas is er lesgegeven rond dit thema. Groep 7 en 8 
hebben meegedaan het Nationale Mediapaspoort en Mediamasters.  
 
Sinterklaas 
Op 5 december hebben wij het Sinterklaasfeest gevierd. Dit jaar waren door de storm 
de cadeautjes kwijtgeraakt. Iedereen was opgelucht toen de Sint toch cadeautjes had. 
Dit jaar kwam de Sint met 6 Roetveegpieten. De Pieten liepen zelfs op het dak van de 
school. Na de aankomst van Sinterklaas hebben alle kinderen in de klas het feest 
gevierd. Natuurlijk heeft Sint ook een bezoek gebracht aan iedere klas.  
 
Kerst 
Op woensdag 20 december was de kerstviering. ’s Avonds zijn we op het plein 
begonnen met de samenzang. Om 18.00 uur was het tijd voor het kerstdiner. Alle 
kinderen hadden iets meegenomen. Tijdens het kerstdiner konden de ouders genieten 
van warme chocolademelk op het plein.  
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Studiemiddag Begrijpend lezen 10 januari 
De leerkrachten van groep 3 tot en met 8 hebben een nascholing gevolgd over 
begrijpend lezen. Tijdens deze bijeenkomst stond centraal: 
De essentie van begrijpend lezen en luisteren  (kort informatie over de nieuwste 

inzichten) 

Instructie bij Nieuwsbegrip. 

Eigenaarschap bevorderen van leerlingen.  

Inzet Nieuwsbegrip en transfer naar ander vakken 

Met deze nieuwe inzichten hebben wij onze afspraken m.b.t ons onderwijs begrijpend 
lezen bekeken en waar nodig aangescherpt. 
 
High Dosage Tutoring  
Half februari zijn wij gestart met het HDT project. HDT staat voor High Dosage 
Tutoring. Hierbij krijgt een aantal leerlingen uit de groepen 7 voor 1 lesuur per dag 
extra reken ondersteuning van een persoonlijke tutor in een 2-op-1 setting in een apart 
lokaal. Tevens is er nauw contact zijn tussen ouders en de tutoren. Hierdoor wordt 
beoogt mogelijke achterstanden weg te werken en de weg vrij te maken naar hogere 
resultaten. Ook staat de bevordering van de sociaal- emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen centraal: het bevorderen van zelfvertrouwen en het leren onderzoekend 
bezig te zijn en het leren stellen van goede vragen krijgen volledig de aandacht. Er zijn 
eerder HDT projecten uitgevoerd op scholen in Amsterdam en Rotterdam, met groot 
succes. U vraagt zich misschien af hoe dit allemaal financieel mogelijk gemaakt kan 
worden. De universiteit van Amsterdam leidt dit project en doet onderzoek. Zij maken 
samen met ons bestuur en het Samenwerkingsverband de financiering van dit project 
mogelijk. Wij kijken enorm uit naar de start en naar de uitvoering, en zijn natuurlijk 
reuze benieuwd naar de mooie resultaten die het zal opleveren. 

 
Inloopochtend kleuters  
Wekelijks zijn er twee momenten in elke kleuterklas, waarin de ouders een glimp 
kunnen opvangen hoe de kinderen werken. Als de kinderen gebracht worden mogen 
ze gelijk aan het werk gaan en kunnen de ouders zien wat ze doen. Dat vinden de 
kinderen erg leuk, ze zijn trots op wat ze al kunnen!  
 
Project ‘Kunstweken’ 
Dit jaar hebben we meegedaan aan het project ‘De Kunstweken’. In iedere klas is er 
aandacht besteed aan het thema kunst. Iedere klas had een ander thema. Van Piet 
Mondriaan tot Pablo Picasso. Alle kinderen hebben na afloop van het project een 
kunstwerk opgestuurd naar de organisatie van ‘De Kunstweken’. Ouders konden 
verschillende producten bestellen met het werk van hun kind erop.  
Tijdens de inloopavond was de school een echt museum ouders en andere 
geïnteresseerden konden alle prachtige kunstwerken bezichtigen.   
 
Audit 

Op 8 maart is een auditteam (bestaande uit twee directeuren en iemand van de 

onderwijsbegeleidingsdienst) bij ons op bezoek geweest. 

De audit bestond uit verschillende klassenbezoeken, gesprekken met leerkrachten- 

leerlingen- ouders -intern begeleiders en directie. Het doel van de audit was om in 

kaart te brengen welke dingen goed gaan en wat eventuele aandachtspunten zijn. Het 
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auditteam was onder de indruk van de rustige sfeer, opgeruimdheid en pedagogisch 

klimaat. Het team heeft gezien dat wij veel doen om onderwijs op maat te geven. Een 

aandachtspunt is om ook goed op papier te zetten wat wij voor de leerlingen doen.  

 
Grote Rekendag 28 maart  
De Grote Rekendag betekent een hele woensdagochtend alleen maar rekenen. Zelf 
bij gym werd er gerekend. Dit jaar was het thema ‘De school als pakhuis’. De kinderen 
hebben o.a. gerekend met verhuisdozen.  
De dag begon met een gezamenlijke activiteit. Een piramide van verhuisdozen werd 
omgeschoten met een voetbal.  
 
Studiedag 22 mei  
Op 22 mei heeft Paul Verhoeff vanuit zijn eigen bedrijf een studiedag voor het team 
georganiseerd. Tijdens de studiedag hebben we gesproken over de visie van de 
school en de verschillende perspectieven hierop (vanuit ouders, leerlingen en 
leerkrachten).  
  
Taaltrip  
Dit jaar zijn de kinderen van groep 5 en 6 op taaltrip geweest. Tijdens een TaalTrip 
wordt er gefocust op bepaalde thema’s, zoals de natuur, de scheepvaart of het 
vliegveld. De thema’s sluiten aan bij de wereldoriëntatielessen.  
Voorafgaand aan de trip zijn er verschillende lessen ter voorbereiding. Jinc organiseert 
de TaalTrips ter bevordering van taalonderwijs.  

Zendingsgeld 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen oog hebben voor kinderen die het minder 
goed hebben dan zij. Daarom sponsoren wij als school een kind via Plan (voorheen 
Foster Parents Plan). De kinderen van de Wadden mogen zendingsgeld mee naar 
school nemen, dit wordt iedere dinsdag opgehaald. 
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Onderwijs 

We zijn het schooljaar begonnen met een studiedag over Grip op de Groep. Om te 
zorgen voor een positieve groep, zijn we de eerste weken van het schooljaar bezig 
geweest met het uitvoeren van de oefeningen die bij deze methode horen. 

Dit jaar zijn we verder gegaan met Mwidw( ‘met woorden in de weer’. Iedere klas 
kreeg per week drie verschillende woordenschatplaten aangeboden. De woordenschat 
coördinator heeft verschillende klassenbezoeken gedaan.  

Vorig schooljaar hebben wij de Muziekimpuls toegekend gekregen. Dit jaar heeft 
Martijn van Hart de leerkrachten van de kleuters ondersteund met inspirerende 
muzieklessen. In de bovenbouw heeft Vincent van Hart klassenbezoeken gedaan om 
te kijken naar de inzet van 123ZING. Ook heeft het project ‘Ieder kind een instrument’ 
weer plaatsgevonden.  

Twee keer per jaar maken de kinderen de landelijke Cito-toetsen, in het midden van 
het jaar en aan het eind. De toetsen gaan over de hoofdvakken rekenen, spelling, 
technisch en begrijpend lezen en woordenschat. Na de M(idden)-toetsen is er een 
zelfevaluatie gemaakt. Dit is met name voor de verantwoording naar het bestuur en 
voor interne evaluatie en analyse. Mede aan de hand van de opbrengsten bepalen we 
de meest belangrijke ontwikkelpunten en de inzet van teamscholing voor het komende 
schooljaar.  
 
Dit schooljaar zijn we gestart met een plusklas. Kinderen die op verschillende 
vakgebieden een I scoren, krijgen extra uitdaging buiten de klas. Eva de Groote is met 
deze leerlingen aan de slag gegaan met Levelwerk en verschillende projecten. De 
leerlingen hebben zo op hun eigen niveau kunnen werken. Ze hebben twee keer in het 
jaar een presentatie gegeven aan ouders en ook twee keer een rapport gekregen. 
 
Aan het begin van het jaar zijn wij gestart met een huiswerkklas. Kinderen konden zich 
hiervoor opgeven. Voor aanvang van de huiswerkklas heeft er met alle ouders en 
kinderen een intakegesprek plaatsgevonden.  
 
Op 18 en 19 april hebben de leerlingen uit groep 8 de IEP toets gemaakt. Deze toets 
is door groep 8 ruim boven de landelijke score gemaakt. 
Er zijn dit jaar geen heroverwegingen geweest.  
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Sporten 
 
Basketbal 
In november was het basketbaltoernooi. Wij deden mee met een jongens- en een 
meisjesteam. Het meisjesteam mocht op 15 november spelen. Zij speelden erg goed 
en werden kampioen! Daardoor mochten ze in april meedoen met het NK basketbal in 
Den Haag. 
 
De jongens waren op 22 november aan de beurt. Zij hebben ook goed gespeeld maar 
helaas geen finaleplek. 
 
 
Volleybal 
Dit jaar hebben we meegedaan met vier gemengde teams. De teams hebben erg 
goed gespeeld. Ze hebben de eerste, tweede en derde plaats gehaald. Een geweldige 
prestatie. 
 
 
Voetbaltoernooi 
In maart was het tijd voor het voetbaltoernooi. Wij deden mee met drie teams. Een 
meidjesteam en twee jongensteams. Er is heel sportief gespeeld, maar helaas niet 
genoeg gewonnen om door te gaan.  
 
 
NK Basketbal 
Vrijdag 13 april hebben leerlingen van groep 7 en 8 meegedaan aan het Nederlands 
Kampionschool basketbal voor basisschool. 
De meiden hebben op woensdag na schooltijd hard getraind voor het kampioenschap.  
De meiden zijn onder begeleiding van juf Gerda naar Den Haag geweest. Op het 
toernooi zijn ze vierde geworden. 
 
 
Koningzwemmen 
In het kader van Koningsdag hebben de kinderen van groep 7 en 8 meegedaan aan 
‘Koningszwemmen’. De kinderen moesten verschillende spellen doen in het 
Boerhaavebad. Het leukste spel was – zo snel mogelijk van de glijbaan glijden.  
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Koningspelen  
Voor de kleuters waren de Koningsspelen op het schoolplein. De leerkrachten van 
groep 1 en 2 hadden veel leuke en sportieve activiteiten georganiseerd. Voor de 
kinderen van groep 3 tot en met 8 was de sportdag op het terrrein van voetbalclub 
Olympia Haarlem. Ze hebben verschillende sporten en spellen gedaan. Het 
hoogtepunt was natuurlijk de stormbaan. Doordat alle kinderen een nieuw 
Waddenschool T-shirt aanhadden, waren ze herkenbaar op het Olympia terrein.  
Ook waren we heel blij met de extra sponsering van Albert Heijn Schalkwijk. Er was 
voor alle kinderen een flesje water beschikbaar en we konden extra ontbijtkoek, fruit 
uitdelen naast de "Koningsspelen ontbijtbox". Tot slot was er voor iedereen een 
waterijsje.. 
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Natuur en cultuur 
 
Narcissen plukken groep 1 en 2  
Dinsdag 17 en woensdag 18 april zij de kleuters op excursie geweest. Ze zijn naar een 
bollenboer in Hillegom geweest. Hier hebben ze op het land geleerd om ‘narcissen te 
koppen. Toen de emmers vol waren mochten de kinderen een slinger maken van de 
bloemen.  We gaan naar een bollenboer in Hillegom.  
 
Scholendagen groep 7 
Tijdens de scholendagen kwamen groepen 7 van Haarlemse basisscholen naar de 
Haarlemmerhout voor activiteiten in de natuur. 
 
Groep 5, 5/6 en 6 naar de Vishal 
Op 9 november hebben de kinderen van bovenstaande groepen een bezoek gebracht 
aan de Vishal in Haarlem. Ze hebben een rondleiding gehad en zijn met elkaar in 
gesprek gegaan over kunst. Aansluitend moesten zij een opdracht doen op school.  
 
Groep 5, 5/6 en 6 Muziekvoorstelling  
De kinderen van groep 5 en 6 hebben meegedaan aan het project IKI (ieder kind een 
instrument). Dit project wordt bekostigd door de Muziekimpuls en SidW. 
Op maandag 27 november is het project afgesloten met een muziekvoorstelling voor 
de ouders.  
 
Opschoonactie Boerhaavewijk groep 4B, 5/6 en 7A 
Op 28 mei hebben deze klassen meegedaan met  
de opschoonactie, om een bijdrage te leveren  
aan een schone wijk. Onder begeleiding  
van Spaarnelanden, handhaving, wijkraad en 
 de media gingen kinderen van groep 4B, 5/6  
en 7A in groepjes een half uurtje de wijk in  
met prikkers en vuilniszakken. Er stond een  
stukje in de krant (dag – en weekblad) en 
 we waren te zien op RTV Noord Holland. 
Twan uit groep 4B en Safa en Ishan uit groep  
7A zijn hiervoor geïnterviewd. Na afloop kregen 
 alle kinderen op school een ijsje. Ondanks wat 
 regen was het een succes. 
 
Groep 5/6 en 6 naar het van Goghmuseum 
De kinderen van groep 5, 5/6 en 6 hebben op 19 april een bezoek gebracht aan het 
van Goghmuseum in Amsterdam.  
 
Groep 7 en 8 Voorstelling Spijker 
Op maandag 22 januari zijn de kinderen van groep 7 en 8 naar de voorstelling Spijker 
in de Toneelschuur geweest.  
 
Techniek dag groep 8 
De kinderen hebben verschillende workshops gevolgd. Ze hebben o.a. een houten 
telefoonhouder, een virtuele dubbelsteen en stroomkringen gemaakt. Het was een 
interessante en leerzame dag.  
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Personeel  
Op deze school zijn dit jaar 24 teamleden werkzaam geweest. Aan het begin van het 
schooljaar waren Judith Oudakker, Eefje braker en Linda Baranowski met verlof. 
Judith is tot de herfstvakantie vervangen door Anne Ruhl en Paul Verhoeff. Linda 
Baranowski is tot eind januari vervangen door Esther Sierveld.  
In september is Madelon van der Pijl aangenomen om de werkzaamheden van Michiel 
Lindeboom over te nemen gedurende zijn afwezigheid door ziekte.  
 

 

 
Organisatie 
Dit schooljaar waren er 13 groepen. Drie kleutergroepen, twee groepen 3, twee 
groepen 4, een groep 5, een groep 5/6, twee groepen 7 en een groep 8. Hieraan 
gaven 23 leerkrachten les, met ondersteuning van een onderwijsassistente.  
Bij de kleuters was er extra VVE ondersteuning. Deze werd verzorgd door Karen 
Berendsen en Martine Tresoor.  
Het managmentteam bestond uit de directeur, de intern begeleiders Eva de Groote en 
Henriette Stokkel, Marjanne Kers en Linda Baranowski.  
De gymlessen werden op woensdag verzorgd door Gerda de Jong, op donderdag 
door Damian Baranowski en op vrijdag door Leander Holwerda. 
Sjanneke Schut zorgde voor de administratie op dinsdag en donderdag. Michiel 
Lindeboom was werkzaam als conciërge en ICT-er. Vanwege gezondheidsklachten 
zijn zijn taken zijn deels overgenomen door Manon van der Pijl. 
Jeroen van Hoek heeft zich met de onderwijskundige kant van het ICT gebruik bezig 
gehouden.  
 
De leerlingenraad 
Begin september zijn de nieuwe leerlingen voor de leerlingenraad gekozen.  
De leerlingenraad is dit schooljaar 5 keer bijeengekomen. In deze vergaderingen 
hebben we gesproken over:-hoe kunnen we elkaar helpen.- toiletten- Veiligheid op het 
schoolplein. – fietsenrekken. – schoolregels. – moestuinen. – pesten / aardig zijn voor 
elkaar.  
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MR 
De Medezeggenschapsraad is zes keer bij elkaar gekomen. Onderwerpen die 
besproken zijn waren: De schoolgids, huiswerk, het veiligheidsplan, de formatie, het 
vakantierooster, begroting van de AC, combinatiegroepen, de tevredenheidspeilingen 
en continurooster. 
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Vooruitblik 2018-2019 
 
In het begin van het schooljaar gaan wij verder met Grip op de Groep. De eerste zes 
weken zal in iedere klas in het teken staan van deze methode. Er wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan de groepsvorming en er wordt ingegaan op het groepsproces. 
 
Tijdens de studiedag die Paul Verhoeff vorig schooljaar heeft georganiseerd, is 
gebleken dat er vraag was naar een training in het voeren van oudergesprekken. Deze 
cursus is aan het begin van het schooljaar gepland. Zo kunnen de uitkomsten van de 
training meegenomen worden tijdens het schooljaar. Een aantal teamleden zullen de 
scholing ‘van boos naar middel’ volgen. 
 
Vorig schooljaar zijn wij gestart met het werken in werkgroepen, daar gaan wij volgend 
schooljaar mee verder. De verschillende werkgroepen zullen onder andere kijken naar 
een nieuwe methode voor wereldoriëntatie, een methode voor beeldende vorming en 
een rekenmethode, zodat we in ons onderwijs nog beter kunnen aansluiten bij de 
behoefte van onze leerlingen en onze visie op goed onderwijs. 
Er zal worden gekeken naar het pedagogisch klimaat en hoe we dat kunnen 
verbeteren. Afspraken worden geborgd. 
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Op 1 januari 2019 verandert de meldcode huiselijk geweld. Daarom zal er in november 
een studiedag plaatsvinden voor alle leerkrachten.  
 
Na het succes van de huiswerkklas zal hier volgend jaar een vervolg aan worden 
gegeven. Ook wordt er verder gegaan met de plusklas. Zij zullen meer tijd gaan 
besteden aan projecten. Anne Ruhl gaat de begeleiding overnemen. Zij zal dit 
schooljaar een cursus omgaan met hoogbegaafdheid volgen. 
 
Het geld dat vrij is gemaakt voor werkdrukverlaging zal op verschillende manieren 
worden besteed. Laila Kountich gaat volgend schooljaar aan de slag als 
gedragsspecialist. Zij zal naast het vervullen van haar taken als groepsleerkracht haar 
expertise twee dagen per week inzetten ter ondersteuning van kinderen en collega’s 
inzetten. 
Madelon van der Pijl blijft. Zij zal gedeeltelijk conciërge taken vervullen en bij de 
kleutergroepen als onderwijsassistent worden ingezet. 
Sabrina Toepoel krijgt meer uren om extra ondersteuning te bieden in de midden- en 
bovenbouw.  
Joyce Haverdings krijgt drie uur per week tijd om o.a. administratieve taken over te 
nemen van teamleden.  
 
In het kader van goede PR zal de website worden bijgewerkt. Daarnaast zullen wij 
actief de media opzoeken als we een leuke activiteit op school hebben, activiteiten 
bedenken om potentieel nieuwe ouders op een leuke wijze kennis te laten maken met 
de school en zullen we ouders en leerlingen benaderen om als ambassadeur voor de 
school te fungeren. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Nancy donkers 
Directeur 
 

 


