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Dit jaarverslag bevat een evaluatie van de onderwerpen die vermeld staan in het jaarplan 2015-2016.  
 
 

1. Schoolontwikkeling  
 
The Leader in Me 
 

Fase 1: nieuw beleid  Fase 2: continuering beleid  Fase 3: implementatie beleid  

Dit schooljaar volgden wij met het hele team de opleiding ‘The leader in me’, verzorgd door het CPS. The 
Leader in Me is een proces dat kinderen aanspreekt op hun talenten en betrokkenheid. Het leert ze op een 
speelse manier 7 gewoonten gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Er is een beleidsplan 
gemaakt voor drie jaar om The Leader in Me te implementeren. Volgend schooljaar gaan we met de leerlingen 
en ouders werken met de 7 gewoonten. 

 
Engels 

 
Fase 1: nieuw beleid  Fase 2: continuering beleid  Fase 3: implementatie beleid  

Na een pilot in de groepen 1 t/m 6 is besloten om volgend schooljaar Engels (Groove.me) in alle groepen te 
geven. 

 
Muziekonderwijs 
 

Fase 1: nieuw beleid  Fase 2: continuering beleid  Fase 3: implementatie beleid  

Dit schooljaar is subsidie voor Muziek Impuls binnen gehaald i.s.m. PJB (harmonieorkest Beekbergen). We 
hebben ons daarbij als doel gesteld dat er twee/driemaal per jaar een voorstelling zal zijn voor de ouders van de 
school en dorpsbewoners. We gebruiken daarvoor de nieuwe methode Eigenwijs Digitaal. 
 
Taal-leesonderwijs  
 

Fase 1: nieuw beleid  Fase 2: continuering beleid  Fase 3: implementatie beleid  

De nieuwe TaalActief methode voor taal- en spellingsonderwijs dit schooljaar is ingevoerd. We zijn gezamenlijk 
gestart met een extra informatieronde in de laatste week van de zomervakantie. De taalmethode heeft op de 
agenda gestaan van 5 avondvergaderingen om met elkaar te blijven kijken of we de methode goed 
implementeren, waar nog onduidelijkheden zijn en waar nog afspraken moeten worden gemaakt. Steeds 
kwamen de volgende onderwerpen daarbij aan de orde:  

 Differentiatie op drie niveaus, met plusboek voor taalbegaafde leerlingen  

 Lesdoelen en spellingsregels per les voor alle leerlingen  

 Veel aandacht voor woordenschat  

 Per week een nieuwe spellingscategorie, met veel herhaling van de aangeboden 
spellingscategorieën  

 

Voor Timboektoe (methode voor voortgezet technisch lezen) hebben we de afspraken en de werkwijze van de 
methode opnieuw onder de loep genomen. In het nieuwe schooljaar staan de afspraken hiervoor op papier en 
volgt iedereen op dezelfde wijze de methode. De leestijd voor elke groep is bekeken en afgesproken is dat er in 
elke groep (vanaf groep 3) elke dag leestijd is ingepland.  
Ook dit schooljaar zijn een aantal NT2 kinderen ingestroomd in voornamelijk de onderbouwgroepen. Voor deze 
kinderen is een aangepast taalaanbod gekomen om hen op een goede manier te begeleiden. Hiervoor is 
ondersteuning en scholing geweest vanuit het SWV Passend Onderwijs.  
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Begrijpend lezen  
 

Fase 1: nieuw beleid  Fase 2: continuering beleid  Fase 3: implementatie beleid  

De leerkrachten vanaf groep 4 die met Nieuwsbegrip basis en Nieuwsbegrip XL werken hebben de focus gericht 
op differentiatie binnen de groep. Lessen worden 2 x per week gegeven, een papieren les en een digitale les. 
Daarnaast gaan alle leerlingen om de week zelfstandig aan het werk met Nieuwsbegrip XL. Alle kinderen uit groep 
4 gaan de AA teksten doen, groep 5 en 6 doen de A testen en groep 7 en 8 doen de B teksten. Differentiatie vindt 
plaats binnen de groep.   
 

 

ICT  
 

Fase 1: nieuw beleid  Fase 2: continuering beleid  Fase 3: implementatie beleid  

Dit schooljaar zijn de IPads ook ingezet in de onderbouwgroepen.   
Drie leerkrachten volgen de opleiding voor Digicoach bij de KPZ. Zij zijn na deze opleiding in staat om ICT & Media 
innovaties te implementeren en collega's te inspireren, te motiveren en te coachen m.b.t. de inzet van ICT & 
Media binnen het onderwijs. Zij vormen een leerteam die een ICT conceptplan gaan schrijven.  

 

Werkplekleren 
  

Fase 1: nieuw beleid  Fase 2: continuering beleid  Fase 3: implementatie beleid  

Wij zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband de Stedendriehoek en kunnen daardoor Pabostudenten 
toelaten van Pabo Deventer. Alle leerkrachten hebben een mentoren training gevolgd en er is een OIDS. Zij 
neemt het begeleiden van leerkrachten en Pabostudent voor haar rekening. Er is een LIO-stagiaires geweest en 
4 stagiaires uit het eerste t/m het derde jaar van de Pabo.  
 

LB functie 
  

Fase 1: nieuw beleid  Fase 2: continuering beleid  Fase 3: implementatie beleid  

Dit schooljaar zijn er 4 leerkrachten met een LB functie werkzaam vanuit een LB functie. Het gaat om een 
bouwcoördinator, de interne begeleider, coördinator meer/hoogbegaafden en een OIDS. De mogelijkheden voor 
andere LB functies zijn bekeken. Er is nog behoefte aan een LB profiel ICT en een taal/leescoördinator.  
 

PR beleid  
 

Fase 1: nieuw beleid  Fase 2: continuering beleid  Fase 3: implementatie beleid  

Wij zijn tevreden over het Pr-beleid van Leerplein055. Zeker de twee open dagen die gezamenlijk met alle 
Apeldoornse scholen worden gepland en georganiseerd bevallen goed. De Pr-coördinator heeft tweemaal per 
jaar een bijeenkomst met alle PR coördinatoren van Leerplein055. Social media heeft meer plek gekregen binnen 
onze school. Er worden regelmatig berichtjes op de website, Twitter en Facebook gezet. De Pr-commissie is dit 
jaar een aantal keer bij elkaar geweest. Er zijn regelmatig berichtjes in de Dorpsvizier geplaatst en samen is 
bekeken hoe we een goede invulling konden geven aan de open dag. Er zijn twee open dagen gehouden, waar 
veel publiciteit aan werd gegeven. Daar zijn nieuwe ouders voor de school ingekomen, die deze dagen gebruikten 
om eens sfeer te proeven en/of kinderen aan te melden.  Maar er komen ook veel ouders die al kinderen op 
school hebben.  
Groep 6 heeft het Exodusmonument geadopteerd en heeft rond 17 september een bezoek gebracht aan het 
monument. Daarvoor is in de groep aandacht geweest voor het verhaal achter dit monument. De school 
participeert in de jaarlijkse kleedjesmarkt voor de zomervakantie  
De actie voor het goede doel dit schooljaar was gericht op Against Cancer. Er is een lopathon gehouden om geld 
op te halen en dit is ook officieel overhandigd aan de stichting Against Cancer. Daarnaast hebben de kinderen 
van groep 7 en 8 kinderpostzegels verkocht.  
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Ouderbetrokkenheid  
 

Fase 1: nieuw beleid  Fase 2: continuering beleid  Fase 3: implementatie beleid  

Het nieuwe schooljaar is gestart met een fietstocht voor alle leerlingen en hun ouders. Op deze avond ontmoeten 
leerkrachten, leerlingen en ouders elkaar in het nieuwe schooljaar.  
Na twee/drie weken is er in elke groep een informatieavond gehouden voor ouders over het komende 
schooljaar.  
Op vrijdagmiddag is het "creacircuit" gestart, waar (groot)ouders zijn ingeschakeld bij bepaalde onderdelen.  
De ouders en leerlingen van groep 8 zijn naar een informatieavond geweest voor VO. De ouders van leerlingen 
die naar groep 9 gaan zijn bij een informatieavond geweest van groep 9.  
In november is de surprise avond gehouden, waarbij de ouders van de onderbouwgroepen samen de cadeautjes 
voor de leerlingen versieren.   
Op de eerste dag na de kerstvakantie is een gezamenlijke toast uitgebracht op het nieuwe jaar.  
  
Voor de ouders van de kinderen van groep extra zijn twee bijeenkomsten geweest. De laatste bijeenkomst 
hebben de kinderen verteld hoe zij werken en wat ze gedaan hebben. Er is ook een presentatie van alle kinderen 
van de groep extra geweest voor de kinderen en ouders.  
School heeft een avond voor alle ouders van peuters in Beekbergen gehouden op school. Er is verteld hoe wij 
werken in de kleutergroepen aan de hand van een fotoreeks over een dag op school.  

 
 

2. Onderwijskundige vormgeving onderwijs  

  

Protocol leesproblemen en dyslexie en lezen   
 

Fase 1: nieuw beleid   Fase 2: continuering beleid   Fase 3: implementatie beleid  

Alle leestoetsen zijn afgenomen en volgens de afspraken geregistreerd in ParnasSys.   
Resultaten zijn geanalyseerd door de IBer en de directeur. De analyse is gemaakt aan de hand van een nieuw 
formatie (Doelen stellen). Kinderen met dyslexie zijn steeds meer in de mingroep van het groepsplan mee gaan 
draaien. Dit is gecommuniceerd naar ouders op een bijeenkomst voor leesproblemen en dyslexie. Besloten is om 
volgend schooljaar de toets Beginnende Geletterdheid af te nemen in groep 2.  
  

Begrijpend lezen heeft dit schooljaar veel aandacht gehad met name voor de meer begaafde leerlingen. Zij 
hebben in de groep extra moeilijker teksten gehad en meer instructietijd (differentiatie). Doel hiervan was om 
deze leerlingen meer te laten groeien en betere resultaten te laten behalen.  

  

Rekenmethode Wereld in Getallen groepen 1 t/m 8  
 

Fase 1: nieuw beleid   Fase 2: continuering beleid   Fase 3: implementatie beleid  

Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 werken met WIG, zodat er een doorgaande lijn rekenen is gerealiseerd. De 
leerlingen hebben in de leerling tevredenheidpeiling aangegeven erg tevreden te zijn over deze nieuwe 
rekenmethode. Groep 1-2 werkt alleen op de computer met het programma van WIG.  
 

Groepsplannen rekenen, taal en spelling  
 

Fase 1: nieuw beleid   Fase 2: continuering beleid   Fase 3: implementatie beleid  

Voorzetting van groepsplannen voor rekenen, begrijpend lezen en spelling. De groepsplannen zijn in ParnasSys 
ingevoerd.   
 

Zaakvakken  
 

Fase 1: nieuw beleid   Fase 2: continuering beleid   Fase 3: implementatie beleid  

We hebben dit schooljaar gewerkt met de methoden voor aardrijkskunde (Wereldzaken), geschiedenis 
(Tijdzaken) en natuur (Natuurzaken). Het zijn digitale methodes die een paar keer per jaar aan de actualiteiten 
worden aangepast. De drie methodes zijn op elkaar afgestemd en belichten onderwerpen op drie verschillende 
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gebieden, indien mogelijk. Besloten is om de papieren werkboeken te gebruiken i.p.v. de digitale werkboeken. 
De onderbouw groepen (1-4) gebruiken de nieuwe methode voor  zaakvakken Wijzneus.   
 

Sociaal emotionele ontwikkeling  
  

Fase 1: nieuw beleid   Fase 2: continuering beleid   Fase 3: implementatie beleid  

Voor alle leerlingen zijn dit jaar de leerlingenlijsten van ZIEN twee maal ingevuld. Dit is zichtbaar op de 
groepskaart in ParnasSys. Dit is het screeningsinstrument voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Hieruit 
vloeien aandachtspunten die de leerkracht inzet om een leerling te kunnen begeleiden. De leerlingen van groep 
5 t/m 8 vullen ook hun eigen leerling formulier in.   
In de groep zijn de lessen van de methode Goed Gedaan gebruikt.   
 

Groep extra  
 

Fase 1: nieuw beleid   Fase 2: continuering beleid   Fase 3: implementatie beleid  

Tijdens de groepsbesprekingen is aandacht voor het signaleren van - en afstemmen op meer/hoogbegaafde 
kinderen. Een ouder (tevens leerkracht) en een leerkracht hebben gewerkt met de kinderen van de groepen 1-4 
en de groepen 5-8. Dit zijn de kinderen die op A niveau scoren. Zij hebben projectmatig gewerkt en na elke 
periode is er een vorm van presenteren gekozen om te laten zien wat er is gedaan. Over ieder kind is een verslagje 
gemaakt.  
 

 
Uitstroom groep 8  
 

Fase 1: nieuw beleid   Fase 2: continuering beleid   Fase 3: implementatie beleid  

Met de kwaliteitsmedewerker van Leerplein055 hebben we dit schooljaar gekeken naar de verwachtingen ten 
aanzien van het uitstromingsniveau van groep 8. Er is gekeken naar de plannen en waar nodig zijn die bijgesteld. 
Dit schooljaar zaten we net onder het gemiddelde v.w.b. de Cito eindtoets, kinderen hebben naar verwachting 
gescoord.  
Kinderen en ouders konden de informatieavond, de Onderwijsmarkt en de opendagen bezoeken waar de scholen 
voor VO zich presenteerden.   

 
 

3. Personeelsbeleid   

  
Integraal personeelsbeleid   
 

Fase 1: nieuw beleid   Fase 2: continuering beleid   Fase 3: implementatie beleid  

Er zijn dit schooljaar FG en POP-gesprekken geweest.  Er is een sociaal plan bij Leerplein055 gekomen en 1 
leerkracht heeft hier gebruik van gemaakt en is vervroegd met pensioen gegaan. 

  

4. Overige beleidsterreinen  
 

Kinderopvang in ons gebouw  
 

Fase 1: nieuw beleid   Fase 2: continuering beleid   Fase 3: implementatie beleid  

Ouders kunnen gebruik maken van de TSO en de BSO verzorgd door Kinderopvang OOK. Van de TSO wordt 
gebruik gemaakt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (alleen bovenbouw). Er is een groep met 
hulpouders, die tegen een vergoeding het overblijven begeleiden. De BSO is wisselend druk en minder druk. De 
coördinator van de TSO en de BSO is één en dezelfde persoon, die ook in het dorp woont.  
Dit schooljaar is Trompie (KDV en PZS) ook in het multifunctionele gebouw gevestigd. Dit heeft gemaakt dat de 
samenwerking geïntensiveerd is. De peuters komen een aantal keer per jaar bij de kleuters op visite. Daarbij 
worden elke keer verschillende activiteiten aangeboden, zodat de peuters in aanraking komen met alle facetten 
van het kleuteronderwijs.  
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Interne communicatie  
 

Fase 1: nieuw beleid   Fase 2: continuering beleid   Fase 3: implementatie beleid  

In het vorige jaar was communicatie het grote woord binnen de hele organisatie Leerplein055. Op diverse 
niveaus is dit onderwerp voorbijgekomen.   
De invoering van de iPad heeft een impuls gegeven op diverse fronten. Allereerst de interne communicatie 
verloopt via mail, SharePoint en Intranet. Onze iPad in zetten in de klas heeft ook geleid tot App's / 
hulpprogramma's voor individuele kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Op het Intranet zijn diverse 
sites van werkgroepen ingevoerd waar medewerkers zich bij kunnen aansluiten. Zo zijn er sites voor de IBers, 
ICTers enz.  
 

Externe communicatie  
 

Fase 1: nieuw beleid   Fase 2: continuering beleid   Fase 3: implementatie beleid  

Op onze website staan de digitale schoolgids (Schoolwiki) en de wekelijkse digitale nieuwsbrief. Ouders kunnen 
de ontwikkelingen van hun kind volgen in de Ouderportaal.  Dit schooljaar is het digitale rapport ingevoerd. Voor 
volgend schooljaar is besloten om de methodetoetsen open te stellen voor de ouders.  Er is een actieve MR en 
OR. Beide raden hebben regelmatig zitting. Bij elke zitting zitten leden van de OR bij de MR vergadering en 
andersom. Eenmaal per jaar wordt er gezamenlijk met beide raden vergaderd en een algemene ouderavond 
georganiseerd. De MR is een onderzoek gestart naar het invoeren van een continurooster. Volgend schooljaar 
zal dat verder onderzocht worden en zal een besluit genomen worden. 

 
Externe contacten  
 

Fase 1: nieuw beleid   Fase 2: continuering beleid   Fase 3: implementatie beleid  

Er is contact met diverse externe instanties. Daarbij denken we aan de Pabo, het ROC en de scholen voor VO 
voor de studenten en maatschappelijke stage. Verder alles rondom BSO en TSO via kinderopvangcentrum 
OOK.  Ook is er contact met collega-scholen via netwerkbijeenkomsten en cursussen. In het dorp zijn er contacten 
met ondernemers, de dorpsraad en de verenigingen. De schoolverpleegkundige heeft tweemaal een 
inloopspreekuur op school. Er is nauw contact met het SWV Passend onderwijs. Tweemaal per jaar is een CoCo 
(Collegiale Consultatie) gepland. Daarbij zijn aanwezig de gedragswetenschapper van SWV Apeldoorn, de 
schoolverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werkster, de interne begeleider en de directeur. Indien 
mogelijk sluiten leerkrachten aan om toelichting te kunnen geven over bepaalde leerlingen.   
School probeert binnen het Pr-beleid van Leerplein055, de school regelmatig in de spotlights te zetten. Daarnaast 
is de (gezamenlijke) open dag een goed moment om ouders binnen te halen en te informeren over het wel en 
wee in onze school.   
Dit schooljaar is subsidie voor Muziek Impuls binnen gehaald i.s.m. PJB (harmonieorkest Beekbergen). We 
hebben ons daarbij als doel gesteld dat er twee/driemaal per jaar een voorstelling zal zijn voor de ouders van de 
school en dorpsbewoners.  
Er zijn contacten gelegd tussen school en de Vier Dorpen (verzorgingshuis) en het Zonnehuis (verpleeghuis). We 
hebben meegedaan aan de actie om nieuwe aangepaste fietsen te krijgen voor de bewoners van het Zonnehuis. 
Met de Vier Dorpen is een jaarplan gemaakt om 10 maal per jaar een activiteit met een groepje kinderen en 
bewoners te organiseren.  

  

5. Kwaliteitsbeleid  
 

Jaarplan, jaarverslag en managementcontract  
 

Fase 1: nieuw beleid   Fase 2: continuering beleid   Fase 3: implementatie beleid  

Het werken met een jaarplan en het maken van een jaarverslag is gecontinueerd. Er is een relatie gelegd met het 
managementcontract (ontwikkelagenda). Dit komt allemaal voort uit het strategisch beleidsplan Modern, 
Betrokken en Toegankelijk van Leerplein055.   
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Analyseren resultaten Cito op schoolniveau  
 

Fase 1: nieuw beleid   Fase 2: continuering beleid   Fase 3: implementatie beleid  

Twee keer per jaar zijn de analyses op schoolniveau van de resultaten Cito rekenen/ wiskunde, spelling en 
begrijpend lezen bekeken. Daarbij zijn ook de analyses vanuit het Protocol leesproblemen en dyslexie 
meegenomen. Ook de resultaten van eind Cito-groep 8 en de entree toets voor groep 7 zijn bij de analyses 
betrokken. Trendanalyses van ParnasSys zijn afgelopen jaar ook gerealiseerd. Aan de hand van het nieuwe format 
Doelen stellen, zijn de groepsplannen opnieuw bijgesteld. 
 

 

 

ONTWIKKELAGENDA 2016 – 2017 

 

Voor het schooljaar 2016-2017 stellen we onderstaande ontwikkelpunten vast die in het 

document Ontwikkelagenda zijn uitgewerkt volgens de PDCA-cyclus. 

 

 Ontwikkelpunten 

1 Implementatie traject The Leader in Me 

2 Verbetering Leesonderwijs 

3 Verbetering muziekonderwijs 

4 Uitbreiding Ouderportaal met methodetoetsen 

5 Zelfstandig werken en directe instructie 

6 Vervolg onderzoek continurooster 

7 ICT beleidsplan 

 


