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2 Inleiding 

Het jaarverslag dat voor u ligt is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 2016-2017 aan 
ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. Het geeft een beeld van de 
belangrijkste ontwikkelingen, opbrengsten en activiteiten van het afgelopen schooljaar. Mocht u naar 
aanleiding van dit jaarverslag vragen of opmerkingen hebben dan horen we dat graag van u, 
 
Yolanda Klaaysen, directeur van obs Beekbergen. 
 
 
3 Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 
 

 Ontwikkelpunten 2016-2017 

1 Implementatietraject The Leader in Me 

2 Verbetering Leesonderwijs 

3 Verbetering muziekonderwijs 

4 Uitbreiding Ouderportaal met methodetoetsen 

5 Weekplanning, zelfstandig werken en directe instructie 

6 Vervolgonderzoek continurooster 

7 ICT-beleidsplan 

 
 

Ontwikkelpunt 1 
Implementatie The Leader In Me 

 

 School is gaan werken met de principes van persoonlijk leiderschap zoals die beschreven 
staan binnen The Leader in Me. Modelling van de leerkracht staat centraal. De 7 gewoonten 
bieden een gemeenschappelijke taal als houvast voor de hele pedagogische én didactische 
aanpak binnen TLIM. Betrokkenen (kinderen, het team, ouders) worden door het Lighthouse 
team aangestuurd. Door de hele school zijn uitingen te zien van de 7 gewoonten, te beginnen 
met de boom die hiervoor centraal staat.  

 De eerste 8 weken van het schooljaar is gewerkt aan groepsvorming. Dit is gedaan m.b.v. 
The Leader in Me, door het introduceren van de verschillende gewoonten en deze 
gewoonten steeds bewuster te combineren met groeps- en samenwerkingsactiviteiten die we 
samen met de kinderen doen. 

 Elke groep heeft zijn eigen missie statuut gemaakt, waarin door kinderen wordt beschreven 
hoe zij willen dat iedereen zich gedraagt. Er zijn doelen zichtbaar gemaakt op school-, 
klassen-  en individueel niveau. De gewoonten worden ingezet tijdens de lessen, om 
kinderen te helpen zelf na te denken over oplossingen voor bepaalde problemen of 
uitdagingen.  

 Er is een leerteam gevormd met het Lighthouse team, de OIDS, de directeur, een Pabo 
student en de relatiebeheerder van de Pabo. Zij hebben gewerkt aan de volgende 
onderzoeksvraag: In hoeverre kunnen wij de 7 gewoonten verbinden met het voeren van 
reflectiegesprekken, om zo te komen tot persoonlijk leiderschap? 

 Ouderbetrokkenheid is vergroot d.m.v. de 7 gewoonten. Daarbij spelen ook de leerlingen een 
grote rol. (bv tijdens de koffie inloop presenteert een leerling een gewoonte aan eigen ouder). 

 Na 8 weken zijn alle gewoonten geïntroduceerd en is samen met leerlingen een 
informatieavond voor ouders en andere belangstellenden gehouden. 

 Elke maand stond een gewoonte centraal (borging). Het missie-statuut is per groep gemaakt 
en er zijn dit schooljaar tijdens de open dagen “leiderschapsdagen” georganiseerd, waarvoor 
ouders en andere belangstellenden (ouderavond en open dag april 2017) zijn uitgenodigd. 
Tijdens de klassenbezoeken is door de dir/iber gekeken naar de manier waarop elke 
leerkracht de gewoonten inzet bij het pedagogisch- en didactisch handelen. Op elke 
avondvergadering stond TLIM op de agenda. 

 Er is een ouder- leerlingen- personeelstevredenheidspeiling geweest. Afspraken en 
uitkomsten zijn zichtbaar gemaakt voor kinderen, team en ouders (website).  

 Op elke teamvergadering is tijd ingeruimd voor het Lighthouse team. Daar werd geëvalueerd, 
ontwikkelpunten besproken en afspraken geborgd. Het Lighthouse team heeft naast de 
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teamvergaderingen bijeenkomsten gehad om het implementatieproces te bespreken. 

 In de nieuwsbrief en op informatieavonden zijn ouders op de hoogte gehouden over de 
ontwikkelingen van TLiM. 
 

 Het implementatietraject is gerealiseerd. We zijn wat voorzichtig begonnen, maar kregen op 
een gegeven moment de smaak te pakken. Vooral toen de 7 gewoonten zichtbaar werden in 
de school, ging het bij leerlingen leven. We hebben veel eigen leiderschap gestimuleerd en 
dat ook steeds meer gezien bij de leerlingen. Ook in het team zijn de 7 gewoonten steeds 
meer gebruikt en nageleefd. Het past bij het team; de sfeer en de samenwerking is daardoor 
verbeterd. Op 22 juni is de laatste informatieavond van dit schooljaar geweest met o.a. de 
ontwikkelingen van TLIM en de plannen voor volgend schooljaar op de agenda.  

 

 
 
 

Ontwikkelpunt 2 
Verbetering Leesonderwijs  

 Duidelijk omschreven afspraken zijn vastgelegd over het voortgezet technisch lezen, 
doorgaande lijn voorbereidend lezen(Onderbouwd), aanvankelijk lezen (VLL) en voortgezet 
technisch lezen (Timboektoe). Afspraken over didactisch handelen, tijd en werkwijze. Er wordt 
elke dag gelezen en het leesniveau moet verbeteren. Ambitie: 80 % van de kinderen leest op 
niveau met Timboektoe. 

 Werkwijze van de methodes zijn beschrijven en met schooleigen afspraken aangevuld. 
Afspraken zijn besproken en goed afgestemd in het team. Afspraken zijn op papier gezet en 
leerkrachten houden zich aan de afspraken. 

 Op de avondvergadering van 27 oktober 2016, 20 januari 2017 en op de bouwvergadering 
van 8 mei 2017 stond dit op de agenda. Avi toetsen zijn een meetpunt voor ons leesonderwijs. 

 De leesmethode wordt goed ingezet. De leestoetsen zijn geanalyseerd en besproken. 

 

Ontwikkelpunt 3 
Verbetering muziekonderwijs 

 Leerlingen hebben structureel muziekles gekregen, gegeven door de eigen leerkracht; 
Alle muzieklessen zijn op elkaar afgestemd en volgen de SLO doorlopende leerlijn MUZIEK; 
Leerkrachten zijn bekwaam (gecertificeerd) om de muziekles te geven; 
Muziek is opgenomen in het rooster, minimaal 20 uur op jaarbasis; 
Leerlingen hebben kennis gemaakt met een orkest en de instrumenten; 
Leerlingen van groep 5 hebben blokfluitles gehad en klein slagwerklessen en hebben dit 
gepresenteerd samen met de muziekvereniging; 
Leerlingen van groep 6 hebben zich op kleine trom, trompet en klarinet gepresenteerd samen 
met de muziekvereniging; 
Leerlingen hebben ervaren hoe het is om samen muziek te maken. 
Een aantal leerlingen heeft zich aangemeld voor instrumentenles bij het opstap- of 
opleidingsorkest van de muziekvereniging 

 
We zijn gaan werken met de methode Eigen Wijs Digitaal. Leerkrachten hebben gewerkt met deze 
methode, onder begeleiding van een muziekdocent. Leden van de muziekvereniging hebben op 
school leerlingen laten kennismaken met instrumenten. De leerlingen hebben de muziekvereniging 
ontmoet om kennis te maken met het orkest. Elke groep heeft zich gepresenteerd bij verschillende 
gelegenheden, onder andere bij vieringen, presentatie muziekproject, bezoek aan de Vier Dorpen en 
open podium momenten. 
Groep 5 heeft 10 blokfluitlessen gevolgd, gegeven door muzikanten van de muziekvereniging en 
hebben dit gepresenteerd samen met de muziekvereniging. Groep 6, heeft 10 instrumentale lessen 
van muziekvakdocenten op trompet, kleine trom en klarinet gehad en hebben dit gepresenteerd 
samen met de muziekvereniging. De leerlingen van groep 8 hebben met de eigen docent, twee 
ouders met een muziekopleiding en een zangpedagoge de eindmusical opgevoerd.  
 
Tijdens overlegmomenten met PJB en aan het eind van het jaar is het bovenstaande project 
geëvalueerd. Na elke training (8 x) is een evaluatiemoment geweest met Digitaal Eigenwijs. 
Muziekonderwijs is tijdens bovenstaande momenten geëvalueerd met het team. 
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Methode Eigenwijs Digitaal: 
De trainingen van het team zijn afgerond en zo ook de individuele trainingen. Nog niet alle 
leerkrachten werken effectief en continue met de methode, vooral ook omdat nog niet alles compleet 
is. Vanaf volgend schooljaar wordt de methode volledig ingezet en gebruikt door alle leerkrachten. 
Er worden muzieklessen gegeven door PJB op vrijdag tussen de middag voor kinderen van groep 5/6 
op school. 
 

 
 

Ontwikkelpunt 4 
Uitbreiding Ouderportaal met methodetoetsen 
 

Op de eerste informatieavond in september 2016 zijn alle ouders geïnformeerd over het open zetten 
van de methodetoetsen in het Ouderportaal. Leerkrachten hebben uitleg gegeven over hoe de toetsen 
gelezen moeten worden en wanneer contact gewenst is n.a.v. de methodetoetsen. 
 
Alle leerkrachten registreren de methodetoetsen in ParnasSys en hebben indien nodig uitleg of 
aanvullende informatie per toets aan de ouders gegeven. Methodetoetsen zijn met kinderen 
besproken zodat ouders en kinderen dit samen thuis ook kunnen bespreken. 
 
Na de eerste periode zijn de bevindingen besproken op de avondvergadering van 28 november 2016 
en op de avondvergadering van 30 maart 2017.  De verbeterpunten en ervaringen zijn besproken in 
het team, de MR en met ouders. 
 
Het openstellen van de methodetoetsen is verlopen volgens plan. Ook het maken van een digitaal 
rappoort is hiermee gerealiseerd. Ouders kunnen alle toetsen van hun kinderen bekijken en dat wordt 
als positief ervaren door ouders en leerkrachten. Bij bepaalde toetsen geven de leerkrachten even 
aan wat de problematiek was en wat de volgende stap is om kinderen verder te helpen. Soms namen 
ouders contact op met de leerkracht n.a.v. een toetsuitslag en is er overleg geweest.  

 

Ontwikkelpunt 5 
Weekplanning, zelfstandig werken en directe instructie 
 

Er is een format gekozen die in elke groep gebruikt wordt, m.u.v. de groepen 1-2. Daar is een andere 
weekplanning gebruikt, afgestemd op Onderbouwd. Leerlingen krijgen op dezelfde manier 
instructielessen (IGDI) en in alle groepen hanteren de leerkrachten de regels voor zelfstandig werken 
zoals beschreven in de afsprakenlijst zelfstandig werken en model directe instructie.  
 
De weekplanning is gebruikt om aandachtspunten vanuit het groepsplan op te schrijven, dagelijkse 
aandachtspunten voor instructie en gegevens zichtbaar te maken voor duopartners en bv invallers.  
In november 2016 en februari 2017 stond de weekplanning op de agenda van de avondvergaderingen 
om te evalueren. Tijdens klassenbezoeken in oktober 2016 en maart 2017 is met een kijkwijzer 
gekeken of de regels en afspraken zichtbaar zijn in de groep. Dit is met de leerkrachten (individueel) 
besproken en verbeterpunten zijn opgesteld. Algemene verbeterpunten zijn besproken in de 
bouw/avondvergaderingen. 
Het streven om alle kinderen op dezelfde manier instructielessen te geven en in alle groepen de 
regels te hanteren voor zelfstandig werken zoals beschreven in de afsprakenlijst z.w. en het IGDI-
model, is niet helemaal gerealiseerd. De lessen zijn besproken en inmiddels zijn er opnieuw lessen 
bekeken. Afgesproken is, dat we differentiatie op de ontwikkelagenda zetten volgend schooljaar, 
gekoppeld aan de TLIM met begeleiding van CPS. 
 

 

Ontwikkelpunt 6 
Vervolgonderzoek continurooster 
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De MR heeft onderzocht m.b.v. een behoeftepeiling of er voldoende draagvlak is voor een 
continurooster. Het team heeft de consequenties van een continurooster en de geschikte modellen 
bekeken voorafgaand aan de behoeftepeiling. Er is besloten een continurooster in te voeren als 
ouders daar behoefte aan hebben. 
 
De werkgroep (personeelsgeleding en oudergeleding MR) heeft voorbereidingen getroffen en hebben 
in januari 2017 een informatieavond gehouden over het continurooster. De opkomst was goed en een 
eyeopener voor ouders was dat hun belangen heel verschillend bleken te zijn. In maart 2017 is een 
behoeftepeiling gehouden. De uitslag was als volgt: 73% van de gezinnen die de ouderpeiling hebben 
ingevuld is voor het vier-gelijke-dagen-model. Op basis van die uitslag heeft de MR school 
geadviseerd om het schooltijdenmodel aan te passen naar het viergelijke dagen model (ma, di, do, vr: 
08:30 tot 14:30 en woe tot 12:15). 
In april 2017 is aan de ouders medegedeeld dat we het nieuwe schooljaar gaan starten met een 
continurooster. 

 

Ontwikkelpunt 7 
ICT-beleidsplan 
 

De drie teamleden hebben de opleiding gevolgd voor digicoach en zijn gediplomeerd. Zij hebben 
gewerkt aan een beleidsplan met een plan van aanpak voor de invoering en financiering van nieuwe 
hardware. 
De digicoaches hebben tweemaal een presentatie gegeven om te kunnen delen waar zij mee bezig 
zijn. Er is veel data verzameld en er is gekeken naar wat voor onze school de beste optie zou kunnen 
zijn. In het nieuwe schooljaar zal er een advies volgen en moet er een beslissing genomen worden. 
Daarna volgt overleg met de bovenschools ICTer over de vervolgstappen en de daadwerkelijke 
aanschaf van hardware. 
De ICT-groep heeft gekeken naar welk ICT middel we zouden kunnen inzetten op onze school. 
Daarvoor zijn zij naar de NOT geweest, naar verschillende bijeenkomsten van aanbieders en naar 
scholen die al met een bepaald device werken. Dat heeft geresulteerd in een pilot met Snappet in 
groep 4. De pilot is positief afgesloten. Het team heeft de resultaten gepresenteerd gekregen en 
afgesproken is dat elke leerkracht gaat bekijken hoe het programma voor haar groep wordt 
aangeboden. In de laatste avondvergadering in juni is de beslissing genomen om met de tablets van 
Snappet te gaan werken. Ouders zijn op de laatste ouderavond geïnformeerd. 

 

4  Doelen van het onderwijs  
 
Onze missie: waar we voor staan  

Op obs Beekbergen zijn leerlingen, leerkrachten en ouders gezamenlijk betrokken bij de dagelijkse 
manier van werken en leren in een veilig, uitdagend leefklimaat. Door op een positieve en kritische 
manier om te gaan met eigen inbreng van kinderen, leren kinderen zichzelf en de ander beter kennen 
en waarderen.                                                                                                                                                        
De missie waar we als school voor staan bestaat uit drie thema’s:  

1. Wij creëren een omgeving waar kinderen optimaal kunnen presteren  
2. Wij bereiden kinderen voor op hun plaats in de maatschappij  
3. Een goede school maak je met z’n allen  

Ambitie: Onze ambitie is om een The leader in Me school te worden en te gaan werken volgens de 7 
gewoonten van Stephen Covey:  

 Wees proactief  

 Begin met het einddoel voor ogen  

 Belangrijke zaken eerst  

 Denk win-win  
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 Eerst begrijpen dan begrepen worden  

 Creëer synergie  

 Houd de zaag scherp  

We willen kinderen zelfvertrouwen, waarden en vaardigheden meegeven die nodig zijn voor de 
samenleving van vandaag en morgen en zo hun invloed vergroten op het persoonlijke leven door het 
vergroten van (zelf)leiderschap. We willen hiermee leraren, leerlingen en ook ouders motiveren de 
leerresultaten en de sfeer op school te verbeteren. Het geeft de school een gemeenschappelijke taal 
voor persoonlijke groei en teamontwikkeling.  

Onze visie  

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs vormgeven. De beschreven uitgangspunten 
beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen. 
De visie is in de dagelijkse praktijk zichtbaar:  

1. Onderwijs wordt gegeven door een team met een positieve uitstraling. Zij bieden openheid, warmte 
en veiligheid en zijn daarin eensgezind. De onderwijsbehoefte van kinderen en het plezier in leren 
staat centraal. Leerkrachten stimuleren een veelzijdige ontwikkeling van kinderen. Er wordt gewerkt 
aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs en de kwaliteit van onderwijs wordt bewaakt. De 
leerkrachten werken binnen een professionele cultuur aan de leerkrachten competenties en registeren 
zich in het lerarenregister.  

2. We leren kinderen zelfstandigheid en gedeelde verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. 
Samen leren, samen werken en zorgen voor elkaar wordt gestimuleerd, met ruimte genoeg voor ieder 
individu in een veilige omgeving. Hierbij gebruiken we coöperatieve werkvormen. De leerlingen 
vergroten hun invloed op hun persoonlijke leven door het vergroten van (zelf) leiderschap. Hiermee 
ontwikkelen de leerlingen de 21 century skills. 

3. Het partnerschap tussen school en ouders bestaat uit een gelijkwaardige samenwerking tussen 
school en ouders waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan 
de (school) ontwikkeling van de leerling. Ouders en leerkrachten en ook kinderen zijn samen 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Resultaten worden regelmatig besproken met 
ouders en kinderen. Normen en waarden van de school zijn duidelijk.  

 
  5 Opbrengsten van het onderwijs 
 

AVI 
Groep 3 Hierin zitten veel kinderen die extra moeten lezen. Het is een groep met veel dynamiek. 
Actie: De groep is momenteel een combi groep 4/5. Vaste stevige leerkracht en extra ondersteuning 
op het gebied van lezen is opgestart.  
Overige groepen: geen grote zorg. In groep 5 voor 1 leerling dyslexie traject gestart. In groep 6 zijn 
reeds twee kinderen met een verklaring. Ook groep 7 heeft twee dyslectische kinderen. 
 
Begrijpend lezen 
Groep 4, 5 en 6 We gebruiken de methode Nieuwsbegrip.  Deze groepen scoren gemiddeld. Komend 
schooljaar zullen wij als speerpunt hebben het IGDI model. Effectieve, doelgerichte instructie. 
Insteken op leerkrachten gedrag. Veel modellen. Directeur en IB-er zullen veel klassenbezoeken 
afleggen waar specifiek gekeken zal worden naar het gebruik van het IGDI model. 
Groep 7 en 8 geen zorg 
 
Rekenen/wiskunde 
In groep 3 de 3.0 versie afgenomen. In de overige groepen nog de oude versie. Hierover schoolbreed 
geen zorgen. Wel ook zelfde actie als bij het begrijpend lezen. Het IGDI model is speerpunt dit jaar. 
 
Spelling 
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Groep 3 De 3.0 toets is afgenomen. Veel extra tijd inplannen voor lezen en spelling komend 
schooljaar. 
Groep 4, 5 en 6: hier zijn zowel de oude als de 3.0 toetsen afgenomen. Dit om de trend niet te 
verliezen. Met uitzondering van groep 5 scoren de leerlingen op de 3.0 toets hoger dan op de oude. 
We hebben nieuwe taalactief spelling vorig schooljaar aangeschaft. Langzaam begint dit zijn vruchten 
af te werpen. Komend schooljaar gaan we ZLKLS weer oppakken. Structurele manier van aanbieden 
van spellingsregels is wenselijk. 
Groep 7 en 8 
Hierbij alleen nog de oude toetsen afgenomen. Geen grote zorg. Wel is opvallend hier dat 
werkwoordspelling minder gemaakt wordt dan de gewone woordenspelling. Aandachtspunt ook hier is 
het IGDI model. 
 
 
De eindtoets is voldoende gemaakt, volgens de inspectienorm op of boven de ondergrens. Alle 
leerlingen zijn uitgestroomd overeenkomstig het advies van school. 

 
 
 
6  Ontwikkelingen rond gebouw 
 
Het schoolgebouw bestaat 10 jaar. Om dat te vieren heeft de Ouderraad de kinderen een 
tafeltennistafel cadeau gedaan. Daar wordt dagelijks intensief gebruik van gemaakt. De 
zonneschermen werken niet goed. Het computerlokaal en het lokaal van groep 8 worden in de zomer 
heel warm, omdat daar de hele dag de zon op staat. De zonneschermen bieden dan te weinig 
bescherming tegen de warmte. De klimaatbeheersing is niet optimaal en zo langzamerhand is er wat 
schilderwerk (muren) nodig. 
Voor onze grote combinatiegroepen hebben we voldoende ruimte omdat we gebruik kunnen maken 
van verschillende indelingen door de flexibele wanden. 
 
 
7  Ontwikkelingen rond leerlingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het aantal leerlingen is vanaf schooljaar 2012-2013 gedaald van 170 leerlingen naar 151 leerlingen. 
We zijn gestart met 74 leerlingen in de onderbouw en 77 leerlingen in de bovenbouw. Er waren twee 
kleutergroepen, een groep 3/4, een groep 5/6 en groep 7 en een groep 8.  
De leerlingen hebben dit schooljaar gewerkt met de 7 gewoonten van The Leader In Me. Dat heeft 
gemaakt dat kinderen een missie statuut hebben gemaakt voor hun eigen groep en een symbolische 
boom voor in het lokaal, ze hebben leiderschapsrollen op zich hebben genomen, ze hebben zich 
doelen gesteld en deze ook zichtbaar gemaakt en hebben geleerd allemaal dezelfde TLIM taal te 
gebruiken. Leerlingen hebben bv de inspecteur de school rondgeleid en hem alles wat ze belangrijk 
vonden over school kunnen vertellen. Op de open dagen en ouderavonden hebben we kinderen 
leiderschapsrollen gegeven (o.a. ontvangen, rondleiden, presenteren). Samen met kinderen houden 
we de school opgeruimd. Doelen die per groep gesteld zijn, zijn gevierd als ze behaald waren.  
 
8 Contact met ouders 
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De ouderbetrokkenheid op obs Beekbergen is groot. Ouders komen allemaal op de 10-
minutengesprekken en veel ouders zetten zich in voor school. Er is een betrokken MR en (pro)actieve 
OR. Er zijn klassenouders die bepaalde zaken regelen voor de groepen, er zijn ouders die helpen bij 
het computeren, lezen, handvaardigheid, projecten, vervoer naar uitstapjes enz. Aan het begin van 
het schooljaar zijn de informatieavonden gehouden in elke groep, in oktober is een ouderavond 
gehouden over TLIM, er zijn 2 informatieavonden gehouden over het continurooster, er is een 
ouderavond voor de ouders van de onderbouwgroepen geweest en een informatieavond aan het eind 
van het schooljaar voor alle ouders. Alle avonden werden redelijk tot goed bezocht.  
De LOL gesprekken (leerkracht-ouder-leerling) zijn als volgt ingevuld: in november n.a.v. de eerste 
bevindingen, in maart n.a.v. eerste rapport, in mei (facultatief) en in juli n.a.v. het tweede rapport. 
 
 
9 Ontwikkelingen rond kinderopvang en andere externen 

We werken samen met Kinderopvang OOK. Zij zijn dit jaar samengegaan met Doomijn. Dit schooljaar 
zijn zij voor het eerst met een VSO groepje gestart. Een aantal ouders had hier behoefte aan en het 
aantal was net genoeg om te kunnen starten. De TSO was dit schooljaar voor het laatst, aangezien 
we gaan starten met een continurooster. OOK verzorgd ook de BSO, drie middagen in de week. 
Sinds korte tijd maakt Intraverte gebruik van een ruimte in school voor de behandeling van kinderen.  
Tallentaa (voor teamtraining en talentontwikkeling) gebruikt een andere ruimte in onze school als hun 
kantoor, 1 dag in de week. 
 
 
 
10 Ontwikkelingen rond personeel 

Er is teamscholing geweest voor TLIM, drie personeelsleden hebben de opleiding voor digicoaches 
met succes afgerond, de directeur heeft een leergang Persoonlijk leiderschap afgerond en heeft 
meegewerkt aan VerSa Ik-Doelen van Saxion. De nieuwe collega’s hebben de scholing van TLIM 
gevolgd en de leerkrachten van de onderbouw hebben een training van Onderbouwd gehad. De 
conciërge heeft een training gehad op het gebied van Arbobeleid. Er is een Lighthouse team gevorm 
en een leerteam samen met Saxion.  
In november 2016 is een medewerker ziek geworden die nog steeds in de ziektewet zit. Tijdens de 
griepperiode zijn ook bij ons een aantal leerkrachten uitgevallen. We hebben eenmaal groep 7 vrij 
moeten geven in deze periode, omdat er geen vervanging of andere regeling mogelijk was.  
Wij zijn een Opleidingsschool voor de Pabo (Saxion). We hebben dit schooljaar twee LIO-stagiaires 
kunnen inzetten en 4 reguliere stagiaires.  
 
 
11 Contacten met de inspectie 

De onderwijsinspecteur heeft obs Beekbergen bezocht op 31 oktober 2016. Tijdens deze dag is 
gesproken met de directie, de IBer, de leerkrachten, de leerlingen en de ouders. Daarnaast zijn er 
klassenbezoeken gedaan in drie verschillende groepen. 

 
Verslag van de inspectie: 
 
Schoolklimaat ( SK1 Veiligheid): voldoende 
 
Veilige omgeving voor leerlingen  
De directie en leraren van OBS Beekbergen dragen zorg voor een veilige omgeving voor de 

leerlingen. Dat blijkt zowel uit het gesprek met de leerlingen en ouders, als uit metingen van de 
veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. In haar veiligheidsbeleid besteedt de school 
aandacht aan het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. Een voorbeeld 
van het voorkomen van incidenten is de inzet van een methodiek om de sociale competenties van 
leerlingen te vergroten. Ook heeft de school een aanspreekpunt als het gaat om pesten; bij 
leerlingen is deze zogeheten vertrouwenspersoon bekend. Het veiligheidsbeleid wordt op dit moment 
geactualiseerd, inclusief een jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving van de leerlingen.  
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Onderwijsresultaten (OR3 vervolgsucces): voldoende 
  
De school weet hoe leerlingen het in het voortgezet onderwijs doen  
Als onderdeel van de resultaten van het onderwijs zorgt de school ervoor dat zij zicht heeft op het 
vervolg van de loopbaan van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Vanuit de school voor 
voortgezet onderwijs ontvangt de school jaarlijks een kopie van de rapporten van haar oud-leerlingen. 
Het ontbreekt de school aan een analyse of het vervolg van de schoolloopbaan in overeenstemming is 
met de afgegeven schooladviezen. Dit zou de school echter inzicht kunnen geven in de mate van 
aansluiting van het schooladvies bij het vervolg van de schoolloopbaan.  
 
Kwaliteitszorg en ambitie (KA1 Kwaliteitszorg en KA2 kwaliteitscultuur): voldoende 
 
Implementatie ‘The leader in me’ centraal in kwaliteitszorg  
Het team van OBS Beekbergen werkt met veel enthousiasme aan de implementatie van het concept 
‘The Leader in Me’. Met de implementatie van dit concept beoogt de school leerlingen een aantal 
‘gewoonten’ bij te brengen die leerlingen helpt bij het leiding geven aan zichzelf. Voorbeelden daarvan 
zijn: wees proactief, begin met het einddoel voor ogen, belangrijke zaken eerst, en denk win-win. 
Nadat vorig schooljaar het team zich geschoold heeft in dit concept, vindt sinds dit schooljaar de 
implementatie ervan in de klassenpraktijk plaats. Dit proces vraagt om een nadere concretisering van 
de te bereiken eind- en tussendoelen voor zowel leerlingen als leraren. Aan deze (tussen)doelen kan 
de school dan de reeds uitgewerkte activiteiten koppelen. Overigens, de reeds opgestelde 
‘ontwikkelagenda’, waarin ook andere verbetermaatregelen zijn opgenomen, is in voldoende mate 
planmatig uitgewerkt.  
De verbetermaatregelen zoals in de ontwikkelagenda opgesteld, komen voort uit een analyse van de 
onderwijskwaliteit. Zo heeft de school eerder geconstateerd dat de resultaten op toetsen uit het 
leerlingvolgsysteem en de kwaliteit van de uitleg op onderdelen verbeterd moet worden. Deze 
bevindingen werden bevestigd door de recente collegiale visitatie door collega’s van andere scholen 
en de beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit. Dit systeem van visitaties is recent opgezet binnen 
Leerplein055. Op OBS Beekbergen vond de eerste visitatie plaats.  
 
Verantwoording over doelen en activiteiten van OBS Beekbergen voldoende  
Als het gaat om de verantwoording en dialoog dan vindt dit in voldoende mate plaats. De school 
betrekt het bestuur en de medezeggenschapsraad bij haar beleids- en besluitvorming. Jaarlijks stelt 
de school een publiek en toegankelijk jaarverslag op met daarin een beknopte evaluatie van de 
verbetermaatregelen. Gedurende het schooljaar informeert de school haar ouders middels 
ouderavonden en de wekelijkse nieuwsbrief. We vragen aandacht voor een beschrijving van de met 
het onderwijs behaalde resultaten in de schoolgids (‘schoolwiki’); deze voldoet op dit moment niet aan 
de wettelijke normen.  
                         
 
12 Samenvatting/conclusie  
 
Het schoolteam kijkt positief terug op dit schooljaar. Het traject van The Leader In Me heeft ons 
structuur, handvatten en saamhorigheid gegeven. Er wordt meer gedeeld en samengewerkt. We 
spreken dezelfde taal, waardoor het makkelijker wordt elkaar scherp te houden.  
Leerlingen krijgen steeds meer leiderschapsrollen en laten hierin hun talenten zien. Het traject is nog 
niet klaar, de volgende logische stap is ouderbetrokkenheid 3.0.  
De opbrengsten zijn we nog niet tevreden over, we streven naar vooruitgang. Daar gaan we het 
komende schooljaar dan ook hard aan werken met het team (zie ontwikkelagenda 2017-2018). 
Er zijn dit jaar mooie stappen gezet v.w.b. de voorbereidingen op het continurooster, gebruik van 
Snappet, ouderbetrokkenheid 3.0 en het starten met de Gezonde School. Kortom, de school is in 
beweging! 
Er zijn erg leuke dingen georganiseerd dit schooljaar door het team en de Ouderraad met als 
hoogtepunt de kerstmarkt. Dit was een geweldige uiting van samenwerken en saamhorigheid.  
We hebben het jaar goed afgesloten met leerlingen, ouders en team tijdens de dansdag in de laatste 
schoolweek.  
 


