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Inleiding 

 

In het kader van kwaliteitszorg levert de school een jaarverslag aan ter verantwoording van de 

beleidsontwikkelingen en andere vermeldenswaardige zaken uit het voorbije schooljaar.  

Dit verslag is gebaseerd op basis van activiteiten voortkomend uit:  

 Het Strategisch beleidsplan van Het Sticht 2011 | 2015 en 2015 | 2019 

 Het meer schoolspecifieke Jaarplan 2015-2016 

 Diverse 0ntwikkelingen en activiteiten in het schooljaar 2015-2016 
 

Voortdurend ontwikkelen en verbeteren is daarbij de brandstof waarop de schoolorganisatie draait.  

Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding en bedoeld voor iedereen die beleidsmatig 

belangstelling heeft voor de ontwikkelingen van de Damiaanschool. We denken daarbij o.a. aan 

teamleden, ouders, de medezeggenschapsraad, de oudervereniging, college van bestuur, de raad van 

toezicht en de onderwijsinspectie.  

 

Zeist, september  2016 

Kees Francino 
Marja van der Horst 
Linda Kroon 
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Hoge onderwijskwaliteit 

Doel: De kwaliteit van ons onderwijs bewaken, borgen en verhogen 

Handelen vanuit missie en visie  
De visie en missie waren leidend in het dagelijks werk en bij de diverse ontwikkelingsaspecten. 
Wij werkten vanuit ons vastgesteld onderwijsconcept: 

 de leerkracht heeft hoge verwachtingen van zijn leerlingen 

 draagt daarbij zorg voor een optimale begeleiding 

 door het in kaart brengen en analyseren van de onderwijsbehoefte van zijn leerlingen 
aan de hand van stimulerende en belemmerende factoren 

 gebruik makend van de bijbehorende tools als groepsoverzichten/-plannen, collegiale 
visitaties, intervisie, toetsing, groepsbezoeken en functioneringsgesprekken 
[Hierbij kan worden opgemerkt dat we een transformatie hebben gerealiseerd 
vanuit de ‘traditionele’ groepsplannen naar een functioneler opbrengsten-
analysemodel] 

 we vullen de gereedschapskist van de leerkracht (Lead en Teach like a Champion) 

 we participeren in de kaders vanuit Passend Onderwijs (ZOUT) vanuit ons 
schoolondersteuningsprofiel  
[Dit laatste is tegen het licht gehouden en krijgt in het navolgende schooljaar 1617 
een nieuwe vorm, meer tekstueel ingericht naast het vaste format van ZOUT] 

 

Werken met geformuleerde jaardoelen omschreven in de diverse methodieken 
We werkten met de geformuleerde jaardoelen welke zijn omschreven in de methodieken die de 
school hanteert.  
 

Opbrengsten 
De eindopbrengsten werden dit schooljaar voor het eerst vastgesteld met de centrale (IEP) eindtoets.  
Het strikt cognitieve einddoel van ons onderwijs lag dit jaar exact op het landelijk gemiddelde. 
Daarmee bleven we binnen de door ons gehanteerde streefnorm (op of boven het landelijk 
gemiddelde). Voor een nadere analyse over opbrengsten schoolbreed en uitstroom voortgezet 
onderwijs zie bijlage 1. 
Nieuw ijkpunt: april 2017 

 

Afleggen van groepsbezoeken 
Dit gebeurde d.m.v.  

 Flitsbezoeken (korte observatie van een paar minuten) of langere groepsbezoeken. Na een 
aantal bezoeken wordt er een reflectieve vraag op papier gesteld. De bedoeling is dat de 
betreffende leerkracht nadenkt over zijn handelen en keuzes die gemaakt zijn, en hierover in 
dialoog gaat met de observant. 

 Observeren op afspraken m.b.t. werken met groepsplannen, instructie, differentiatie en 
klassenmanagement m.b.v. kijkwijzer; mede gestimuleerd vanuit het inspectietoezicht dd 
april 2015. (“De leraren kunnen hun instructie nog sterker afstemmen op de verschillen tussen 
leerlingen”) 

De observaties in de groep werden teruggekoppeld naar de groepsleerkrachten en meegenomen in 
de totale gesprekscyclus t/m beoordelen. 
Ook werden de bevindingen besproken tijdens de onderwijskundige vergaderingen. 
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Verzorgen input van het leerlingvolgsysteem t.b.v. correcte en volledige dossiervorming 
van de leerling 
We realiseerden een digitaal schoolrapport in het najaar van 2015.  
De leerkracht was verantwoordelijk voor  de input in het leerlingvolgsysteem van Parnassys. 
Bij de periodieke groepsbesprekingen  werd de juiste vorm van begeleiding van de leerlingen 
besproken tussen IB’r en groepsleerkracht en kreeg de individuele zorg specifieke aandacht. Voor 
leerlingen voor wie de standaard einddoelen niet goed haalbaar was, werd een specifiek 
begeleidingspakket afgesproken, periodiek geëvalueerd en aangepast. Dit  kreeg vorm door het 
opstellen van een OPP (ontwikkelingsperspectief).  
Dit is een continuproces door de groepen heen. We kunnen spreken van een gedifferentieerd 
leerstofaanbod waarbij de te behalen einddoelen afhankelijk waren van de individuele 
mogelijkheden van de leerling. 
Verder werd het leerlingvolgsysteem gebruikt voor het maken van  trendanalyses; daarmee werden 
onze opbrengsten geanalyseerd en in teamverband besproken tijdens onderwijsinhoudelijke 
overleggen.  
 
In het kader van ouderbetrokkenheid 3.0 bespraken we de transparantie van het dossier (Parnassys) 
naar ouders. We gaan nu uit van het openstellen van de vaste kenmerken als toetsopbrengsten 
(methode-gebonden en het CITOvolgsysteem) en adviseringsdocumentatie VO. Gespreksverslagen 
komen in een latere fase aan de orde. Zie ook bijlage Kenmerken ouderbetrokkenheid 3.0 
 

Integreren schakelklasklas in kleuterbouw 
Na 7 jaar een schakelklas voor de doelgroepleerlingen uit de groepen 4 te hebben gerealiseerd, 
hebben we dit schooljaar de schakelklas als voorziening in het kleutercurriculum opgenomen. Vanaf 
januari 2016 is deze operationeel. Eind schooljaar 1617 gaan we de eerste conclusies trekken uit 
deze nieuwe constructie. 
 

Verzorgen juiste advisering voortgezet onderwijs 
Advisering vond plaats op basis van de  gegevens vanuit: 
- het leerlingvolgsysteem (leerjaar 6-7-8) 
- NIO toets  
Medio april 2016 is de eerste centrale eindtoets afgenomen, de IEP. De vergelijking van resultaten 
tussen advisering en IEP heeft in enkele gevallen geleid tot een kritische herwaardering van eerdere 
adviezen. Dit heeft verder geen aanleiding gegeven tot een wijziging van het eerdere advies. 
We zijn dit jaar tevens gestart in groep 7 om vanuit observaties aan te geven hoe ene kind presteert 
op het gebied van werkhouding, studiemogelijkheden en inzet. Dit wordt aangegeven op een 
observatielijst. 
Eind groep 6 wordt de OPP trap (ontwikkelingsperspectief) opgesteld vanuit de Cito’s. Dit om ouders 
mee te nemen in de mogelijke advisering VO 
 

Ontwikkelen van actief taalbeleid 
De taalspecialist is begonnen om een taalplan te formuleren. Daarin worden alle taalaspecten uit ons 
curriculum opgenomen. We proberen van daaruit verdere noodzakelijke interventies / actieplannen 
te formuleren. Eind schooljaar 1617 zal e.e.a. geconcretiseerd moeten zijn. 
 

Borgen nieuwe taalmethode 
We hebben dit jaar een nieuwe taalmethode in gebruik genomen: Staal 
De eerste ervaringen zijn positief. Omdat de methode in één keer is ingevoerd in alle groepen was 
het m.n. voor de leerlingen wennen aan de nieuwe structuur. Met name op het gebied van spelling. 
Het team is enthousiast over de keuze en heeft hoge verwachtingen van de verdere opbrengsten van 
ons taalonderwijs.  
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Ontwikkelen leerlijn Natuur & Techniek 
Op locatie Kerckebosch heeft het team verdere stappen gezet in het hanteren van een nieuwe 
methode vanuit Biologie +. Zowel natuur als techniek worden daarin actief benaderd. Deze 
onderwijsontwikkeling is nu bijna afgerond en wordt dan jaarlijks als deelcurriculum ingeroosterd. 
 

Implementatie Beleidsplan hoogbegaafdheid 
De procedures opgenomen in het beleidsplan zijn gevolgd bij de begeleiding van de meer- en 
hoogbegaafde leerlingen. De twee plusklassen (ieder locatie apart)  hebben goed gefunctioneerd. 
Knelpunt was de beschikbare tijd voor de coördinator t.b.v. de begeleiding van de 
groepsleerkrachten. Er is iets meer formatieruimte beschikbaar gesteld voor het schooljaar 1617. 
 

Verhogen leesplezier-leeskwaliteit-opbrengsten spelling 
Team heeft de leesbevorderingsactiviteiten uitgevoerd conform de afspraken. Ondanks dat feit is de 
progressie in leesopbrengsten in de groepen 3 en 4 nog niet op het gewenste niveau.  
We hebben een start gemaakt met de opzet van de BIOS (bieb op school) op de centrumlocatie. Start 
schooljaar 1617. Boekpromotie krijgt daarmee een duidelijke impuls.  
Vanwege de start met de nieuwe spellingsmethodiek, kan er nog geen zuiver beeld worden gegeven 
over de opbrengsten op het gebied van spelling. Einde schooljaar 1617 verwachten we daar meer 
over te kunnen zeggen. 
Dit jaar zijn we begonnen in groep 3 met een ‘vakantiedip’ interventie. Ouders krijgen voorlichting 
over het begeleiden van hun kind met lezen, en krijgen het boek Vos en Haas in bruikleen mee, 
samen met een werkboek. Iedere dag wordt daaruit een kwartier gewerkt. In de tweede schoolweek 
worden deze kinderen getest op AVI. 
Ook dit jaar hebben wij nauw samengewerkt met het leerteam van de HU, waarbij het verhogen van 
de opbrengsten technisch lezen centraal staan. 
We leerden om zelf de opbrengsten te analyseren en interventies te bespreken met de leerkrachten. 
Uitgangspunt hierbij: analyseformulier zoals wij dat hebben ontwikkeld, en natuurlijk de specifieke 
opbrengsten uit Parnassys.  
 

Versterken van het pedagogisch klimaat 
Het was het voornemen om de kanjertraining structureel in te zetten van 1 oktober tot 1 april. 
Daarnaast zou het bijbehorende leerlingvolgsysteem Kanvas consequent moeten worden 
gehanteerd. 
We kunnen vaststellen dat de uitvoering achterbleef bij de verwachtingen. De consequentheid in 
toepassing schoot (schoolbreed) tekort. Dit is echter voorwaardelijk om te komen tot een duidelijke 
leerlijn die ook voor de leerlingen goed zichtbaar is. 
Dit heeft geleid tot een interventie op het gebied van begeleiding. Vanuit de IB hoek zal er in het 
schooljaar 1617 extra tijd worden vrijgemaakt in de begeleiding van het team (zie Jaarplan 1617). 
 

Denktank 2032 
Het MT van de Damiaanschool heeft een Denktank gevormd, waarin wordt onderzocht 
hoe de Damiaanschool invulling kan geven aan het advies van Platform Onderwijs 2032.  
De leden van de Denktank hebben gekeken welke hoofdpunten uit het rapport wij voor onze 
school het belangrijkst vinden en wat er bij de Damiaanschool past. Er is gezocht naar 
onderwerpen die aansluiten bij wat er op school al in gang is gezet en bij de richting van ons 
schoolplan 2016 – 2020. Hierin ligt de nadruk op de balans tussen consolideren en vernieuwen.  
Op basis hiervan zijn 3 prioriteiten gesteld: 

 Vakoverstijgende vaardigheden  

 Integreren van vakgebieden Mens & Maatschappij en Natuur & Technologie  

 Digitale geletterdheid  
Voor nadere informatie zie de desbetreffende bijlage 
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Onderzoek naar Engels groep 1 t/m 8 
In het kader van een masterstudie van een collega, heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de 
wenselijkheid c.q. het draagvlak om Engels vanaf de kleutergroepen in te voeren. Uit de conclusies 
van dit onderzoek (juni 2016) kunnen we afleiden dat er voldoende grond is om het vak Engels te 
gaan opnemen in ons curriculum. In het schooljaar 1617 zullen daarvoor verdere acties uitgerold 
worden. 
 

ICT  
We hebben gewerkt aan de actiepunten vanuit ons ICT beleidsplan 2015 - 2017 
Dit t.b.v. ondersteuning van ons curriculum en keuzes m.b.t. inzet van middelen. In dit kader zijn we 
een  pilot  gestart met het gebruik van functionele tablets van Snappet (middenbouw locatie 
centrum). Deze pilot loopt door in het schooljaar 1617 en wordt uitgebreid naar locatie Kerckebosch.  
Het digitaal schoolrapport is in gebruik genomen voor alle groepen. Verder is het ouderportaal van 
de website operationeel gemaakt. Er is door de ICT coördinator veel werk verzet om het digitale 
systeem naar behoren te laten werken. Wij beschouwen deze ondersteuning als een separate 
deskundigheid welke Stichtingsbreed veel aandacht vraagt. Absoluut voorwaardelijk voor het slagen 
van een goede digitale geletterdheid van onze leerlingen. 
 

Werken aan kwaliteitszorg 
We namen maatregelen om de behaalde kwaliteit te behouden c.q. te verbeteren d.m.v. 

 Realiseren van het Schoolplan 2016-2020 

 Het structureel werken aan verbetering door het werken met een Jaarplan 

 Structureel overleg tussen/met schoolleiding - IB - leerkrachten 

 Het werken met (trend-)analyses opbrengsten  + gebruik maken daaruit volgende 
interventies (bv. voortzetting participatie project HU in het kader van opbrengstgericht 
werken met focus op het technisch leesonderwijs onderbouw) 

 Professionaliseringsactiviteiten (team + individueel) 

 Consequent uitvoeren van de gesprekscyclus (functionerings- en beoordelingsgesprekken) 

 Uitvoeren tevredenheidsonderzoeken (ouders | leerlingen) 

 Evaluatie-overleggen op verschillende niveaus 

 Maken van het jaarverslag 2015-2016  

 Participeren als Opleidingsschool 

 Participeren in diverse interne (bv. IB en directie op Stichtingsniveau) en externe netwerken 
(bv. VVE – ZOUT) 

 Intensieve samenwerking met ouders (zie Ouderbetrokkenheid 3.0) 

 Leerteam HU: technisch lezen 
 

Personeelsbeleid 

Doelen:  

 Verhogen van de kwaliteit van het onderwijs door het versterken van de 
professionalisering van de leerkrachten gekoppeld aan de specifieke 
schoolontwikkelingen. 

 Mobiliteit van de medewerkers bevorderen. 

 De mogelijkheden van het opleiden in de school van jonge, toekomstige collega’s 
vergroten. 
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Professionaliseren 
Wij werkten voortdurend aan kwaliteitsverhoging van onze competenties d.m.v. team- en individuele 
scholingen. Zie hiervoor het Jaarplan 2015-2016. Primair is de Stichtacademie bron voor 
scholingsactiviteiten. De praktijk leerde echter dat dit instrument niet voldoende rendement 
opleverde. Er is in de loop van het jaar een gerichter aanbod samengesteld in de hoop dat dit zal 
leiden tot een grotere afname vanuit dit aanbod. Het professionaliseringsbudget is in voldoende 
mate gebruikt om de scholingen te bekostigen. Diverse collega’s hebben collegiale visitaties 
uitgevoerd met een doelgerichte observatievraag. De schoolleiding leverde een bijdrage aan de 
professionalisering door zowel externe (bijwonen congressen, studiedagen, workshops) als interne 
activiteiten (directieoverleg, kenniskringen  en studie-werkdagen van Het Sticht). Een meer 
gedetailleerd overzicht: 

 
Directieniveau  

 Directeur Primair Onderwijs Vakbekwaam (Magistrum)  

 Opbrengst gericht Passend onderwijs (AVS)  

 Werken met flitsbezoeken 

 Bezoeken van congres(sen) gedurende het schooljaar (monitoren onderwijsontwikkelingen)  

 Studie- werkdagen Het Sticht (in directieverband) en ZOUT (passend onderwijs) 
 

Master Sen  
 Master Sen specialisatie rekenen (Windesheim-Marnix)  

 Master Sen speciale onderwijsbehoefte jonge kind (Windesheim-Marnix)  

 Master Sen specialisatie gedrag (HU)  
 

Teamscholingen  
 Natuur en Techniek locatie Kerckebosch (Nederlands Instituut voor Biologie)  

 N.a.v. ontwikkelingen Opleiden in school (HU – schoolopleider)  

 Ouderbetrokkenheid 3.0: transparantie in dossiervorming 

 

BHV  
Jaarlijkse nascholing voor alle BHV krachten (van Doesburg)  
 

Diversen  
 Observeren en toetsen bij kleuters  

 Introductie in mindfullnes  

 Coördinatorenbijeenkomsten Wetenschap en Techniek  

 Gebruik tablets Snappet  

 Voortgang ouderbetrokkenheid 3.0  

 Oriëntatie taalklas bij kleuters  

 Wetenschap en techniek (divers) 

 Coaching 

 Oriëntatie op Engels groep 1 t/m 8 

 Masterclass Summerschool UU  Onderzoekend en ontwerpend leren 

 Nemo  leerkrachtendag 

 Met sprongen vooruit 

 21e Century Skills 

 Kanjertraining 

 Toepassingen Gynzy 
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 Teach like a champion 
 

CAO Primair Onderwijs 
De uitgangspunten van de nieuwe Cao Primair Onderwijs 2014-2015 zijn leidend geweest in het 
gevoerde personeelsbeleid. De highlights waren: 

 invoering van de 40-urige werkweek 

 introductie duurzame inzetbaarheid  

 herstructurering taakbeleid 

 structurele loonsverhoging van 4.8% 
 
De nieuwe CAO zorgde wel voor de nodige onrust. De voorgestelde maatregelen werden niet als 
werkdruk-verlichtend ervaren en werkten nogal conflicterend met de dagelijkse werkpraktijk en -
sfeer. Samen met bestuur en PGMR zijn we er wel in geslaagd om e.e.a. in ‘rustiger vaarwater’ te 
krijgen. 
 

Bekwaamheidsdossiers 
Deze werden weer verder gevuld met o.a. verslagen uit de gesprekscyclus en scholingscertificaten. 
 

Sturen op ziekteverzuim 
Afgesproken handelingen/interventies/ondersteuning vastgelegd in het protocol ziekteverzuimbeleid 
waren leidend om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. Zo werd o.a. de bedrijfsarts 
ingeschakeld om leerkrachten te begeleiden en was er een actieve opstelling vanuit de schoolleiding 
om zieke werknemers te volgen in het ziekteproces.  
                                                                                      

 
2015                                                                                      2016 
 
Het gemiddelde ziekteverzuim (kort- en langdurend) gedurende het schooljaar 1516 bedroeg 4,2%  
versus landelijk tussen de 5.5% en 5.8% 
Als we kijken naar alleen het kortdurende verzuim (< 42 dagen) bedroeg het percentage gemiddeld 
1,7% . 

 

Opleiden in  school 
Door een terugloop in aanmeldingen op de PABO hebben we minder studenten begeleid in 
vergelijking met voorgaande jaren. Dit jaar kregen ook MBO studenten de begeleiding door de 
schoolopleider. De taakomschrijving van schoolopleider is gerealiseerd. 
Omdat de Damiaan twee locaties kent, was er de noodzaak om te zoeken naar een tweede 
ondersteunende schoolopleider voor locatie Kerckebosch. M.i.v. het schooljaar 1617 wordt deze 
operationeel. Voor verdere details zie ook de bijlage (Jaarverslag schoolopleider). 
Het leerteam opbrengst gericht werken (directie-IB-schoolopleider-taalspecialist) is diverse keren bij 
elkaar geweest om de voortgang van het proces te bespreken. 
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Tevredenheidsonderzoek 
Het actieplan m.b.t. meest actuele onderzoek (mei 2015) werd uitgevoerd 

1. Inrichting lokalen en overige ruimten (overzichtelijk, opgeruimd, ordelijk) 
Doel: realiseren gestructureerde werkomgeving 
Resultaat: voldoende maar nog niet op het gewenste niveau 

2. Gesprekscyclus volgens afspraak blijven realiseren 
Doel: reflecteren en stimuleren  leraarcompetenties 
Resultaat: loopt nu structureel door 

3. Verbetering informatiebeleid Het Sticht (vnl. meer financieel inzicht) 
Doel: beter geïnformeerd zijn financieel beleid Het Sticht 
Resultaat: bevindingen hierover nog niet vastgesteld 

4. Mogelijkheid van roulatie andere scholen van Het Sticht blijven benoemen 
Doel: bevorderen externe mobiliteit 
Resultaat: er blijkt weinig animo voor externe mobiliteit vanuit de Damiaan 

 

Gesprekscyclus  
Functioneringsgesprekken (jaarlijks) en beoordelingsgesprekken 
(tweejaarlijks) werden dor de schoolleiding uitgevoerd. We werkten 
daarmee toe naar een professionele standaard door het realiseren van 
minimaal een voldoende beoordeling.  Bij een klein deel van het team 
vraagt dit extra interventies op een aantal competenties om het gewenste 
resultaat te behalen. 

 
Voordracht voor beloningsdifferentiatie 
De schoolleiding heeft een voordracht gedaan voor een extra beloning in 
het kader van het geformuleerde Stichtingsbeleid. Het betrof een teamlid 
die zich (extra) heeft ingespannen t.b.v. het realiseren van het digitaal 
rapport. 
 
 

Goede relaties 
 
Doelen: 

 Het verbeteren van de relatie tussen de school en de ouders; ouders als educatief 
partner. 

 Band met maatschappelijke partners versterken.  

 Stimuleren van goed burgerschap. 

Oudertevredenheidsonderzoek  
Op beide locaties zagen wij een lichte stijging van de algehele tevredenheid. Dit beschouwen wij als 
een bemoedigend gegeven. 
N.a.v. de specifiekere uitkomsten van deze ouderpeiling wordt er actie gezet op:  
Centrum:  
nader onderzoek relatief hoge ontevredenheid ouders bovenbouw over zorgverlening 
verhogen verkeersveiligheid rond de school (wordt nu ook door de gemeente praktisch ondersteund) 
onderzoek starten naar continurooster 
Kerckebosch: nader te bepalen bij aanvang schooljaar 1617 
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Ouderbetrokkenheid 3.0 
School en ouders werkten samen aan een voor beide partijen helder doel: de ontwikkeling van het 
kind, de leerling: op weg naar een cultuur van gelijkwaardig samenwerken. Een regiegroep 
bestaande uit ouders en leerkrachten is –aansluitend op het voorliggende schooljaar 1415- vijf keer 
bij elkaar geweest. Daarbij werden de tien criteria die de basis vormen van een goede 
ouderbetrokkenheid verder ‘tegen het licht gehouden’. Een aantal criteria werd op orde bevonden 
en bij een ander aantal werd er actie gezet op het in orde krijgen. Bijvoorbeeld het realiseren van een 
goede oudercontactcyclus, het voeren van ouderpanelgesprekken en transparantie in het 
leerlingdossier. 
De regiegroep denkt nu zo ver te zijn dat een externe audit uitsluitsel moet geven over de huidige 
stand van zaken rond ouderbetrokkenheid. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de Damiaan 
weer verder in zijn ontwikkeling en hoopt zo te kunnen ‘schakelen’ naar het realiseren van een 
samenlevingsgerichte basisschool (zie hiervoor het nieuwe Schoolplan 1620). 
De audit vindt plaats in het najaar van 2016 en de uitwerking van de tien criteria vindt u als bij bijlage 
bij dit jaarverslag. 
 
Samenwerking met diverse –maatschappelijke- organisaties 

 Deze samenwerking kreeg o.a. gestalte door 

 inzet van ondersteuning door maatschappelijk werk 

 afstemming via gemeentelijke en regionale netwerken als VVE, schakelklas, LEAZ, CJG en 
ZOUT 

 contacten met diverse BSO-instellingen in Zeist 

 gebruik maken van aanbod Meander Omnium 

 ouderenwerk Zeist (t.b.v. integratie-activiteiten ouderen en leerlingen) 
 

Invulling geven aan burgerschapsvorming 
Kinderen begeleiden op het pad naar goed burgerschap vond dit schooljaar op de Damiaanschool 
o.a. als volgt plaats:  

 ‘Oefenen’ van democratie in de klas. Kinderen krijgen een stem in het reilen en zeilen van de 
groep. D.w.z. we maken ze medeverantwoordelijk voor de onderlinge verhoudingen, de 
inrichting van de leeromgeving, de keuze van activiteiten. Kinderen kunnen voorstellen 
inbrengen. Er is inspraak bij het opstellen van de regels.  

 Dit schooljaar is daar de leerlingenraad aan toegevoegd waardoor er ook schoolbreed een 
democratisch platform is gecreëerd. 

 Goed leren omgaan met en nakomen van afspraken rond de algemeen geldende normen en 
waarden.  

 Constructief conflicten leren oplossen.  

 Inzicht geven in sociale verhoudingen (o.a. Kanjertraining)  

 Leren een open houding aan te nemen m.b.t. verschillen tussen mensen (stellingname tegen 
vooroordelen).  

 Het geven van complimenten  

 Het benadrukken van de dingen die goed gaan.  

 Het bevorderen van een goede taalbeheersing: maakt het voor de kinderen mogelijk om 
intensief deel te nemen aan de verschillende aspecten van het maatschappelijk leven, nu en 
in de toekomst.  

 
Dit is slechts een deel van de activiteiten. Voor de volle omvang van het protocol 
burgerschapsvorming verwijzen wij naar onze website onder Documenten. 
 

Profilering 
We werkten aan behoud en uitbreiding van ons marktaandeel middels 
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 Activiteiten PR groep Kerckebosch specifiek: de school extern meer bekend maken in de wijk 
middels het verspreiden van een flyer. 

 School meer intern ‘zichtbaar’ maken voor ouders o.a. door het meer visueel maken van 
uitvoeringsaspecten van Kunst- en cultuureducatie en natuur en techniek (tentoonstellingen 
en inloopmomenten). 

 Verstrekken van heldere inhoudelijke informatie via eigen website, 
www.scholenopdekaart.nl  en de lokale media (Nieuwsbode). 

 
Vanuit de ouderpeiling kwam een positief beeld naar voren wat betreft de informatievoorziening. De 
inzet van het ouderportaal op de website levert hieraan een positieve bijdrage evenals de effecten 
vanuit het project ouderbetrokkenheid 3.0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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Bijlage 1 

Jaarverslag schoolopleider 2015-2016 

We hebben dit jaar gehad: 

 12  studenten van ITT, 

 4 studenten mbo onderwijsassistent, 

 1 student mbo zorg en welzijn en 

 1 vmbo stage. 
Daarnaast zijn er nog een aantal (snuffel-)stagiaires vanuit het CCZ bij Geertje geweest. 

Studenten 
De meeste studenten hebben een goede stage bij ons gelopen en hebben zich prettig en welkom 
gevoeld. 
Bij een paar studenten liep niet alles even goed; een aantal zijn daardoor gestopt of hebben een 
negatieve beoordeling gehad. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de praktijkopleiders. Het is op 
zo'n moment een moeilijke situatie, waarbij we ook kritisch moeten blijven op de instituutsopleider 
en zijn beoordeling. 
 
Onderzoek 
In het afgelopen jaar zijn de volgende onderzoeken door studenten gedaan: 
tutorlezen; 
woordenschat; 
beoordelen van schrijfproducten bij Staal; 
burgerschapsvorming; 
tabletgebruik bij kleuters. 
 
ITT 
Bij ITT is er een nieuwe opzet gekomen voor de lesvoorbereidingsformulieren. Dit betrof een 
onderzoek waarbij de schoolopleider de studenten moest observeren. Met behulp van een LIO en 
hulpvaardige collega's is dit gelukt, maar er is wel aangegeven dat het geen handig systeem is. 
Volgend schooljaar mogen praktijkbegeleiders  zelf observeren. 
ITT heeft een terugloop in aanmeldingen en we hebben dan ook verwacht minder studenten te 
krijgen. Dat viel in de praktijk mee. 
 
In maart kwam het bericht dat er een verandering van toewijzing studenten ging komen. Vanaf nu 
mogen studenten alleen nog maar stage lopen op een opleidingsschool of een school die nu in het 
traject zit voor opleidingsschool. Dit systeem heeft nog kinderziektes, waardoor er veel onrust bij 
studenten is ontstaan. Uiteindelijk is het resultaat voor ons dat we volgend schooljaar 5 LIO-ers 
krijgen. 
 
ITT heeft afgelopen jaar 1 informatiemiddag georganiseerd, 2 masterclasses en 1 bijeenkomst over 
observeren t.b.v. de lesvoorbereidingsformulieren. De schoolopleider is bij allen geweest en bij 1 
masterclass is ook een praktijkopleider meegegaan. 
 
MBO 
We hebben meerdere studenten gehad, maar helaas zijn er een aantal uitgevallen door ziekte of 
tegenvallende studieresultaten. 
Er is een voorlichtingsavond geweest op het ROC en daar is de schoolopleider geweest. 
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Ook hier gaan ze meer verwachten van observaties van prestaties: het liefste door iemand die niet de 
praktijkbegeleider is; op dit moment even afwachten en voor komend jaar kijken hoe dit gaat 
uitpakken. 
 
Schoolopleider 
Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de schoolopleider het niet helemaal alleen kan doen. Er 
is een extra schoolopleider nodig op de locatie Kerckebosch. Na een zoektocht zal vanaf komend 
schooljaar zal Sjaak Evers een aantal taken overnemen. 
Er is twee keer overleg geweest tussen directie en schoolopleider. 
Er zijn 4 bijeenkomsten geweest met alle schoolopleiders van het Sticht onder  leiding van een 
nieuwe bovenschools schoolopleider (waarvan 1 keer samen met een ander bestuur). Deze 
bijeenkomsten waren meestal zinvol en Miranda heeft het goed geregeld. 
Daarnaast is er tussentijds contact geweest met de schoolopleider van de Kameleon om enkele 
studenten goed over te dragen; iets wat vaker zou mogen gebeuren, want het is zinvol voor student 
en praktijkopleider. 
Door tijdgebrek en lastige planning zijn er helaas geen intervisie bijeenkomsten met studenten 
geweest. 
 
Komend schooljaar 
Voor komend schooljaar staan onder andere de volgende  punten op het programma: 
 
Inwerken en samenwerken 2e schoolopleider 
Intervisiebijeenkomsten oppakken 
Ontwikkelingen ITT en mbo goed blijven volgen, en inspelen op de gevolgen voor ons als school. 
Meerdere bijeenkomsten ITT en Stichtnetwerk 
 
september 2016 
 
Morra Koudijs (schoolopleider) 
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Bijlage 2 

Opbrengsten Damiaanschool schooljaar 2015-2016  

t.b.v MR en Jaarverslag 

Rekenen/Wiskunde 

De groepen 3,4,5, zijn dit jaar gestart met de nieuwe Cito toetsen 3.0 

Het rekenonderwijs op de Damiaanschool scoort voldoende tot ruim voldoende. 

Twee jaar geleden zijn wij gestart met de nieuwe versie Wereld in Getallen. Een methode die de 

leerkracht en leerling de mogelijkheid geeft, om direct inzicht te krijgen in dat gedeelte van de 

leerstof wat nog onvoldoende wordt beheerst. 

Na een toets kan de leerling een taakbriefje krijgen waarop exact staat aangegeven wat nog extra 

geoefend/ uitgelegd moet worden. Enkele leerkrachten in de bovenbouw hebben daar het afgelopen 

jaar ervaring mee opgedaan: de taken van het taakbriefje werden opgenomen in de weektaak van 

een leerling. Komend jaar gaan alle leerkrachten vanaf groep 4 hiermee werken. 

In twee middenbouwgroepen op locatie centrum is een pilot gestart met Snappet. Hiermee kunnen 

kinderen werken aan hun leerlijn rekenen, want vooral het vak rekenen is hierbij ingezet. 

Opvallend na 1 jaar: de betere rekenaars hadden meer baat bij deze vorm van oefenen dan de 

zwakkere rekenaars. Wij denken dat dit vooral komt door het adaptieve aanbod van Snappet:  de 

betere rekenaars krijgen steeds moeilijkere opgaven, deden succes ervaringen op en werden 

daardoor enthousiast om ermee verder te gaan. De zwakke rekenaars hebben een leerkracht nodig 

die voordoet, materialen erbij haalt, modelt. 

Komend schooljaar wordt de pilot ook ingezet in de middenbouw van locatie Kerckebosch. 

De beide bovenbouwgroepen van locatie centrum geven hun rekenlessen groepsoverstijgend: 

hierdoor is steeds 1 leerkracht beschikbaar voor verlengde- en extra instructie. Dit geeft goede 

resultaten: de groep leerlingen met een III-score op de Cito-toets E7 is gegroeid. De IV/V-scores zijn 

minder geworden. 

Er is 1 groeps-interventie gedaan in groep 5 locatie centrum. Vanaf de meivakantie is er een extra 

leerkracht gedurende een aantal uren in de groep geplaatst, zodat er meer op niveau gewerkt kon 

worden. De toets E5 van deze groep gaf dan ook betere scores dan M5. (gemiddeld van IV-III). We 

hopen dat deze tendens zich voortzet, ook het komend jaar is er extra hulp in deze groep. 

Groep 3K scoort onvoldoende, is wel in niveauwaarde gestegen op de toetsen M/E; maar  er is veel 

extra aandacht naar het technisch lezen gegaan.  

 

Begrijpend lezen 
 

De groepen 3, 4 en 5 (van de combigroep) scoren goed op de toetsen begrijpend lezen.  

Groep 5, waarbinnen de interventie heeft plaatsgevonden, scoort nog wel gemiddeld onvoldoende, 

maar er is een kleine stijging zichtbaar. 

De groepen 5/6-8: Groep 6 scoort onvoldoende. De oorzaak ligt niet in het technisch leesniveau van 

de kinderen. De methodetoetsen worden goed gemaakt; wij denken dat de oorzaak ligt in de lange 

teksten die deze kinderen voor het eerst moeten maken bij de Cito-toets. Volgend jaar worden er 

extra interventies gedaan in deze groep. 



 

16 
 

De groepen 7 en 8 scoren voldoende/goed. In het komend jaar wordt er locatie overstijgend 

wekelijks gewerkt aan de woordenschat. Bij het maken van een analyse van de toetsen valt op, dat 

de fouten die gemaakt worden, veelal te maken hebben met een beperkte woordenschat. Ondanks 

dat een deel van deze kinderen deel hebben genomen een de Schakelklas. 

Groep 3k en 5K scoren net beneden gemiddeld. 

 

Spelling 
 

Vorig schooljaar zijn wij school-breed gestart met de taalmethode Staal. Staal heeft een heel 

specifiek spellingprogramma met een geheel eigen aanpak. Ondanks dit feit, zijn we toch met alle 

groepen begonnen. De bovenbouwgroepen hadden het lastig, bij de start. Maar door een goede 

aanpak van de leerkrachten, waarbij goed gebruik werd gemaakt van de verschillende 

hulpmaterialen, ging het steeds beter. 

We zijn dan ook unaniem enthousiast over deze methode, zeker nu wij zulke goede resultaten zien 

op de cito’s. 

Dat deze methodiek goed aanslaat, is ook te merken aan de opbouw van de resultaten: de E-toetsen 

zijn goed vooruit gegaan, vergeleken met de M-toetsen. 

Komend schooljaar gaan de kinderen van groep 3 ook werken met deze spelling aanpak; zelfs de 

kleuterleerkrachten worden hierin geschoold. 

We zien in groep 5K een grote vooruitgang vergeleken met het jaar daarvoor. 

 

Technisch lezen 
 

Wij werken nu twee jaar nauw samen met het Lectoraat lezen van de HU ( Hogeschool Utrecht). 

Afgelopen jaar zijn wij begonnen met het observeren van de lees/ taallessen in de groepen 3 en 4. 

Samen met de opbrengsten van de toetsen, vormen deze observaties de data die wij gebruiken om 

de juiste interventies te plegen. 

Afgelopen jaar hebben wij dan ook in deze groepen gewerkt met: 

- duo lezen 

- maatjes lezen met kinderen uit de groepen 7 en 8 ( wat ook bevorderlijk bleek voor zwakke 

lezers uit deze groepen!) 

- meer leestijd in de groep 

 

In de groepen 4 zagen wij niet echt een grote vooruitgang: de zwakke lezers zijn niet op het juiste 

leesniveau geëindigd in groep 3. Er is wel een grotere groep lezers die wel goed op niveau naar groep 

4 is gegaan. Daarin zien wij echt een vooruitgang. 

In groep 4 hebben deze kinderen wel een inhaalslag gemaakt door het ‘leesbad’ dat zij kregen 

aangeboden. Ze zijn op een goed niveau doorgestroomd naar groep 5. 

Wij proberen alle kinderen te begeleiden naar AVI-plus niveau, liefst eind groep 7. Dat lukt (nog) niet 

maar wij zien wel een enorme sprong vooruit, vergeleken met jaren geleden. Gemiddeld haalt nu 

zo’n 90% van de leerlingen dit niveau bij de overgang van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs. 

Groep 3K: heeft als extra interventie het Connect lezen en extra leestijd ingevoerd. Het resultaat is 

dat van 23% naar 70,5% leerlingen het juiste AVI-niveau heeft behaald. 
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Schakelklas MB (middenbouw) 
 

Wij volgen ook de leerlingen die 1 jaar de Schakel (Taal)klas MB hebben gedaan. 

Leerlingen die nu in de groepen 6 zitten, hebben in het schooljaar 2014-2015, in de schakelklas 

gezeten. Het betreft 9 leerlingen vanuit beide locaties. 8 Kinderen scoren, na twee jaar, onvoldoende 

op de toetsen Begrijpend Lezen. Bij de meeste kinderen is er geen verband tussen het technisch 

lezen en begrijpend lezen, het technisch lezen wordt goed beheerst. 

Bij analyse van de toetsen zien we, dat vooral het woord-begrip en de Nederlandse gezegdes een 

probleem zijn. Er zijn geen significante verschillen in hun toetsresultaten direct na het volgen van de 

taalklas. 

 

Bij de leerlingen die nu in groep 7 zitten, en in het schooljaar 2013-2014 de taalklas hebben gevolgd, 

zien wij eigenlijk dezelfde ontwikkeling. 

 

Woordenschat groep 4 is gevolgd met de methodetoetsen. Op het eindrapport was het gemiddelde 

een 8; drie leerlingen hebben een onvoldoende gescoord, daarvan zou 1 leerling een potentiële 

kandidaat zijn voor de Taalklas. 

Als interventie hebben deze kinderen extra oefening gekregen op de computer. 

 

Eindresultaten IEP-toets 

 

 

1F: Fundamentele niveau: dit niveau sluit aan bij VMBIO Basis/Kader/TL 
1S Streefniveau: Dit is een het streef niveau waar je met alle leerlingen naar streeft; sluit aan bij      
              een goed TL-niveau. 
2F  Sluit meer aan bij Havo/VWOi. 
<1F: Op weg naar het 1F-niveau. 
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Wij hebben met beide locaties op het landelijk gemiddelde gescoord. 

Schooladviezen: 

Locatie Centrum    

Advies:  Aantal LL. Percentage  

VWO+  8  28,5% 

VWO  1  3,5% 

Havo  1  3.5% 

TL   6  21,5% 

GTL  6  21,5% 

Kader  4  14,5% 

Basis  2  7% 

(LWOO: 4 LL) 

Locatie Kerckebosch 

Advies  Aantal LL. Percentage 

VWO+  5  22% 

VWO  5  22% 

H/V  1  4% 

Tl/Havo  1  4% 

Havo  5  22% 

Kader  3  13% 

Basis  3  13% 

(LWOO: 4 LL) 
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Bijlage 3         

 

Uitwerking criteria Ouderbetrokkenheid 3.0 
 
 

Criterium 1: een heldere visie op ouderbetrokkenheid 
In de boom is opgenomen dat ouderbetrokkenheid een onderdeel is van de maatschappelijke 
dimensie. Verder volgt de school de richtlijnen van het CPS. De visie op ouderbetrokkenheid staat 
niet expliciet in de boom, omdat het een aanvulling is op de missie en visie van de Damiaanschool. 
Dat blijkt uit onderstaande analyse van de andere 9 criteria.  
 

 De visie is geformuleerd en heeft een plaats op de website. 

 We gaan er vanuit dat iedere betrokkene bij het onderwijs op de Damiaanschool inhoudelijk 
op de hoogte is van de visie. 

 

Criterium 2: iedereen actief bij het schoolbeleid  
De missie en visie van de Damiaan zijn geschreven voor kinderen, ouders en medewerkers. In de 
boom is dit te zien in onderdelen als de lerende organisatie en het maximaal benutten van eigen 
talenten en mogelijkheden van leerlingen.  
De boom wordt meer zichtbaar binnen de school: op het rapport wordt deze toegepast, in het 

promofilmpje en bij de foto’s van de leerlingenraad.  

 De leerlingenraad is een plek waar de talenten en mogelijkheden van leerlingen beter 
worden benut. Bij het organiseren van carnaval zijn ook leerlingen betrokken.  
Qua lerende organisatie worden de leerkrachten uitgedaagd/verplicht (d.m.v. POP) na te 
denken over de toekomst en de te ontwikkelen punten.  

 Door de ouderpanels worden ouders  meer betrokken bij beleidsvraagstukken en hen wordt 
gevraagd mee te denken over allerlei onderwerpen die de school aangaan.  

 Vraag is of ouders de boom herkennen als “onderdelen van de lerende organisatie en het 
maximaal benutten van eigen talenten en mogelijkheden van leerlingen. 

 Streven:  alle leerkrachten en de ouders hebben het visiedocument gelezen en men kan één 
speerpunt noemen.  

 Het visiedocument is een leidraad voor ons handelen als school en ouders in onze contacten, 
ontmoetingen en communicatie in brede zin. 

 

Criterium 3: leraren, leerlingen en ouders zijn welkom.  
Binnen de commissie ouderbetrokkenheid was geen discussie over dit thema, de school doet er alles 
aan om mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. In de boom is dit terug te vinden in de 
levensbeschouwelijke dimensie. Het blijft interessant om hier over in gesprek te zijn met elkaar. Uit 
de 0-meting bleek dat ouders zich welkom voelen. 
 

 Onderwijskundige dimensie 
- kennismakingsgesprekken (investeren in de relatie) 
- informatieavonden (kennismaken en info verstrekken)  
- gesprekkencyclus (relatie) 
- klassenouders (ondersteuning leerkracht en bevorderen ouderbetrokkenheid) 

 Levensbeschouwelijke dimensie 
- respect en waardering voor de Katholieke identiteit en ieders culturele achtergrond 

(vieringen) 
- bewuste schoolkeuze in relatie tot populatie gestimuleerd vanuit school  
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 Organisatorische dimensie 
       -      Oudervereniging (communicatie)  
       -      collegiale consultatie (professionele leergemeenschap)-opleidingsschool (lerende school) 
       -      MR (adviserende en instemmende rol) 
       -      MT, studiedagen, teamvergaderingen (borging en ontwikkeling beleid) 

 Maatschappelijke dimensie  
- leerlingenraad (leren samenwerken, burgerschapsvorming)  
- ouderpanelgesprekken (reflectie, leren van elkaar)  
- samenwerking omgeving (ouderen centrum) 

 Pedagogische dimensie 
- samenwerken en verantwoordelijkheid nemen (leerlingenraad, zelfstandig werken) 
- pedagogisch klimaat (Kanjertraining) 

  

Criterium 4: Ouders en leraren werken voortdurend samen.  
De samenwerking tussen ouders en leraren is onder ander terug te vinden in de lerende organisatie, 
de intensieve interne en externe communicatie en het streven om aan te sluiten bij de leefomgeving 
van leerlingen.  
 

 Ouders en leerkrachten werken veel samen   

 Er zijn gastlessen, wat er mede voor zorgt dat het aansluit bij de leefomgeving van de 
leerlingen. 

 Vrijwilligerswerk wordt gedaan door leerlingen van groep 7 (ouderenhulp en op bezoek bij 
eenzame ouderen).  

 Het ouderportaal heeft een grote bijdrage geleverd aan de communicatie van leerkrachten 
naar de ouders.  

 Voortdurend samenwerken komt terug in de gesprekkencyclus (de zogenoemde driehoek). 
Zodra deze cyclus is vastgesteld, weten we wat we van elkaar (ouders-leerkrachten) kunnen 
en mogen verwachten.  

 Interessant om nog na te gaan: denken ouders wel eens mee over wat je doet in de klas…. 
 

Criterium 5: Leraren, leerlingen en ouders zijn gelijkwaardig.  
Gelijkwaardig betekent dat leerlingen, ouders en leraren even belangrijk zijn, hoewel ze hun eigen rol 
hebben. Binnen ouderbetrokkenheid is vooral de communicatie belangrijk voor gelijkwaardigheid. 
Die gelijkwaardigheid is door de hele boom terug te vinden, vooral bij de maatschappelijke, 
organisatorische en levensbeschouwelijke dimensie.  
 

 De gesprekscyclus van oudergesprekken van leerkracht, ouder en kind waarin elk 
gelijkwaardig is. 

 De MR, ouderpanel en leerlingenraad: platforms voor gelijkwaardige samenwerking van 
leerkrachten en ouders. 

 De visieboom van de school komt overal terug. Bijvoorbeeld: op de nieuwe rapportmappen. 

 Openstellen van het leerling dossier en daar samen input aan geven (bv. door de 
gespreksverslagen). 

 Idee ter onderzoek / ontwikkeling: ouderportaal niet alleen vanuit leerkrachten maar ook 
vanuit de ouders te gebruiken. 
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Criterium 6: iedereen voelt zich verantwoordelijk voor elkaar.  
In de levensbeschouwelijke dimensie komen veel begrippen terug die relatie hebben met “oog 
hebben voor elkaar.” Dat we er samen voor zorgen dat mensen niet buiten de groep vallen, staat 
niet in de missie en visie, het is nu en aanname dat we dat samen niet laten gebeuren.  
 

 Nieuwe ouders en zij-instromers (welkom heten en begeleiden) 

 Koffie ochtenden (elkaar ontmoeten) 

 Kennismakingsgesprek (relatie) 

 Klassenouders (ondersteunen, betrokkenheid) 

 Open cultuur / communicatie  
 

Criterium 7: samen bouwen aan het leerlingdossier.  
Dit is een gevoelig onderwerp. Transparantie in de dossiers is het sleutelwoord. Hoe ver we samen 
gaan om ook thuisinformatie in het schooldossier te zetten, is niet duidelijk. In de komende periode 
moeten we samen uitzoeken wat dit voor de Damiaanschool betekent.  
 

 De discussie over het open stellen is gestart in maart 2016 in regiegroep en teamoverleg; 
daarbij is vastgesteld dat privacy-aspecten goed gerespecteerd moeten worden. 

 Per augustus 2016 worden de kengetallen (toetsen) en (voorlopig) advies VO opengesteld. 

 Bestaande gespreksverslagen zijn door het team geanalyseerd om te komen tot verfijning; 

 Daarbij gaan we verder op zoek naar een format-gespreksverslag waarin doel-inhoud-
vervolgafspraak/evaluatie goed zichtbaar zijn; ook wordt er gewerkt aan een geschikt 
overdrachtsformat. 

 Team wil ook de ruimte behouden voor gegevens uit de professionele communicatie; deze 
zijn en blijven uitsluitend beschikbaar voor intern gebruik. 

 
 

Criterium 8: Openheid over verbetersuggesties en klachten.  
Verbetersuggesties en klachten horen bij de lerende organisatie en reflectie, maar zijn nog niet 
expliciet in de boom opgenomen. Belangrijk is dat de school open is over klachten en 
verbetersuggesties. Via de site, ouderraad en de medewerkers is het nu wel mogelijk in gesprek te 
gaan met de school.  
 

 Klachtenregeling staat in de schoolgids. 

 Kleine klachten/verbetersuggesties kunnen in de klas gemeld bij de leerkracht. 

 Door open ontvangst in de ochtend: creëert openheid en werkt drempelverlagend. 

 Initiatieven van leerkrachten voor bijvoorbeeld koffieochtenden werken ook 
drempelverlagend en dragen bij aan open communicatie voor iets een klacht wordt. 

 Klachten/kritiek worden gezien als een verbeteringsmogelijkheid. 

 Door gebruik van het ouderpanel geef je ruimte voor verbetering en reflectie. 

 Gebruik maken van de nieuwsbrief om klachten/opmerkingen/tips te communiceren. 
 

Criterium 9: minstens 80% opkomst.  
Hoge opkomst bij verplichte bijeenkomsten is een resultaat van goed beleid voor 
ouderbetrokkenheid. Als we kijken naar oudergesprekken, haalt de school de 80%. Voor andere 
bijeenkomsten zou het resultaat nog kunnen verbeteren.  
 

 Oudergesprekken ruim 80%, door vastgelegde gesprekscyclus wordt dit geborgd.  
 Door extra momenten in informele sfeer wordt contact vergroot waardoor de verplichte 

gesprekken eerder gehaald worden (koffieochtend kleuters-meedraaiochtend groep 8) 
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 Laatste bijeenkomst vanuit oudervereniging (Pesten) werd zeer goed bezocht, school 
faciliteerde de avond goed. Aandachtspunt voor toekomstige thema-avonden. 

 We moeten blijven streven naar 80%, maar ons ook realiseren dat dit niet in alle gevallen 
mogelijk zal kunnen zijn. 

 

Criterium 10: wetten en schoolregels zijn duidelijk.  
Regels en wetten hoeven geen onderdeel van de missie en visie van de school te zin, ze zijn een 
randvoorwaarde. Wie ze zoekt, vindt ze makkelijk op de website. In de boom staat wel dat de school 
goed communiceert met ouders en beleid goed borgt. 
 

 Zijn beschikbaar op de website.  

 In de  nieuwsbrieven worden geregeld een aantal afspraken/regels weer even aan het licht 
gebracht (bv. verkeersveiligheid rondom school) 

 In de klassen hangen de regels vanuit de kanjertraining. 

 Regels van de school komen indirect terug door gebruik van de visieboom. 

 Afspraken en regels komen in de dagelijkse interactie met de kinderen/ouders regelmatig 
aan bod. 
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Bijlage 4 

 

 

Op initiatie van het MT van de Damiaanschool is er een Denktank gevormd, waarin wordt 

onderzocht hoe de Damiaanschool invulling kan geven aan het advies van Platform 

Onderwijs 2032. In deze notitie wordt een overzicht gegeven van onze aanpak en vragen wij 

het MT om een eerste reactie.                           

               

Fig 1: Model hoofdpunten Onderwijs 2032 

De leden van de Denktank hebben gekeken welke hoofdpunten uit het rapport wij voor onze 

school het belangrijkst vinden en wat er bij de Damiaanschool past. Er is gezocht naar 

onderwerpen die aansluiten bij wat er op school al in gang is gezet en bij de richting van ons 

schoolplan 2016 – 2020. Hierin ligt de nadruk op de balans tussen consolideren en 

vernieuwen.  

Op basis hiervan zijn 3 prioriteiten gesteld: 
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1. Vakoverstijgende vaardigheden 

Bij de vraag welke vaardigheden kinderen nodig hebben om in 2032 goed aan hun 

volwassen en werkende leven te beginnen, sluiten wij aan bij de 21-st century skills. 

We moeten de benodigde basiskennis aanbieden op een manier waarbij onze 

leerlingen deze vaardigheden verder gebruiken en ontwikkelen.  

 
Fig 2: 21st Century Skills 

 

2. Integreren van vakgebieden Mens & Maatschappij en Natuur & Technologie 

In het advies van het Platform 2032 wordt gesproken over integratie van de vakken 

biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur- en techniek in de domeinen 

‘Natuur en technologie’ en ‘Mens en Maatschappij’.  We hebben in dit kader 

gesproken over IPC, maar zijn tot de conclusie gekomen dat het goed inzetten van 

een volledig nieuwe werkwijze als IPC voor dit moment een te grote organisatorische 

vernieuwing vraagt. In ons schoolplan is bewust gekozen voor het zoeken naar de 

juiste balans tussen consolideren en vernieuwen. We willen niet opnieuw hele grote 

veranderingen doorvoeren, maar door kleine stappen te zeten draagvlak creëren en 

leren wat werkt op de Damiaanschool. 

We kiezen daarom voor een ‘proeftuin’ met de zaakvakken, te beginnen met 

geschiedenis. De denktank gaat zich buigen over de kerndoelen voor dit vak (te 

beginnen met één groep), waarbij wordt gekeken naar wat zijn die kerndoelen, wat 

bieden wij op dit moment aan en waar kunnen wij winst behalen. Hoe kunnen wij 

bijvoorbeeld door middel van het gebruik van de ‘bakkaarten’ projectmatig en met 

schoolbreed gekozen werkvormen structureel aan de 21-st century skills werken en 

daarbij de benodigde kerndoelen raken, zonder dat wij stap voor de stap de methode 

met lesboek en werkboekjes volgen. Belangrijk is om te bekijken hoe we in dit 

projectmatig aanbod combinaties kunnen maken met bijvoorbeeld techniek, crea en 
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natuur. Door handige combinaties te maken zorgen we ervoor dat het curriculum 

niet voller wordt. Aanpassingen in de lesroosters laten dit zien, en zullen schoolbreed 

met elkaar besproken worden (hoeveel uren besteden aan welke vormingsgebieden 

etc.).  

 

3. Digitale geletterdheid 

In het onderwijs 2032 voor de Damiaanschool is ICT geen doel op zich, maar altijd 

ondersteunend aan het aanleren van de 21-st century skills. We zijn geen Steve 

Jobsschool en willen dat ook niet worden. Desalniettemin stellen wij vast dat de 

apparatuur waar onze leerlingen mee werken, niet up-to-date is. Kleuters moet 

worden aangeleerd om met een muis te werken, en in de meeste groepen zijn slechts 

3 (redelijk oude) computers beschikbaar. De oproep van de Denktank aan het MT is 

om op korte termijn inzichtelijk te maken wat het plan en budget is voor het 

aanschaffen van nieuwe apparatuur. Hierbij is het niet noodzakelijk dat elke leerling 

over een volwaardige tablet beschikt, maar stellen wij voor om als eerste stap (veel) 

meer Snappets aan te schaffen. Leerkrachten en leerlingen die er in de pilot mee 

werken zijn er enthousiast over, Snappet ondersteunt het gedifferentieerd aanbod, 

geeft de leerkracht direct inzicht waarbij nakijktijd kan worden ingeruild voor meer 

individuele instructie en begeleiding.  

Wat gebeurt er al in aansluiting op het advies? Diverse ontwikkelingen op de Damiaan 

sluiten goed aan op de hoofdpunten van het advies: 

- Taalvaardigheid: Met de taalmethode Staal wordt goed ingespeeld op de 

benodigde basiskennis voor taalvaardigheid met gebruikmaking van 21-ste eeuwse 

vaardigheden.  Verder is er een werkgroep die adviseert over het aanbieden van 

Engels in alle groepen (intern onderzoek 2016, resultaatuitvoering in de navolgende 

schooljaren 2017-2019). 

- Rekenvaardigheid: basisvaardigheden worden voldoende ingevuld met WIG. 

Snappet kan hier een mooie aanvulling op bieden. 

- Burgerschap: In het schoolplan is opgenomen dat wij een samenlevingsgerichte 

basisschool willen zijn. Na afronding van het traject ouderbetrokkenheid 3.0 richt de 

regiegroep zich op dit thema (2016-2019). 

- ‘Taal & Cultuur’ op locatie Kerckebosch voor een belangrijk deel ingevuld door 

het plusmenu van het Netwerk Cultuur Educatie.  

Graag vernemen wij de reactie va het MT op de voorgestelde werkwijze en op het verzoek 

om op korte termijn ICT-middelen voor de leerlingen te updaten. 

Met vriendelijke groet, 

Els, Andrea, Marije, Mariska, Linda en Esther 



 

26 
 

 

Fig 3: Visie toekomstgericht onderwijs Platform Ons Onderwijs 2032 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


