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Inleiding: 
 

In dit jaarverslag van OBS Jules Verne geven wij u inzicht in wat er zich in schooljaar 2021-2022 heeft afgespeeld op 
het gebied van personeel, organisatie en onderwijsinhoud. 

 

Het was weer een bijzonder jaar waarin kinderen, ouders en leerkrachten te maken kregen met allerlei regelgeving over 
Coronamaatregelen die genomen werden. Thuisonderwijs werd af en toe gegeven met behulp van een webcam. 

Als een collega ziek was, probeerden we dit eerst intern op te lossen, maar de invalpool is klein en dit blijft een groot 
probleem. We hebben een stappenplan gemaakt met wanneer groepen opgevangen worden of niet naar school kunnen. 

Dit is besproken in de MR. 
Ook het werken in Teams blijft een uitdaging, omdat kinderen regelmatig hun wachtwoorden niet meer weten. 

 

We hebben ook afscheid moeten nemen van onze bestuurder Jan Zijp. Een zeer roerige tijd voor de stichting. Gelukkig 
heeft dit geen invloed gehad op de scholen. 

 
We zijn dit jaar gestart met twee kleutergroepen en vanuit NPO gelden hebben we 2 kleine groepen drie kunnen maken. 

De ouders waren op de hoogte dat als er teveel kleuters zouden instromen, dat er één groep 2/3 zou komen na januari. 

Dit is echter niet gebeurd, omdat de kleuterklassen weliswaar 31 kinderen hadden aan het eind van het schooljaar, 
maar dit speelde pas aan het eind van het schooljaar. De laatste periode was het wel druk in de kleutergroepen. 

 
Ons driejarig traject: “The Leader in Me” is zijn derde jaar ingegaan. Dit betekent dat de gewoonten geïntegreerd zijn 

in de lessen en kinderen leren om de gewoonten toe te passen. Er is een ouderavond georganiseerd door leerlingen en 
er is een film gemaakt waarin kinderen de 7 gewoonten hebben uitgelegd. Aan het eind van het schooljaar zijn er 

porfolio gesprekken gevoerd in kleine groepjes. Aan het begin van elk jaar worden de gewoonten weer behandeld en 

worden er missie statuten ( wat voor groep willen wij zijn en wat betekent dit?) gemaakt in elke groep.  
 

 

 
 
 

Naast logopedie op dinsdag, hebben we op donderdag fysiotherapie in school. We denken dat dit een mooi aanbod is 
voor ouders en de lijnen naar de school zijn kort. Dit kon beperkt op school gedaan worden en werd soms ook online 

gegeven. 

 
Op 1 oktober hadden we 189 leerlingen. Aan het eind van het schooljaar 208 leerlingen.  Er zijn 12 kinderen die verhuisd 

zijn binnen en buiten Alkmaar. 2 leerlingen naar het speciaal onderwijs. 
 

We hebben dit schooljaar gewerkt met een tekencoach. Zij kwam in alle groepen en ging aan de slag met allerlei 

technieken. 
 

Juf Jettie is aan het eind van het schooljaar met pensioen gegaan. Juf Noa gaat haar vervangen. 
 

Er is een kwaliteitsmeter uitgezet onder ouders, personeel en leerlingen uit groep 6 t/m 8. De uitslag is besproken met 

de MR en er is een plan van aanpak gemaakt. De ouders gaven de school een 7.9, de medewerkers een 8.2, de 
leerlingen een 8.6 en het managementteam een 8.3. Cijfers om trots op te zijn. 

 
Wij proberen u met dit jaarverslag inzage te geven in de wijze waarop binnen de Jules Verne uitvoering is gegeven 

aan de verschillende beleidsterreinen. Daarnaast treft u een aantal resultaten en kengetallen aan. 
 

Ingrid IJsseldijk, directeur 

 
 

 



3 

 

 
 

 
 

 

 
 

1. Organisatieontwikkelingen 
 
Een aantal zaken wordt geëvalueerd die opgenomen zijn in het Jaarplan 2021-2022 

 
Het jaarplan wordt altijd op de evaluatie dag besproken en daarna volgt er een nieuw jaarplan voor het 

komende schooljaar die ook besproken wordt in de MR. Vervolgens wordt het vastgesteld en aan het 
schoolbestuur en de inspectie van het onderwijs gezonden. Het jaarplan is de jaarlijkse update als 

onderdeel van het meerjarenplan van 2019-2023. 

 
Groepsindeling: 

 
We zijn dit schooljaar gestart met 9 groepen. 

 

Groep 1/2 A: juf Jennifer en juf Didi 
Groep 1/2 B: Juf Anne en juf Didi 

Groep 3 A: juf Roos en juf Martje  
Groep 3B: juf Sylvia en juf Chantal 

Groep 4: meester Rodney 
Groep 5: juf Cindy en juf Kim 

Groep 6: juf Anke 

Groep 7: Juf Jettie en Meester Ruben 
Groep 8: Juf Noa en juf Lieke 

 
Directeur: Ingrid IJsseldijk 

Interne begeleiding: juf Gonneke  

Onderwijsassistenten: juf Isa en juf Ellen  
ICT-leerkracht: meester Ruben 

Academie072 docent: meester Ruben 
Conciërge: meester Frits 

Administratie: juf Nicole 

 
Daarnaast heeft de school altijd stagiaires van verschillende opleidingen zoals InHolland en het 

Horizoncollege. Deze studenten zijn de tweede periode weer ingestroomd. 
 

Het managementteam bestaat uit de directeur, de onderbouw coördinator juf Roos en de 
bovenbouwcoördinator juf Cindy en de IB-er juf Gonneke. 

In het MT worden beleidszaken voorbereid. 

 
Overleg en werkbesprekingen: 

 
Het schoolteam zorgt voor goed overleg in de volgende structuur: 

● MT 1 keer per twee weken. 

● IB en directie 1 keer per week. 
● De teamvergaderingen zijn verdeeld over het jaar en hebben verschillende inhouden. De werkgroepen 

hebben overleg en stellen de doelen vast voor een bepaalde periode, er zijn zorgvergaderingen en 
teamvergaderingen op organisatorisch gebied. Dit schooljaar hebben we ook veel via “Teams” 

vergaderd. 
● Groepsbesprekingen: Na een toetsperiode en indien noodzakelijk zijn er leerlingbesprekingen, over de 

vorderingen van de kinderen en groepsprocessen.  

De iep eindtoets is afgenomen. 
De cito’s zijn in februari en juni afgenomen. 

● Studiedagen: Verschillende studiemomenten over “The Leader in Me “ en Bewegend leren, Blink lezen. 
● MR: Ze vergaderen gemiddeld 6 keer per jaar. In de MR zitten drie teamleden en drie ouders. 

Daarnaast is er een ouder die de MR vertegenwoordigt in de GMR. 
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De stukken voor de GMR worden aangeleverd vanuit het bestuur. De MR van de school denkt mee bij het 

ontwikkelen van beleid, heeft instemmingsrecht voor de schoolgids en de jaarkalender, denkt mee bij de 

formatie en heeft eigen thema’s die zij met elkaar bespreken.  
Dit schooljaar is er een bestuurscrisis geweest waarin uiteindelijk de bestuurder is opgestapt. Dit heeft 

heel veel tijd en energie gekost voor directies, personeel en mensen uit de GMR. Op dit moment zijn er 2 
interim bestuurders uit de eigen organisatie tijdelijk benoemd. Daarnaast zijn er vacatures voor 3 nieuwe 

Toezichtleden. Het was een heftige tijd. 

● OR: Gemiddeld 6 keer per jaar. Hierin zijn ouders en 2 teamleden vertegenwoordigd om de 
afstemming van activiteiten vlot te laten verlopen. Er zijn 3 leden uit de OR gegaan na vele jaren 

geholpen te hebben. Nieuwe leden vinden blijft een uitdaging. 
● We werken met klassenouders in de school. Zij zijn contactpersoon tussen ouders en leerkrachten en 

ondersteunen daar waar nodig is.  
 

We werken met een jaarkalender waar de vergaderingen en studiedagen van tevoren zijn vastgesteld. We 

hopen altijd dat deze kalender een mooi plekje krijgt in huis. 
Het afgelopen jaar zijn ook vergaderingen en overleggen anders gelopen dan normaal. 

 
Leerlingenraad: 

 

We hebben een leerlingenraad op school. 6 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 vergaderen 5 keer per jaar 
met een leerkracht. Er zijn statuten opgesteld en de leerlingen hebben in de klassen verteld waar de 

leerlingenraad voor bedoeld is. Door Corona is dit te weinig gedaan. 
 

Computeronderwijs: 
 

Het werken in teams gaat steeds beter. Alle kinderen, ook kleuters hebben een account. Bij thuisonderwijs 

communiceren de kinderen via teams met de leerkrachten. Er zijn tablets aangeschaft voor de groepen 3 
en 4. Zij werken eigenlijk alleen via Basispoort en dit kan prima met tablets. 

 
Ouders kunnen via gesprekken in Social schools ook een bericht sturen naar de leerkracht of hun kind ziek 

melden. 

 
Brede scholen: 

 
De subsidie voor buitenschoolse activiteiten is voor 2 blokken van 8 weken per jaar. 1 blok in oktober en 

1 blok na de kerstvakantie. Het aanbod loopt via Artiance en Alkmaar Sport. We maken gebruik van de 

website: www. Stadskidsalkmaar.nl, waar het aanbod voor de kinderen uit Huiswaard op staat. De lessen 
starten om 14.15 uur. We merken steeds vaker dat Artiance niet aan de vraag kan voldoen en dit 

betekent dat activiteiten die aangevraagd zijn niet doorgaan en dit is heel jammer. 
 

Sport X is weer begonnen na het verlof van de vakdocent. 

 
2. Onderwijskundigbeleid 
 
Schoollijn: 

 

De schoollijn wordt gebruikt om te zorgen dat de afspraken die we maken ook nagekomen worden in de 
groepen. Door vergaderingen en klassenbezoeken borgen we de schoolafspraken. Twee keer per jaar 

wordt de schoollijn doorgenomen en aangepast indien nodig. 
 

Groepsplannen geïntegreerd in de dagplanning: 

 
We volgen kinderen door te kijken naar de methodetoetsen, cito en werk wat kinderen maken. Vanuit die 

gegevens worden kinderen ingedeeld in groepjes voor extra ondersteuning of meer uitdaging. Dit wordt 
verwerkt in de dagplanning. Het geeft de leerkracht ruimte om goed te plannen en tijd te geven om te 

herhalen. 
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Andere voorzieningen binnen Ronduit: 

 
Binnen de school hebben we een plusklas en er is een bovenschoolse plusklas vanuit het 

samenwerkingsverband. 

 
Daarnaast kunnen er 10 leerlingen naar de Academie072 op maandagmiddag tussen 14.30 uur en 16.00 

uur. Dit is een leerplek na schooltijd voor kinderen die capaciteiten hebben om hoger uit te stromen naar 
het voortgezet onderwijs, maar nog moeite hebben met taal (vooral woordenschat) en begrijpend lezen. 

Door deze lessen scoren de kinderen hoger met begrijpend lezen en woordenschat.   
 

Voor Vroegschoolse Educatie (VVE): 

 
De peuteropvang met VVE educatie is voor alle organisaties beschikbaar. Dit betekent dat zowel SKOA als 

Rollebol peuteropvang bieden in de wijk. 
Er is een gezamenlijk observatiesysteem (Bosos) met de SKOA, zodat de overdracht makkelijker verloopt 

tussen peuters en de basisschool. Rollebol werkt met KIJK. De VVE coördinator organiseert 3 keer per jaar 

clusteroverleg met de drie scholen om het aanbod te bespreken. Voor de Jules Verne gaat de 
onderbouwcoördinator naar dit overleg. 

Jongste kleuters worden na een 6 weken getoetst op hun taalontwikkeling (passieve woordenschat). Als 
zij achter blijven in ontwikkeling krijgen de kinderen extra ondersteuning in de groep of in het 

kleuterpluslokaal met als doel de taalachterstand zo snel mogelijk te verminderen.  
We hebben extra gelden gekregen voor de kleuters voor taal en woordenschatontwikkeling. 

 

De leerkrachten gaan op huisbezoek rond 3 jaar en 10 maanden bij een nieuwe leerling die aangemeld is. 
Zij bespreken met de ouders de ontwikkeling van hun kind van 0 tot 4 jaar en overleggen of er zaken zijn 

waar we rekening mee moeten houden als hun kind naar school komt. Ook worden er wenafspraken 
gemaakt en krijgen ouders een kalender en kleuterinformatieboekje. 

 

Cultuurroute: 
 

We werken met de cultuurroute. Dit jaar hebben we gekozen voor een project in de kinderboekenweek. 
Het tweede thema is niet doorgegaan dit jaar. 

 

Zorgstructuur: 
 

We werken met een integraal overzicht per groep waarin de kindfactoren en de onderwijsbehoeften van 
kinderen beschreven staan.  

Het Sidi (meetinstrument voor slimme/hoogbegaafde leerlingen) wordt ingevuld door leerkrachten. Ouders 
en leerlingen vullen hem ook in wanneer er meer informatie nodig is. Slimme kinderen (of leerlingen met 

een ontwikkelingsvoorsprong) krijgen naast hun eigen werk ander uitdagend werk. Ze maken minder van 

hetzelfde om tijd vrij te maken voor ander werk. De IB-er van de school werkt op vrijdagochtend met 
kinderen en samen werken zij een thema uit. Denk hierbij bv aan vulkanen, een beroemde schilder etc. 

 
De interne begeleider van de school bespreekt met de leerkrachten de vorderingen van de leerlingen. Waar 

nodig wordt de dagplanning/groepsplan bijgesteld. We richten ons vooral op de onderwijsbehoeften van 

kinderen. 
We kijken naar de Cito-scores 1 t/m 5, maar ook naar vaardigheidscores van kinderen. Daarin kan per kind 

de groei in ontwikkeling bekeken worden. De inspectie heeft de norm die gehaald moet worden losgelaten 
in het kader van passend onderwijs is dat ook terecht. Binnen ons bestuur kijken we naar de landelijke 

norm. 
 

● De toetskalender is opnieuw vastgesteld. 

● De Avi-toetsen zijn afgenomen naast de drieminutentoets (2 keer per jaar + indien nodig) 
● De NSCCT (nietschoolsecapaciteitentoets) is afgenomen in de groepen 4, 6 en 8 en besproken met de 

ouders. 
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● De Taktoets voor kleuters wordt afgenomen bij 4-jarige kleuters na 6 weken.  

● Het digitale programma voor sociaal/emotionele ontwikkeling (scol) is ingevuld door de leerkrachten en 

in november besproken met de ouders. De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 vullen hem zelf ook in. 
● De kleuters worden verder gevolgd vanuit Bosos. 

● De verplichte eindtoets (IEP) is dit jaar weer afgenomen. Er zijn 3 adviezen naar boven bijgesteld. Wij 
hebben geen problemen ervaren met de VO scholen met betrekking tot de verwijzing naar het 

voortgezet onderwijs. De overdracht naar het VO gaat digitaal via het OSO (overstapservice onderwijs) 

Dit naast de warme overdracht waar de leerlingen besproken worden. Dit is dit jaar gedaan op een 
locatie, waar verschillende scholen in gesprek gaan met leerkrachten uit groep 8.  

● Het leerling overzicht met de uitstroombestemming is uitgewerkt  vanaf groep 4 en 6 met de NSCCT 
en is besproken met de ouders in juni. Dit geeft ouders en kinderen een duidelijk beeld wat de 

ontwikkelkansen van een kind zijn. Kinderen uit groep 6 zijn hierbij ook uitgenodigd. 
● de kinderen hebben in kleine groepjes een portfolio gesprek gevoerd met hun ouders. 

 

● We merken ook dat er steeds meer particuliere onderzoeksbureaus gesprekspartner van de school 
worden. Dit gebeurt naar aanleiding van door ouders zelf geregelde onderzoeken bij kinderen of trajecten 

die aangevraagd worden via het samenwerkingsverband. Hierbij kan het gaan om gedragsproblematiek, 
dyslexie of andere leerachterstanden die niet onder de basisondersteuning vallen. Uit onderzoeken komen 

vaak actiepunten voor waarmee de school verder gaat. Belangrijk is dat de hulpvraag vanuit de school 

komt. De adviezen van externe bureaus stroken niet altijd met datgene wat de school voor ogen heeft. 
Goed overleg is hierbij heel belangrijk. 

 
 

3. Personeelsbeleid 
 
Competentieontwikkeling: 

 
Hieronder wordt verstaan de verbetering van het onderwijs en de professionele ontwikkeling van de 
leerkracht met elkaar in verband brengen. We werken met de volgende competenties: 

1: Interpersoonlijk 
2: Pedagogisch 

3: Vakinhoudelijk en didactisch 

4: Organisatorisch 
5: Samenwerken met collegae 

6: Samenwerken omgeving 
7: Reflectie en ontwikkeling 

8: ICT vaardig 
In schooljaar 22-23 starten we met een nieuw systeem. 

 

● De huidige cyclus wordt afgerond. We starten met een nieuw systeem. 
 

● Taakbeleid waar de overige taken en scholing in vermeld staan naast de klassentaken. We werken met 
een digitaal systeem om de normjaartaak goed te berekenen en een goede verdeling te maken. De uren 

worden voor de zomervakantie berekend en gecommuniceerd. 

 
● Bestuursbreed is er een aanbod van scholing voor leerkrachten en directie. Naast teamscholing wordt 

er van een leerkracht verwacht dat hij/zij aan individuele scholing doet. 
 

● Collega’s op de Jules Verne melden zich niet zomaar ziek en dit zegt iets over de veerkracht en sfeer 
binnen dit team. Invallers vinden is een groot probleem en kan leiden tot klassen verdelen of kinderen 

naar huis sturen. Dit is natuurlijk niet goed voor de leerlingen en voor de werkdruk voor de leerkrachten! 

Gelukkig zijn er een aantal (oud)collega’s die extra willen werken om naar huis sturen zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

 
Langdurig zieken worden conform de wet Poortwachter binnen alle gestelde termijnen plannen van aanpak 

opgesteld en re-integratie trajecten vastgesteld. Er is een protocol opgesteld “werken is beter” vanuit 

Ronduit met betrekking tot verzuim. 
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Feiten en cijfers: 
 
Gegevens resultaten:    

Schooljaar Aantal 
lln. 

Taalverzorging in % Lezen in % Rekenen in % 
 

<1F 1F 2F <1F 1F 2F <1F 1F 1S 

2018-2019 15 0 100 60 0 100 87 13 87 27 

2020-2021 16 12,5 87,5 50 6,3 93,8 75 12,5 87,5 50 

2021-2022 20 0 100 42 0 100 70 10 90 45 

 
Schooljaar Aantal 

lln. 
Signaleringswaarde in % 
(norm van de inspectie) 

Landelijk gemiddelde  
in % (schoolweging) 

Schoolscore in % 

  1F 2F/1S 1F 2F/1S 1F 2F/1S 

2018-2019 15 85 45,5 95,5 58,6 95,6 57,8 

2019-2020 Niet gemaakt       

2020-2021 16 85 45,5 95,5 58,6 89,6 58,3 

2021-2022 20 85 45,5 95,5 58,6 96,7 53,3 

 
* Bepaalde leerlingen mogen uit het gemiddelde gehaald worden. Dit zijn leerlingen die nog geen 4 jaar in 
Nederland wonen, leerlingen die ingestroomd zijn in groep 7 en leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten op 
het gebied van taal en rekenen + intelligentie onder de 75.  

 
Door annulering van de eindtoets in verband met de coronacrisis zijn er geen eindtoetsgegevens 
beschikbaar op de IEP voor het schooljaar 2019-2020.  

In schooljaar 2021-2022 zijn er geen leerlingen uit het gemiddelde gehaald.    
 

Hieronder treft u het uiteindelijke schooladvies aan van de kinderen van de afgelopen schooljaren: 

Schooltype 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Praktijkonderwijs 0% 0% 0% 

VMBO BB 6% (1) 12% (2) 0% 

VMBO BB/KB   15% (3) 

VMBO KB 6% (1) 18% (3) 20% (4) 

KB/TL   5% (1) 

VMBO TL 44% (7) 18% (3)  

TL/HAVO   5% (1) 

HAVO 19% (3) 29% (5) 5% (1) 

HAVO/VWO   30% (6) 

VWO 25% (4) 23% (4) 20% (4) 

Gr. 8 doublure 0% 0% 0% 

Speciaal onderwijs (de Spinaker) 0% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 

Conclusie op basis van schooladvies en ten opzichte van schoolvorderingen: 

• We behalen de signaleringswaarde nu 3 jaar op een rij. (dit is de inspectienorm) 
• De opbrengsten t.a.v. de 1F doelen liggen boven het landelijk gemiddelde 
• De opbrengsten t.a.v. de 2F/1S doelen liggen onder het landelijk gemiddelde 
• Bij 3 leerlingen van de 20 zijn de adviezen na de IEP naar boven bijgesteld.  

 
 
Uiteraard nemen we deze conclusies mee in onze plannen voor volgende schooljaar. 
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Op de eerste schooldag waren er 188  leerlingen.

1-10-2021 (teldatum) hadden wij 189 leerlingen. 
We zijn dit schooljaar geëindigd met 208 leerlingen. 
20 leerlingen uit groep 8 hebben de school verlaten. 

12 kinderen zijn verhuisd en 2 leerlingen naar een SO of SBO verwezen. 
 

We starten schooljaar 22-23 met 8 groepen: 2 kleutergroepen, 6 groepen groep 3 t/m 8.  

Daarnaast starten we een hulpklas (flexgroep) waarin kinderen uit de groepen 5 t/m 8 extra 
ondersteuning kunnen krijgen. 

Op de eerste schooldag 2022 waren er 187 leerlingen  
Op 1-10-2022 waren er 192 leerlingen. 

 
 
 

Speerpunten schooljaar 2022-2023 

 

 
 
Deze speerpunten zijn gebaseerd op het schoolplan 2019-2023 en verdeeld over 4 jaarplannen. 

Het strategisch beleidsplan van Ronduit heeft de volgende  uitgangspunten:  
 

1: Kinderen en jongeren van nu: leren voor de toekomst  

2: Experts in het onderwijs: passie, ambitie en inspiratie  
3: Maatschappelijk relevant: samen ondernemen 

 
 

1: Kinderen en jongeren van nu: leren voor de toekomst 

 
 Werkgroep taal:  

 

Spelen met taal met als doel meer plezier in taal. 

Betere leesresultaten door vergroten van de leesmotivatie. 

Betere leesresultaten door vergroten van de leesmotivatie door gebruik landelijke bibliotheek. 

Doorgaan met Bouw. 
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Kleuters: vergroten van de letterkennis. 

Kleuters: woordenschat vergroten. 

Werkwoordspelling, spelling van niet werkwoorden en interpreteren, evalueren en samenvatten. 

 

Leerwerkgroep: rekenen 

Iedereen die met rekenonderwijs bezig is gebruikt de juiste rekentaal (LK, LL en ouders). 

Het structureel inzetten van rekenspellen met ouders en leerlingen. 

Analyseren van de (Iep)scores en methode toetsen om te kijken waar hiaten zijn. 

Coachen van leerkrachten m.b.t de leerlijnen van de rekenmethode. 

Rekendoelen hangen zichtbaar in de klas. 

De rekendoelen zijn bekend bij de leerlingen en zijn terug te vinden in de portfolio's. 

Rekenbegrippen bij de kleuters vergroten 

 

Leerwerkgroep Sport en Cultuur (taak leerkrachten)           
 

Werken met een Drama/musical docent vanuit Artiance voor groep 1 t/m 8. 

 

Meer bewegend leren inzetten tijdens de lessen. 

 

Bekijken van nieuwe tekenmethodes en proeflicentie aanvragen. 
 

Gebruik maken van het nieuwe schoolplein, kinderen leren spelen 

 

Thema 22-23: Cultureel erfgoed en musical/drama 
 

 
Leerwerkgroep Zorg: (IB en directie) 

Invoeren IEP LVS + scholing leerkrachten 

Schoollijn vernieuwen en aanpassen (ook kijkend naar de kwaliteitskaarten) 

Kwaliteitskaarten vanuit het bestuur integreren in de school en verwerken in de 

groepsbesprekingsformulieren. Groepsbesprekingsformulieren aanpassen.  

Aanbod meer begaafde leerlingen verbreden door afspraken te maken met de buurtscholen.  

Bewegend leren inzetten t.a.v. alle onderdelen  

Dagplanning/weekplanning doelen inzetten t.a.v. IEP LVS/IEP eindtoets (analyse).  

Rekensprint online aanbieden 

Inzet Flexgroep 
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Leerwerkgroep ICT 

Leerkrachten zijn digitaal geletterd. 

 

Leerkrachten hebben voldoende tot goede ICT-vaardigheden, zodat ze goed onderwijs kunnen verzorgen. 

Leerkrachten en leerlingen werken via Teams. 
 

Leerlingen kunnen werken met de verschillende devices op school. 

 

Leerkrachten zetten laptops en/of tablets in om adaptief onderwijs te versterken. 

 

Eind groep 8 gaan de leerlingen digitaal geletterd van school. 
 

Mediawijsheid in alle groepen (MediaMasters in groep 7&8). 

 

Leerlingen zijn vaardig op het gebied van Word en PowerPoint. 

 

Laptopaantallen voor leerlingen zijn toereikend. 
 

 

Experts in het onderwijs: passie, ambitie en inspiratie 

Teamscholing voor Blink lezen (leerkrachten uit de groepen 4 t/m 8) 

Teamscholing: kinderen leren doelen stellen vanuit LIM 

Teamscholing: bewegend leren en gebruik van het leerplein 

Teamscholing: werken met de IEP LVS 

Leerkrachten groep 1/2 en peuters: scholing bewegingsonderwijs in de onderbouw 

Elke leerkracht kiest eigen scholing aan het begin van het schooljaar 

Werken met een nieuw systeem voor de gesprekkencyclus 

 

Maatschappelijk relevant: samen ondernemen 

 

Samenwerking met Clusius: examen leerlingen die hovenier willen worden, gaan aan de slag met een 

ontwerp voor het grote plein. 

In okt/nov gaan we het ontwerp voor het voorplein uitvoeren met een bureau die schoolpleinen ontwerpt. 

Schooljaar 22-23 gebruiken we om een visieplan te schrijven samen met een kinderopvangorganisatie 

zodat we in schooljaar 23-24 een IKC kunnen vormen. 

Samen met het VO-zorgen voor een goede overdracht PO-VO. 

In overleg met de drie scholen kijken naar een passend aanbod voor slimme leerlingen. 

In overleg met de peuteropvang organisaties een goede overgang realiseren naar de basisschool. 

 


