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Beste ouders, 
 
Vorig schooljaar hebben we u op de hoogte gebracht van ons jaarplan. 

Via deze brief willen we u informeren over de voortgang en afronding. 
  
Puntsgewijs – in willekeurige volgorde- zijn de volgende zaken dit schooljaar aan de orde geweest: 
 
 

● De gesprekken met “nieuwe” ouders zijn dit jaar helaas niet  gevoerd. We hadden een 

aantal van u uitgenodigd om te horen of de school tot nu toe aan uw verwachtingen 

voldoet. Helaas was hier weinig/geen belangstelling voor. Gelukkig hebben we naar 

aanleiding van de enquête die we in december 2016 gehouden hebben wel een panel van 

ouders bij elkaar kunnen krijgen. Daarmee zijn we nog dieper op één en ander ingegaan. 

Ook een aantal ouders van onze top-talenten hebben we om hun mening gevraagd. Ook 

dat leverde goede informatie op. 

Uw mening doet er toe en daar kunnen wij ons voordeel mee doen. Volgend  schooljaar 

staan deze gesprekken weer gepland.  

 

● In 2016 hebben we de nieuwe taalmethode “Taal op Maat” gekozen. In augustus 2016 zijn 

de groepen 4, 5 en 6 hiermee gestart. In schooljaar 2017-2018 zal groep 8 als laatste met 

deze methode gaan werken. De werkgroep taal coördineert de implementatie.  

 

● Om goed onderwijs te garanderen zorgen wij er met elkaar voor dat de doorgaande lijnen 

gewaarborgd worden. Door middel van studiedagen, klassenbezoeken en gezamenlijke 

afspraken vast te leggen, ontwikkelen wij ons gedifferentieerde onderwijsaanbod. Dit jaar 

hebben we bijvoorbeeld afspraken omtrent ons R(emedial)  T(each) beleid op papier gezet 

 

● Om onze communicatie richting u als ouders en intern nóg effectiever te maken hebben we 

onder leiding van een extern bureau een communicatie traject gevolgd. Dit gaat in 17-18 

ook nog verder. We gaan u bijvoorbeeld via de Pijlsnel regelmatiger informeren over 

beleidszaken die bij ons aan de orde zijn. 

 

● Vanuit een herhalingstraining met het team  hebben we de Kanjertraining weer meer onder 

de aandacht gebracht. Ook via de Pijlsnel zullen we u regelmatiger op de hoogte houden 

van dat wat we met de Kanjertraining in de klas doen. Daar hebben we al een begin mee 

gemaakt! 

 

 

Is hiermee gelukt wat we ons voorgenomen hadden? Nee, niet helemaal. 
We hadden ons voorgenomen om 2x dit schooljaar bij elkaar in de groep te gaan kijken en elkaar 

feedback op ons eigen handelen te geven. Dat is helaas niet gelukt. In 17-18 staat dat opnieuw op 

de agenda.  

 

Ook willen we graag een “schoolstandaard” ontwikkelen. Dat is een instrument om nog 

nauwkeuriger de uitstroomgegevens van de kinderen van groep 8 te voorspellen. Dit is meer werk 

dan we dachten. In 17-18 heeft dat een vervolg. 

 

We hopen u hiermee inzicht gegeven te hebben in de onderwijskundige ontwikkelen vanuit het 

jaarplan. 

 

 

 

Ook voor dit schooljaar is er een jaarplan opgesteld. Deze vindt u begin dit schooljaar op de 



website. 

 
Mocht u nog vragen hebben, komt u gerust langs.  

 

Vriendelijke groet, 
 
Bert van Diemen 
 
 
 

 


