
0 
Jaarverslag  2015 - 2016    De Windhoek, Herenweg 72A, 1935AG Egmond-Binnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Jaarverslag  

De Windhoek 

Schooljaar 2016 - 2017 



1 
Jaarverslag  2015 - 2016    De Windhoek, Herenweg 72A, 1935AG Egmond-Binnen 

 

 

 

 

Inhoud 
Voorwoord .......................................................................................................................................... 2 

Inleiding ............................................................................................................................................... 3 

Leerlingenaantal .............................................................................................................................. 3 

Personeel ......................................................................................................................................... 3 

Ziekteverzuim .................................................................................................................................. 3 

Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs ................................................................................... 4 

Opbrengstgericht werken ................................................................................................................ 4 

Sociaal en emotionele ontwikkeling ................................................................................................ 5 

ICT beleid ......................................................................................................................................... 5 

Cultuureducatie ............................................................................................................................... 5 

Hoe hebben wij onze missie en visie in 2016-2017 vormgegeven? .................................................... 7 

Kwaliteitszorg ...................................................................................................................................... 9 

Leeropbrengsten ............................................................................................................................. 9 

Inspectiebezoek ............................................................................................................................... 9 

Personele ontwikkeling ..................................................................................................................... 10 

Teamscholingsactiviteiten en individuele scholing ....................................................................... 10 

Overige personele ontwikkelingen ................................................................................................ 10 

Beheer en Organisatie ....................................................................................................................... 11 

Medezeggenschapsraad ................................................................................................................ 11 

Ouderraad ..................................................................................................................................... 11 

Steunstichting ................................................................................................................................ 11 

Huisvesting .................................................................................................................................... 11 

Schooltuin en speelbos .................................................................................................................. 11 

Ambities  schooljaar 2017 – 2018 ..................................................................................................... 11 

 

 

   

 



2 
Jaarverslag  2015 - 2016    De Windhoek, Herenweg 72A, 1935AG Egmond-Binnen 

 

 

Voorwoord 
 

Onze speerpunten voor het schooljaar 2016-2017 waren gericht op het borgen van begrijpend lezen, 
het schrijven van het leesbeleidsplan en de invoering van PBS, Positive Behavior Support. 
 
Het borgen van begrijpend lezen is gedaan door een serie klassenbezoeken met nabesprekingen. 
Daarnaast is er collegiale consultatie georganiseerd. 
 
Het leesbeleidsplan is opgenomen als belangrijk onderdeel van ons taalbeleidsplan. 
 
De invoering van PBS heeft een positieve impuls gegeven aan ons toch al goed pedagogische klimaat. 
Na de herfstvakantie is het feestelijk ingeluid met een voorbeeld-les door de leerkrachten voor alle 
leerlingen van de school. Daarna startte het sparen van de muntjes die een groepsbeloning op 
kunnen leveren. 
 
Rond 5 december is de actie “Schoenmaatjes” gehouden voor kinderen in Ghana. 
 
Het was een actief jaar waar door ons als team met plezier op wordt teruggekeken. 
 

 
 
In dit jaarverslag vindt u tevens een beschrijving van de activeiten die wij dit schooljaar ondernomen 
hebben en onze plannen voor de komende jaren. Dit verslag is ter goedkeuring aangeboden aan de 
leden van de  MR en zij gaan akkoord met de inhoud.  
 
 
Gitta de Regt 
Directeur 
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Inleiding 

Leerlingenaantal 

Wij hebben in het schooljaar 2016/2017 gewerkt met gemiddeld 180 leerlingen in 7 groepen. Vanaf 
januari 2017 is er een tweede kleutergroepen gestart. In onderstaand schema zijn de aantallen aan 
het einde van het schooljaar te zien: 
Groep 1/2 B           27 leerlingen      groepsleerkracht(en) Anneke Smorenberg/ Ineke van   
                                                                                                                  der Busse 
Groep 1/2 A   v.a. 27/1   27 leelringen   groepsleerkracht Saskia Butter 
Groep 3                  22 leerlingen      groepsleerkracht(en) Judith Rooker/Afra Tromp 
Groep 4     21 leerlingen      groepsleerkracht(en) Marjolein de Graan / Sarah  
        Apeldoorn 
Groep 5      28 leerlingen      groepsleerkracht(en)    Robin Smorenberg 
Groep 6     21 leerlingen      groepsleerkracht(en) Susanne Winter 
Groep 7     31 leerlingen      groepsleerkracht(en) José Helderop/Afra Tromp 
Groep 8   23 leerlingen      groepsleerkracht(en) Laura de Jong 
                                                                              
 
Marianne Crooy heeft dit jaar als intern vertrouwenspersoon de HM Bus (Help mij brievenbus) onder 
haar verantwoordelijkheid.  Leerlingen kunnen hier schriftelijk in vertrouwen hun hulpvraag kwijt. Er 
is dit schooljaar geen gebruik van gemaakt. Met behulp van de SCOL (sociale competentie 
observatielijst) houden wij zicht op sociale competentie en welbevinden van onze leerlingen. Dit jaar 
is aan de vragenlijst een module toegevoegd : sociale veiligheid, waamee kinderen kunnen aangeven 
of en in hoeverre zij zich onveilig voelen op school door (pest)gedrag van anderen. 
   
Marianne Crooy is twee dagen verbonden aan onze school als intern begeleidster. 
 
Het leerlingenaantal in de gemeente Bergen loopt terug. Wij verwachten daarom, net zoals in de 
afgelopen jaren, een (geleidelijke) terugloop van het aantal leerlingen op onze school. In oktober 
2017 telt de school naar verwachting 182 leerlingen. 
 

Personeel 

Gedurende dit schooljaar heeft Gitta de Regt 2 dagen per week interim-werkzaamheden verricht op 
een collegaschool binnen het bestuur. Peter Müris is voor 2 dagen toegevoegd aan de directie van de 
Windhoek. 
 

Ziekteverzuim   

Het ziekteverzuimpercentage van was in 2016 1,15%. Dit is fors lager dan het gemiddelde van Tabijn 
van 5,3% over 2016.  
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Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs 

                                                                                                                                                                                                                        
                    

                                                                               
 

Opbrengstgericht werken 

Jaarlijks  volgen wij als team cursussen/scholing om nieuwe ontwikkelingen bij te houden of ter 
verdieping van kennis en/of vaardigheden. Ieder jaar stellen wij ons doelen om het onderwijs en de 
schoolorganisatie te verbeteren. In 2016 - 2017 was ons speerpunt: 

- Ontwikkelen van een leesbeleidsplan als onderdeel van het te ontwerpen taalbeleidsplan 
- Implementatie van het tweede jaar PBS (Positive Behavior Support) 

 
Nascholing en begeleiding team 
Opfrisbijeenkomst begrijpend lezen/luisteren in aansluiting op de begeleiding van het vorig 
schooljaar. Dit werd verzorgd door Marjolein Korstanje van Taalrijk.  
  
Twee studiedagen m.b.t. PBS en technisch lezen 
Tijdens deze studiedagen werden op de ochtenden het leesbeleidsplan ontwikkeld n.a.v. een 
voorstel vanuit het CPS. 
Op de middagen werd de implementatie van PBS gepland en geëvalueerd.  
 
Invoering nieuwe methode geschiedenis “Argus Clou” in de groepen  5 t/m 8 
Hierdoor is het aanbod geactualiseerd en inhoudelijk opgewaardeerd naar moderne inzichten en 
maatstaven. 
 
Invoering van nieuwe verkeersmethode “Let’s go” voor 3 t/m 8  
Na een pilotperiode met een digitale methode is er toch besloten voor “Let’s go”. We zijn blij met de 
keuze en hierdoor zijn de verkeerslessen op een hoger plan gebracht qua inhoud en motivatie. Groep 
4 volgt volgend jaar. 
 
Inrichting en in gebruik-name  van het “Toffe Lokaal” 
In dit lokaal, wat extra tot onze beschikking is, zijn afgelopen jaar in doorlopende cycli activiteiten 
voor alle groepen gerealiseerd op het gebied van: 

- Techniek 
- Programmeren 
- Breinplein 
- Creatief 



5 
Jaarverslag  2015 - 2016    De Windhoek, Herenweg 72A, 1935AG Egmond-Binnen 

 

 
Inrichting Theaterlokaal en in gebruik name van “Toffe Lokaal” 
Omdat er twee lokalen niet structureel in gebruik waren is er dit jaar een “Tof Lokaal” en een 
“Theaterlokaal” ingericht. In het “Toffe Lokaal” vinden binnen circuitmodel activiteiten plaats op het 
gebied van Programmeren, Breinplein en Creatief. Dit zijn activiteiten en lessen voor alle groepen 
van de school. 
Ook is er een “Theaterlokaal” ingericht. De inrichting is bekostigd uit middelen van de school en uit 
de subsidie van de Rabo-Clubkas. 
Volgend schooljaar zullen hier op structurele wijze drama--activiteiten plaatsvinden. 

 

Sociaal en emotionele ontwikkeling 

Om goed te presteren is een veilige, positieve leeromgeving basisvoorwaarde. Onze school is een 
school waar iedereen zich veilig kan voelen. Om dit vast te houden zijn wij vorig schooljaar begonnen 
aan School Wide Positive Behavior Support (afgekort PBS). Dit is een schoolbrede aanpak voor het 
bevorderen van gewenst gedrag van leerlingen. 
Het PBS team bestaat uit een leerkracht uit de onderbouw, een leerkracht uit de bovenbouw, een 
ouder, de IB-er en de directeur. Dit team heeft onder leiding van een collega van een andere school 
de implementatie begeleid. Er is per ruimte een kalenderblad ontworpen waarop de positief 
geformuleerde gedragsverwachtingen voor betreffende ruimte zijn beschreven.  Bij deze 
gedragsverwachtingen zijn lessen gemaakt. Belangrijk bij PBS is dat positief gedrag beloond wordt. 
 
 

ICT beleid  

Op ICT gebied hebben we de inzet van middelen en programma’s beter afgestemd op de didactiek en 
vak inhoud. Een voorbeeld hiervan is het maken van woordenboeken op de iPad. De leerlingen 
zetten hiervoor de themawoorden uit de taalmethode in een programma, maken een zin met het 
themawoord en zoeken er een illustratie bij. Door op deze wijzen met woorden bezig te zijn beklijven 
de woorden beter. Dit is goed voor het vergroten van de woordenschat. 
 

 
 

Cultuureducatie 

Schooljaar 2016-2017 stond in het teken van dans, muziek, erfgoededucatie en jeugdliteratuur. 
Een aantal groepen volgden lessen van één van de muziekcultuurcoaches. Dit waren dit jaar Fraukje 
Weishaupt, Wies Kavelaar en Samba Salad. 
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Alle groepen namen deel aan een dansworkshop. Deze workshops werden  verzorgd door dansgroep 
Dink: Dans in de klas. De groepen 3 tot en met 8 sloten dit af met een gezamenlijke 
Windhoekflashmob in de sporthal. 
Er was ook naschools aanbod: kinderen van diverse groepen konden in drie periodes inschrijven voor 
een cyclus van 8 muzieklessen.  
Erfgoededucatie bieden wij aan in samenhang met de leerstof en op structurele basis. 
Er is een meerjarige cyclus ontworpen, waardoor alle kinderen in de basisschoolperiode twee maal in 
aanraking komen met een bepaalde periode. Eenmaal in de onderbouw en eenmaal in de 
bovenbouw. Waar de jonge kinderen op  een speelse manier kennis maken met het erfgoed uit een 
bepaalde periode, gaan zij er in de bovenbouw dan dieper op in. 
Daarvoor worden in coöperatie door de Stichting Tijdgeest, Cultuur Primair en de Culturij en de 
ICC  lesstof, activiteiten en ervaringen ontwikkeld die kunnen bijdragen aan beleving en koesteren 
van erfgoed: 

 Het leven rond het Oerij, het leven van Hilde 

 Ridders en monniken/de Abdij van Egmond en het Slot op de Hoef 

 De Gouden Eeuw/VOC, kunst en wetenschap 

 (over)Grootmoeders tijd 
De eerste twee thema's zijn uitgewerkt in samenwerking met de Jozefschool te Egmond aan de Hoef, 
waarna zij zich door omstandigheden moesten terugtrekken. 
 
Dit schooljaar werd daarom het thema :"De Gouden Eeuw" alleen voor De Windhoek uitgewerkt. 
Uitgangspunt en de link met Egmond was Nicolaes Witsen, burgemeester van Amsterdam, 
bewindhebber van de VOC en cartograaf/wetenschapper. Hij had een buitenhuis in Bergen en ligt 
begraven in de Slotkapel in Egmond aan de Hoef. 
De volgende activiteiten en excursies werden o.a. ondernomen o.l.v. diverse deskundigen: 
Bezoeken aan het Regionaal Archief, het VOC- schip de Halve Maen, het WestFries museum, het 
Stedelijk  Museum in Alkmaar en huize Nijenburgh. Een bezoek van een verteller/acteur als Witsen, 
cartografie met oude instrumenten, stoffen bewerken en voor de jongsten een poppenvoorstelling 
over het leven in die tijd, op maat gemaakt voor dit thema. 
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Hoe hebben wij onze missie en visie in 2016-2017 vormgegeven? 
Op koers met De Windhoek 
De kansrijke omgeving in ons onderwijs geven wij onder andere vorm door ons te houden aan vier 
uitgangspunten die wij hebben gekoppeld aan de vier windrichtingen: 
 
N(oord) Naast en met elkaar 
O(ost)   Open en betrokken 
Z(uid)   Zelfstandig en zelfbewust 
W(est)   Wereldwijs 
 
N(oord) Naast en met elkaar 
We geven elkaar een goed gevoel  
Dit is het belangrijkste uitgangspunt voor alle activiteiten op onze school. Op De Windhoek gaan we 
respectvol met elkaar om. Binnen de vertrouwde en veilige omgeving van De Windhoek kunnen 
kinderen zichzelf ontwikkelen en groeien. De nadruk ligt  hierbij op samen leren, samen werken en 
samen plezier hebben. Daarnaast zijn een goede informatievoorziening en een open communicatie  
belangrijke bouwstenen voor een goede relatie met onze leerlingen, de ouders en andere 
betrokkenen. Elkaar een goed gevoel geven was ook het thema van de leerlingenraad. Zij hebben 
activiteiten geïnitieerd waarbij een bovenbouw groep samenwerkt en samenspeelt met een 
onderbouwgroep. 
 

 
 
Wij hebben dit onder andere vormgegeven door: 

- Het schooljaar te laten beginnen met in iedere groep de eerste weken extra aandacht voor 
onze schoolregels.  

- De leerlingen samen te laten tutorlezen. 
- De doelen waaraan wij werken te vermelden op Social Schools. Mede hierdoor verwachten 

wij de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van de leerlingen te vergroten. 
- Ouders goed te informeren over de ontwikkelingen op school via Social Schools 
- Groep-overstijgende activiteiten zoals podiummiddagen, de opening van de 

Kinderboekenweek met opa’s en oma’s en het grote schoolthema. 
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O(ost)   Open en betrokken 
School midden in het dorp 
De Windhoek staat midden in de samenleving. We hechten aan een  goede relatie met de ouders en 
overige bewoners. We laten onze leerlingen o.a. kennis nemen van de eigen directe omgeving in en 
om de dorpskern. Daar horen uitstapjes in de natuur bij en bezoeken aan musea, muziek- en 
theatervoorstellingen en andere culturele manifestaties.  Wij willen een echte dorpsschool zijn. 
 
Wij hebben dit onder andere vormgegeven door: 

- De kerstviering in de kerk. 
- Excursie groep 1-2 naar lammetjes-boerderij 
- Natuurexcursies Strand en Duin 
- Betrokkenheid van groep 7 bij de dodenherdenking op 4 mei. 
- Naschoolse activiteiten. 
- De kinderkleding- en speelgoedbeurs georganiseerd door een groep enthousiaste ouders.  
- Schoolthema “Gouden eeuw”. 

 

                                              

 
Z(uid)   Zelfstandig en zelfbewust 
Elk kind zijn eigen richting 
We streven ernaar om elk kind een solide basis mee te geven voor zijn/haar verdere leven. De 
leerlingen worden in de lessen elk op hun eigen niveau uitgedaagd. Omdat wij samen met de leerlingen 
hoge doelen stellen maken wij ze medeverantwoordelijk voor hun leerresultaten. We zien graag dat 
kinderen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste individuen die hun plek in de maatschappij kunnen 
innemen.  
 
Wij hebben het onder andere vormgegeven door: 

- De invoering van het Schoolwide Positief Behavior Support. De schoolbrede uitgangspunten 
steunen de leerlingen in hun zelfvertrouwen. 

- De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 uit te nodigen bij de gesprekken over hun 
leervorderingen. 

- In de leerlingenraad klassenvertegenwoordigers hun mening te laten geven over zaken die 
voor hen belangrijk zijn. 

- Het continueren van een Plusklas. 
- Podiumoptredens. 
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W(est)   Wereldwijs 
De wereld in de school 
Onderwijs stopt niet bij de schooldeuren. Wij spelen in op actualiteiten en met behulp van de 
moderne computertechnologie halen we ook verre werelddelen in huis. 
 
Wij hebben dit onder andere vormgegeven door: 

- Het werken met Nieuwsbegrip XL voor begrijpend lezen. Deze methode sluit aan bij de 
actualiteit. 

- Deelname aan de Week van de mediawijsheid 
- Theaterbezoek voor alle leerlingen 
- Jeugdjournaal groep 7 en 8 

 
 

 

Kwaliteitszorg 
 

Leeropbrengsten  

De leeropbrengsten voor de cognitieve vakken geven wij hieronder weer in de Cito toetsresultaten. 
 
De Cito eindtoets 
De CITO eindtoets werkt met standaardscores. Een kind kan een score halen tussen 500 en 550. De 
gemiddelde score van de kinderen in onze groep acht was dit jaar 531,3. Dit was onder het landelijk 
gemiddelde. Alle kinderen hebben meegedaan aan de eindtoets. Doordat de Cito eindtoets in april 
wordt afgenomen is het schooladvies bepalend geworden voor de plaatsing van onze groep 8 
leerlingen in het voortgezet onderwijs. Wij vinden dit een goede ontwikkeling. Want hoewel de Cito 
eindtoetsscore dikwijls overeenkomt met ons leerlingvolgsysteem, is de uitslag van deze toets niet 
doorslaggevend. Bij een Cito eindtoets-resultaat  dat hoger uitvalt dan het gegeven schooladvies, kan 
de school het advies bijstellen.  

 
Het EWS systeem 
Om de resultaten van onze leerlingen gedurende hun hele basisschoolloopbaan goed in beeld te 
hebben, maken wij Tabijnbreed gebruik van het Early warning systeem. Door het hanteren van dit 
meetsysteem hebben wij een goed beeld van de tussenresultaten van onze leerlingen op individueel 
en op schoolniveau. Het gaat hierbij om de tussenresultaten van technisch lezen, begrijpend lezen, 
rekenen en spelling.  Wij streven ernaar om voldoende te scoren op alle onderdelen. Op dit ogenblik 
kunnen wij dat nog niet in alle groepen waarmaken. Wij zien grote individuele verschillen. Door het 
werken op drie niveaus binnen de groepen ondersteunen wij de leerlingen op eigen niveau. Om het 
algehele niveau van de leeropbrengsten omhoog te krijgen, stellen wij hoge doelen voor onze 
leerlingen. Dit vraagt goed onderwijs. Het optimaliseren van de leerkrachtvaardigheden blijft dus de 
komende jaren één van onze speerpunten.  
 

Inspectiebezoek  

Vorig schooljaar heeft de inspectie De Windhoek bezocht. De conclusie van het bezoek was dat de 
Windhoek haar kwaliteit op orde heeft. De inspectie handhaaft dan ook het basisarrangement. 
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Personele ontwikkeling 

 

Teamscholingsactiviteiten en individuele scholing 

Het team heeft op verschillende gebieden hun kennis uitgebreid en geschoold: 
- 1 teambijeenkomst o.l.v. Marjolein Korstanje van Taalrijk. 
- Sociaal-emotionele vorming. 4 team studiedagdelen School Wide Positief Behavior Support. 
- De leerkrachten bezochten de netwerkbijeenkomsten van Tabijn. 
- De BHV-ers  volgden een herhalingsbijeenkomst bedrijfshulpverlening. 
- De IB-er bezocht de IB-bijeenkomsten van Tabijn waarbij aandacht is voor alle huidige 

ontwikkelingen op zorggebied. 
- De adjunct-directeur bezocht de bijeenkomsten van het adjunct-netwerk. 
- De adjunct-directeur en een leerkracht namen deel aan de cursus “Open Boek”. 
- ICT-er volgt studie “Managing Information & Sutainable Change”. 
- De ICT-er bezocht de ICT-bijeenkomsten van Tabijn, waarin aandacht is voor alle huidige 

ontwikkelingen op ICT gebied. 
- De leerkracht van groep 3 heeft de cursus “Met Sprongen Vooruit 3-4” gevolgd. 
- De leerkracht van groep 3 volgde de mentoren training. 
- De leerkracht van groep 4 volgde de cursus “Met sprongen vooruit 3-4”. 
- De leerkracht van groep 6 heeft een 3-daagse specialisatiemodule plusklas gevolgd. 
- Eén leerkracht is gestart met de IB-opleiding. 
- Het gehele team volgde de training van 3 bijeenkomsten over meer- en hoogbegaafdheid. 
- De directeur en een leerkracht namen deel aan de op ICT gerichte studiereis naar The Bett in 

Londen. 
- De directeur nam deel aan de studie tweedaagse van Tabijn. 
- De directeur volgde de opleiding “Interim Management”. 
- De directeur maakt deel uit van het directeurenberaad en is lid van de commissie taakbeleid 

en flexpool. 
 

    

Overige personele ontwikkelingen 

De directeur, Gitta de Regt, heeft het gehele jaar als interim twee dagen per week op een collega-

school gewerkt. Peter Müris heeft de directie aangevuld voor twee dagen per week. 

Vanaf februari is er een tweede kleutergroep gestart waarvoor een nieuwe collega (Saskia Butter) 

ons team heeft versterkt. 

Onze ICT-er, Robin Smorenberg, heeft een functie op het onderwijsbureau geaccepteerd op het 

gebied van ICT-consultant. 
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Eén van der kleuterleerkrachten, Anneke Smorenberg, heeft in verband met pensioen aan het einde 

van het schooljaar afscheid genomen. 

Beheer en Organisatie 

 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouderleden en drie teamleden. De MR is het afgelopen 
jaar 6 keer bijeen gekomen. Het jaarverslag van de MR is omstreeks november 2017 te vinden op de 
website.   
 

Ouderraad 

De ouderraad bestaat uit 11 leden. Zij hebben dit schooljaar veel ondersteunende activiteiten 
ondernomen. Zoals: sinterklaasviering, kerstviering, schoolfotograaf en het afscheidsboek voor de 
leerlingen van groep 8. In oktober is voor de vijfde keer de kinderkleding- en speelgoedbeurs door een 
groep ouders georganiseerd. Net zoals vorig jaar in de school en het was wederom een succes.  
  

Steunstichting 

De steunstichting van onze school heeft ouderbijdrage geïnd en beheerd. De vrijwillige bijdrage is dit 
jaar o.a. besteed aan de volgende activiteiten: sinterklaas, kerst, carnaval, sportdag,  schoolreisjes en 
excursies. 
 

Huisvesting 

De onderhoudsdienst heeft gedurende dit schooljaar weer verschillende klussen voor ons opgeknapt. 
Een schildersbedrijf heeft de buitenzijde van  het gebouw opnieuw geschilderd. In mei is de toegang 
tot de voordeur opnieuw bestraat. 

 

Schooltuin en speelbos 

Voor het onderhoud van de siertuin hebben leerlingen en ouders de verantwoordelijkheid 
gezamenlijk op zich genomen. Hierdoor ziet de tuin er altijd verzorgd uit. 
Groep 6 heeft onder leiding van Biobus het schooltuinproject gedaan. 
 

Ambities  schooljaar 2017 – 2018 
 
Het strategisch beleidsplan van Tabijn kent 6 hoofddoelen. Vanuit deze hoofddoelen hebben wij de 

volgende ambities afgeleid voor dit schooljaar: 

- Het Taalbeleidsplan wordt uitgebreid met de onderdelen: 

o Schriftelijke taalvaardigheid 

o Mondelinge taalvaardigheid 

o Taalverzorging 

       Het onderdeel Leesvaardigheid/Technisch lezen wordt geborgd. 

- Voor het werken aan een veilige, positieve leeromgeving gaan wij verder met het werken 

met Schoolwide Positive Behavior Support. In het laatste jaar van dit driejarige traject richten 

wij ons op het borgen van de afgesproken gedragsregels en verkennen we het menu van 

consequenties 
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- Het inzetten van coöperatieve werkvormen bij de instructiefasen wordt geborgd en 

onderhouden. 

- We voeren nieuwe methode in voor Natuur en Techniek en voor Begrijpend Lezen 

(“Leeslink”) in. 

- We maken een aanvang met het ontwikkelen van een leerlijn Presenteren in relatie tot 

onderzoekend leren. 

- We gaan verder op de ingeslagen weg met betrekking tot kindgesprekken en volgen hierin de 

ontwikkelingen van de werkroep binnen Tabijn. 

- We maken een aanvang met de implementatie van  de opgedane kennis m.b.t. meer- en 

hoogbegaafden. Dit zal in eerste instantie voornamelijk binnen de eigen klas worden 

gerealiseerd. 

- We continueren de inzet van lessen Programmeren en Breinplein voor de hele school.  

 

                                                                       
  

 

 

 

 

juni 2017 
Gitta de Regt 
Peter Müris 

 

 


