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2.

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2016 / 2017.
Dit schooljaarverslag is een verantwoordingsdocument dat past bij de opdracht tot meervoudig
publieke verantwoording, zowel horizontaal (aan team) als verticaal (directeur bestuurder, overheid en
inspectie)
Voor team en directeur bestuurder vormt het schooljaarverslag een evaluatieve terugblik op het
afgelopen schooljaar; welke resultaten hebben we behaald en wat betekent dat voor onze
beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar.
In elk hoofdstuk zoeken we naar trends, analyseren we gegevens, trekken we conclusies en
formuleren we actiepunten voor het nieuwe schooljaar.
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3.

De school en Stichting Openbaar Onderwijs Kampen

Het Meerrijk
Adres: Gevers van Endegeeststraat 2, 8265 ZD Kampen
Telefoonnummer: (038) 333 20 85
Brinnummer: 12XW
E mail: info@hetmeerrijk.nl
Website: www.hetmeerrijk.nl
Locatieleider: De heer J Kolbe
Bevoegd gezag: De heer R. Meulenbroek
Onderwijs concept
Het Meerrijk verzorgt onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar gericht op het bereiken
van de kerndoelen. We vinden het erg belangrijk goede (wereld) burgers van onze kinderen te maken
die zelfverantwoordelijk en rechtvaardig zijn en in harmonie leven. Deze waarden leren we kinderen
aan via Schoolwide Positive Behaviour Support. (SWPBS). Gedrag dat we van de kinderen
verwachten in verschillende situaties en op verschillende plekken wordt aangeleerd en positief
gestimuleerd.  We werken handelingsgericht, waarbij de leerstof zoveel mogelijk wordt aangepast aan
de ontwikkelingsbehoefte van het kind. Het is te typeren als een mix van het
leerstofjaarklassensyteem en gepersonaliseerd leren. Binnen rekenen, taal en lezen houden we de
ontwikkeling van elk kind bij door middel van een ontwikkelprofiel binnen de desbetreffende leerlijnen.
Stichting Openbaar Onderwijs Kampen
De stichting bestaat uit zes scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Kampen en
IJsselmuiden. De organisatie bestaat uit een Raad van Toezicht, directeur-bestuurder, locatieleiding
en een team van medewerkers. Daarnaast zijn er nog diverse werkgroepen die zich bezighouden met
onderdelen van de bedrijfsvoering of specifieke projecten die samenhangen met de strategische
doelen van de organisatie.
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4.

Kengetallen

4.1

Leerlingen

Op teldatum 1 oktober 2016 is het totale leerlingenaantal van Het Meerrijk (131 leerlingen) gestegen
met 11 leerling (9,17 procent) ten opzichte van 1 oktober 2015 (120 leerlingen).
In onderstaande tabellen geven we het aantal leerlingen en het aantal leerlingen per leerjaar weer.
Het aantal van 131 leerlingen is in schooljaar 2016-2017 onderverdeeld in 5 groepen.

Het leerlingenaantal van schooljaar 2017 – 2018 zal door een lage uitstroom van groep 8 leerlingen
naar verwachting stijgen met 7  leerlingen. Op teldatum 1 oktober 2017 zal Het Meerrijk beschikken
over ongeveer 137 leerlingen.
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Hieronder wordt de verdeling van leerlingen over de leeftijdsgroepen en leerlingen per geslacht
getoond. De leeftijdsgroep 4 t/m 7 jaar en 8 jaar en de verdeling jongens en meisjes (man / vrouw)
blijven relatief gelijk.
 2014 – 2015                              2015- 2016                                   2016 - 2017



Een leerling wordt gewogen op het moment dat hij/zij voor het eerst naar school gaat en/of verhuist
naar een andere school. Een standaard, door DUO uitgebrachte, ouderverklaring wordt op school
gebruikt en moet volledig ingevuld en ondertekend zijn door ouder(s)/verzorgder(s). Hieronder wordt
de verdeling over de gewichtengroepen van de afgelopen jaren getoond. Het percentage leerlingen
met gewicht is in schooljaar 2016 – 2017 toegenomen. Deze toename is te verklaren door het
opvangen van 4 nieuwkomers uit Syrië.
2014 – 2015                               2015- 2016                             2016 - 2017

Het beleidsplan Passend Onderwijs van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen beschrijft onderwijs
dat daadwerkelijk zoveel mogelijk past én buiten het reguliere schoolondersteuningsprofiel (SOP) valt.
Het team Passend Onderwijs van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen biedt ondersteuning aan
leerlingen die niet meer voldoende hebben aan het reguliere SOP van de school.
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Hierna volgt een tabel van het aantal leerlingen die, in schooljaar 2016 – 2017, vanwege specifieke
onderwijsbehoeften een vorm van extra ondersteuning ontvingen (voor de begeleiding van sommige
leerlingen is naast de groepsleerkracht extra personeel ingezet) op basis van het
schoolondersteuningsprofiel.
Specifieke onderwijsbehoeften

Aantal leerlingen met OPP voor één vak

2016 – 2017 (peildatum einde schooljaar)
0

Aantal leerlingen met OPP voor meer vakken

3

Aantal leerlingen met een dyscalculieverklaring

0

Aantal leerlingen met diagnose Hoogbegaafd

0

Aantal leerlingen met ondersteuning vanuit SWV

3

Aantal leerlingen dat deelneemt aan VVE programma

0

Aantal leerlingen met een dyslexieverklaring

5

Aantal leerlingen met verklaring ADHD / PDDNOS/ etc.

2

Aantal leerlingen met LGF (Rugzak)

0

Aantal leerlingen met plan van aanpak vanuit CJG

0

Aantal leerlingen dat thuis zit (leerlingen die niet toelaatbaar

0

zijn op andere scholen binnen het SWV Passend Onderwijs)

In schooljaar 2016 - 2017 heeft geen leerling een toelaatbaarheidsverklaring gekregen voor het
speciaal basisonderwijs en geen leerling een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs.
Veel leerlingen met een speciaal onderwijsbehoefte kunnen op onze school onderwijs volgen.
Schorsingen en noodprocedures worden ingezet als de veiligheid en orde in het geding zijn. De
noodprocedure wordt ingezet als er voor een kind met spoed een plaats in het speciaal (basis)
onderwijs gezocht moet worden. In schooljaar 2016 - 2017 zijn 0 leerling(en) tijdelijk geschorst en voor
0 leerling(en) was de noodprocedure overgeplaatst naar een andere school die betere ondersteuning
kon bieden. In 0 gevallen was sprake van kortstondige thuiszitters.
Conclusies en consequenties
We hebben de maatregel van schorsing/verwijdering en time-out niet gebruikt in schooljaar 2016 2017. De procedure staat beschreven in het protocol schorsing en verwijdering van de stichting OOK
die we gebruiken en dit schooljaar expliciet onder de aandacht hebben gebracht bij ouders tijdens de
algemene ouderavond.
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4.2

Personeel

Stichting Openbaar Onderwijs Kampen en ook Het Meerrijk ziet leerkrachten als haar meest kostbare
kapitaal. Het zijn de leerkrachten die het onderwijs geven aan de leerlingen vanuit de
maatschappelijke opdracht van de stichting en school. Competente en betrokken locatieleiders,
interne begeleiders en leerkrachten maken het onderwijs en dragen in hoge mate bij aan de kwaliteit
van Het Meerrijk en van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen.
In schooljaar 2016-2017 waren er gemiddeld 11 personeelsleden werkzaam bij Het Meerrijk. De
onderstaande tabellen geeft een overzicht van de functie indeling op school, personeelssamenstelling
per geslacht en leeftijd weer.
Overzicht  functie indeling op school
Specialisme / taak
Locatieleider
Interne begeleider
Leerkracht
Leraar ondersteuner
Leerkracht LB
Adjunct directeur
Conciërge

Omvang (fte)
0,6
0,2
6,9428
0,648
1
0.9168
0.1898

Aantal medewerkers
1
1
8
2
1
1
1

In schooljaar 2016-2017 zijn geen medewerkers door vrijwillige interne mobiliteit succesvol op Het
Meerrijk geplaatst en is 1 medewerker ingestroomd. Er zijn gedurende het jaar geen medewerkers
doorgestroomd naar een andere functie.
De uitstroom over 2016 - 2017 bedroeg in totaal 0 medewerkers.
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Uit de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand kan worden geconcludeerd dat het grootste deel
van de groep bevindt zich in de groep 35 tot 54 jarigen. Op korte termijn zal één persoon op een
natuurlijke wijze uitstromen.
Collectieve scholing
De huidige onderwijskundige ontwikkeling stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteiten en
competenties van het personeel en het management.
In schooljaar 2016 - 2017 is collectief ingezet op het blijven ontwikkelen en professionaliseren van het
management. In de eerste plaats is er aandacht besteed aan de gesprekkencyclus. Ten tweede is op
de scholen veel tijd geïnvesteerd in het opbrengst- en handelingsgericht werken. Ten derde heeft, in
het kader van passend onderwijs, gerichte scholing plaatsgevonden over specifieke
onderwijsbehoeften via het Samenwerkingsverband Kampen.
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Met een afgerond bovengenoemde schoolleidersopleiding, toetsend assessment of EVC-procedure,
kunnen locatieleiders van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen zich registeren als
Registerdirecteur Onderwijs.
Alle locatieleiders van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen, waaronder de huidige locatieleiding
van Het Meerrijk, zijn individueel gecoacht. Daarnaast stond de verbetering van de samenwerking
tussen collega’s centraal.
De scholingstrajecten voor personeel worden vastgesteld op basis van een plan. In de school- en
jaarplannen staat verwoord welke scholingstrajecten er zijn. Denk bijvoorbeeld aan een
herhalingscursus BHV en EHBO of een gemeenschappelijke studieavond voor (G)MR-vaardigheden
voor zittende (personeels)leden.
Door de nieuwe CAO heeft Stichting Openbaar Onderwijs Kampen gekozen voor een eigen
academie ‘Ook jij leert via OOK’ waarin individueel personeelslid zich kan bekwamen door het volgen
van digitale cursussen naar eigen inzicht.  Scholing sluit aan bij de schoolontwikkeling en worden
opgenomen in het kwaliteitsdossier.
Thema teamscholing
Er is voor schooljaar 2016 - 2017 gekozen voor het thema cultuureducatie. Binnen dit thema is een
visietraject gevolgd door de interne cultuurcoördinator (ICC) om te komen tot een nieuwe visie voor
onze school. Hiervoor stonden 4 trainingssessies gepland voor de ICC’er. Daarnaast was er
voortdurend uitwisseling en terugkoppeling tussen de ICC’er en het team. Ook is teambreed een
inverstering gedaan in de verbetering van de eigen kwaliteit in beeldend onderwijs. Dit is gebeurd via
het traject Cultuur Met Kwaliteit. Het team is in een vijftal bijeenkomsten getraind (zowel praktisch als
theoretisch) in de belangrijkste onderdelen van het beeldende vormingsonderwijs. Daarnaast is men
twee keer gecoached “on the job” tijdens de uitvoering van beeldende vormingslessen.
Individuele scholing voor personeel
Twee leerkrachten hebben hun uitgebreide individuele opleiding, te weten de Master SEN uitstroom
rekenspecialist en beeldcoaching met goed gevolg afgerond. De andere leden hebben modules
gevolgd uit het e-learningaanbod van Ook-jij-leert-van-OOK en Masterclasses van Hogeschool
Windesheim (voor rekenen).
Evenwichtige taaktoedeling
De nieuwe CAO Primair Onderwijs beoogt verlaging van de werkdruk door middel van het verkorte
van de werkweek naar 40 uur. Een invoeringsplan CAO PO 2016-2017 is door Stichting Openbaar
Onderwijs ontwikkeld.
Het Meerrijk maakt gebruik van het zogenaamde overlegmodel. Een procedurele instemming onder
individuele personeelsleden heeft plaatsgevonden.
Kwaliteit
Op Het Meerrijk wordt een kwaliteitswijzer gebruikt bij klassenbezoeken en beoordeling van
leerkrachten. De kwaliteitswijzer is een wijzer die gebruikt wordt voor de beoordeling van lessen van
de leerkrachten. De lesbezoeken aan de hand van de kwaliteitswijzer maken een vast onderdeel uit
van de functionering- en beoordelingsgesprekken.
Binnen Stichting Openbaar Onderwijs Kampen zijn gezamenlijke beroepsstandaarden geformuleerd,
waarin competenties per functie zijn uitgewerkt. Wij herkennen in deze ontwikkelingen als organisatie
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en school een verandering in de eisen die het onderwijs stelt aan de leraren. Hieruit ontstaat een
belang om als werkgever uniform en weldoordacht te blijven sturen op de kwaliteit van onze
leerkrachten. In schooljaar 2016-2017 zijn observaties in de klas en de functioneringsgesprekken met
alle medewerkers en locatieleiders gevoerd.
Ziekteverzuim
Ook in schooljaar 2016-2017 was er sprake van ziekteverzuim. De ontwikkeling van het
ziektepercentage op school kunt u zien in de onderstaande tabel.

                                                                                                                                                     --- 2017
                                                                                                                                                     --- 2016
Het terugdringen van het ziekteverzuim blijft voor de gehele stichting een belangrijk onderwerp.
Conclusies en consequenties
Naast het reguliere ziekteverzuim waarbij virussen de hoofdrol spelen zijn dit schooljaar twee
medewerkers langdurig uitgevallen met verschijnselen van burn out. Er is bekeken in hoeverre dit
werkgerelateerd zou kunnen zijn en met het team is afgesproken dat de werkdruk (vooral in
combinatie met het continurooster) als thema zal worden meegenomen naar schooljaar 2017 - 2018.
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Totaaloverzicht analyses opbrengsten

4.3

Het Meerrijk maakt voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen van de kinderen gebruik van een
leerlingvolgsysteem. Er wordt gebruik gemaakt van de door CITO ontwikkelde toetsen. De
administratie gebeurt met het webbased leerling-administratiesysteem ParnasSys en is er een toets
kalender opgesteld. Voor de Eindtoets wordt de IEP-toets gebruikt en om een gedegen vooradvies
voor het voortgezet onderwijs te kunnen gegeven wordt vanaf groep 7 de IEP-advieswijzer gebruikt.
Voor een totaaloverzicht van de opbrengsten eind- en tussenresultaten over de laatste drie jaar
verwijs ik u bijlage 1.
Analyses en conclusie n.a.v. analyse opbrengsten eind- en tussenresultaten
We zijn tevreden over de opbrengsten mbt de eindresultaten. Voor het vierde achtereenvolgende jaar
scoren we met deze opbrengsten binnen de normen die voor onze school gesteld zijn. Ook zijn we
tevreden over de switch van de centrale eindtoets van Cito naar Iep. De manier waarop deze toets
meet of en in hoeverre de leerlingen de referentieniveaus op het gebied van rekenen, taalverzorging
en lezen beheersen, sluit veel beter aan bij de manier waarop wij aan deze doelen werken, ze
monitoren en toetsen.
Met betrekking tot de tussenopbrengsten signaleren we de volgende zaken:
●

Bij technisch lezen zien we nog geen verbetering van de opbrengsten. De trend is nog steeds
dalend. Er is door de leescoördinatoren afgelopen jaar een innovatie ingezet t.a.v. het
tutorsysteem. Deze wordt vervangen door Ralfi en Ralfi-light. Daarnaast wordt zoveel mogelijk
stil gelezen (in de klas) met de nadruk op het leesplezier (LIST).  Aan de basis zijn ook een
aantal voorstellen gedaan die komend schooljaar worden ingezet. Bij de kleutergroep wordt
gewerkt aan de voorwaarden voor technisch lezen met behulp van de José Schraven
methodiek en de kleutermethode Kleuterplein. In groep 2 zal indien nodig, de
voorschotbenadering Bouw worden toegepast. De methodiek van José Schraven zal in groep
3 ook worden toegepast om de doorgaande lijn te borgen. Voor List en de methodiek van
José Schraven zijn trainingen voor het team door de IJsselgroep ingekocht. Daarnaast gaan
we binnen de groepsplannen werken met drie verschillende instructiegroepen op basis van
een datamuur adhv de DMT en de AVI-uitslagen. Van de leerkracht wordt verwacht dat de
arrangementen voor de drie groepen (afstemming) consequent en effectief worden
uitgevoerd.

●

Bij rekenen geven de scores een nog wat wisselend beeld. Gemiddeld genomen voldoen we
nog niet aan de schoolnorm die we onszelf opgelegd hebben. We hebben nog geen gelijke
aanpak in alle groepen vanaf groep 3. Bij de start van het komend schooljaar gaan we werken
met blokken van 4 weken. Drie weken met doelen (afgestemd op de toetsen van cito en het
referentieniveau) en 1 parkeerweek voor remediëring. De door kinderen behaalde doelen
worden bijgehouden in het leerkrachtdocument in Google en samen met de gegevens uit de
leergesprekken (1x per 2 weken) gebruikt voor de remediëring). In de groepen 1 en 2 wordt
gewerkt vanuit Kleuterplein en de resultatenmonitor.

●

Bij spelling was dit schooljaar moeilijk een trend de constateren vanwege het gedeeltelijk
overstappen van cito 2.0 naar cito 3.0. Toch willen we graag ook bij dit vakgebied aansluiten
bij de José Schraven methodiek. We merken dat onze veranderende doelgroep gebaat is bij
veel structuur en inoefening zoals dat binnen Staal spelling geboden wordt. Van leerkrachten
wordt het komend jaar verwacht dat zij veel modelen, dagelijks dictees afnemen en de keuzes
voor de verwerking van de stof afstemmen en baseren op hun groepsplan.
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●

Bij begrijpend lezen en woordenschat zien we nauwelijks stijging van de opbrengsten. Deze
zijn stabiel maar onder de door onszelf gestelde norm. Naast de toevoeging van XL aan
Nieuwsbegrip kiezen we nu ook voor een andere methode. De methode Zin in Taal sluit niet
mee aan bij onze veranderende doelgroep. In plaats daarvan voeren we Staal Taal in. Daarin
vinden we een gestructureerde aanpak voor woordenschat via het 4-fasenmodel
(voorbereiden, semantiseren, consolideren en controleren) van Verhallen en van der Nuft. Dat
vullen we aan met de oefensoftware voor deze methode. Van de leerkracht wordt verwacht
dat hij/zij per thema gebruik maakt van veel visualisering in zijn klas en het 4-fasenmodel
consequent toepast.
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4.4

Door- en uitstroom

Aan het einde van het schooljaar 2016 – 2017 stroomden 14 leerlingen van de hoogste groep van
onze basisscholen door naar het voortgezet onderwijs. In de onderstaande tabel kunnen we de
ontwikkelingen aflezen.

Het basisschooladvies is een krachtige voorspeller voor de verdere schoolloopbaan van de leerlingen.
Vanaf het schooljaar 2014-2015 heeft het schooladvies van de basisschool meer gewicht gekregen;
het is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. Valt het toetsadvies hoger uit dan het
schooladvies, dan heroverweegt Het Meerrijk het schooladvies. Ligt het toet advies onder het niveau
van het geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen
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in het voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype
aankunnen. Op Het Meerrijk zijn in schooljaar 2016 -2017 is 1 schooladvies heroverwogen.
Het aantal leerlingen met een eigen leerlijn in groep 8 voor taal én rekenen met een maximaal
uitstroomniveau van eind groep 7 bedroeg 1.
De zij-uitstroom bestond uit een totaal van 6 leerlingen. Drie leerlingen hebben voor een andere
openbare basisschool van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen gekozen. Eén leerling is naar het
speciaal basisonderwijs gegaan. De leerling was geen zij-instromers.
In schooljaar 2016 – 2017 heeft Het Meerrijk 24 leerlingen mogen verwelkomen. De zij-instroom
bestond uit 13 leerlingen. Negen leerlingen waren afkomstig van een andere basisschool uit Kampen.
Vier leerlingen waren afkomstig uit een ander land.
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De kleutergroepverlenging bedraagt schooljaar 2016 – 2017 0 %. Het aantal doublures is meer dan
3% namelijk 5,1 % (5 van de 98 leerlingen uit groep 3 t/m 8)
conclusies n.a.v. door en uitstroom
Het genoemde percentage kleutergroepverlenging zit nu onder de norm. Dat was ook ons beleid.
Toch merken we een tendens en behoefte binnen Het Meerrijk om een visie op
kleutergroepverlenging te ontwikkelen en deze uitgangspunt te maken van ons beleid in plaats van de
norm. Om deze reden zullen symposia worden bezocht en zal een training worden gevolgd. Het aantal
doublures is wederom 5,1 %. Het gaat hier alleen om doublures in groep 3 en 4 waarbij we vinden dat
dit beter past bij het kind dan het kiezen voor het werken met aparte leerlijnen voor alle didactische
gebieden.
5

Evaluatie schooljaarplan

Hieronder staan per beleidsterrein evaluatie met betrekking tot de doelstellingen van Het Meerrijk voor
schooljaar 2016 - 2017.  Voor meer genuanceerde informatie over de doelstellingen verwijzen we naar
het schoolplan 2015 - 2019 van Het Meerrijk.

school:

Het Meerrijk

periode:

2016 - 2017

Beleidsterrein:

Onderwijskundig beleid

Oriëntatie

Evaluatie

Indicator

Norm

Gedaan

Aan einde van
schooljaar 2015-2016 is
transparant welke
leerlingen we een
passend
onderwijsaanbod
kunnen doen.

SOP is geüpdatet

SOP is bijgewerkt.

Jaarverslag 2016 – 2017

Bijsturen, bijstellen

Meenemen
naar ‘17/’18
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maatwerk voor zowel
meer- als
minderbegaafde
kinderen door het
invoeren van
gepersonaliseerd leren

We werken met de
leerlijnen voor
spelling, lezen en
rekenen als
uitgangspunt ipv de
methode
We stellen
gepersonaliseerd
rekenen bij.

Gekozen voor 1
rekencoördinator,
is inmiddels
afgestudeerd
rekenspecialist
(MEN)
Structuur is
inmiddels
vastgelegd.
Blokken van 4
weken: 3 weken
met nieuwe doelen
dan toetsen dan 1
parkeerweek.
Groepsplan met
doelen wordt
gemaakt voor 2x4
weken met
tussenevaluatie op
basis van toetsen
en leergesprekken
Leergesprekken
minimaal 1x per 2
weken

handelingsgericht
werken met groeps- en
ontwikkelplannen

Groepsplannen zijn
aangepast en
klassenbezoeken
worden afgelegd
om uitvoer
groepsplannen te
checken.

Groepsplannen zijn
aangepast: er
wordt nu gewerkt
met 4 periodes van
groepsplannen
Bij taal/spelling
gebruiken we de
resultatenmonitor
als analyse
instrument, bij
rekenen- en
begrijpend lezen
onze eigen monitor
in google drive

leerstofaanbod en
didactiek aansluitend
op 21st century skills

Creativiteit,
Ictgeletterdheid,
probleemoplossend vermogen,
samenwerken/
communiceren,
kritisch denken en
sociale en culturele
vaardigheden zijn
verwerkt in de
workshops op
vrijdagmiddag en
de
cultuur-educatieles
sen

Workshoplessen
zijn uitgebreid (zie
bestand workshops
in google drive) en
gelinkt aan
kerndoelen
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Klassenbezoeken
afleggen om te
checken of we de
groepsplannen nu
adequaat
uitvoeren (ib-er)

idem

Visietraject
cultuureducatie is
afgerond.  Planning
is gemaakt.

Beginnen met de
uitvoering van het
plan nav de visie;
moet leiden tot
borgen nieuw
curriculum

idem

Nascholingstraject
beeldende vorming
CMK (voor het
team) is
uitgevoerd.

Rubric
creativiteitsvorming  moet
worden ingezet
bij beoordeling

idem
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Leerstofaanbod LEVO
borgen.

Levo-onderwerpen
(18) worden
afgevinkt in de
klassenmap

school:

Het Meerrijk

periode:

2016 - 2017

Beleidsterrein:

Kwaliteitszorg

Oriëntatie

ICT beleidsplan
afronden,
ondersteuning
Edupos

idem

LEVO-matrix in de
klassenmap en
controle op
bijhouden

idem

Invoering

Indicator

Norm

Gedaan

Bijsturen, bijstellen

Meenemen
naar ‘17/’18

De leerlingenzorg op
micro- en mesoniveau
moet volledig
geïmplementeerd zijn in
een goede PDCA-cyclus
met transitie van
groepsplan naar
ontwikkelplan voor
rekenen

Alle
ontwikkeloverzichten van de
leerlijnen
(rekenen, spelling,
begrijpend lezen
en technisch lezen
van de leerlingen
zijn per kind in
google-drive  te
vinden op
real-time basis.
Datzelfde geldt
voor rekenen, taal
en seo voor
kleuters

Leerlijnen
rekenen en
begrijpend lezen
zitten in de google
drive

Leerlijnen taal en
spelling worden
vanwege
verandering
methode via
resultatenmonitor
bijgehouden;
Resultaten
technisch lezen in
monitor VLL

Leerlijn
technisch
lezen vanaf 4
in google
drive

Leerlijn kleuters
wordt (ook
vanwege
methodewijziging)
bijgehouden in
resultatenmonitor
(van kleuterplein)

idem

Jaarverslag 2016 – 2017
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Basisondersteuning
versterken op gebied
van rekenen

Vanaf groep 3
kunnen alle
leerkrachten het
circuitmodel voor
rekenen
(-instructie - math
- rekentuin en
ontdekhoek)
inzetten

Is gedaan en
vastgelegd

De bovenschoolse
leerlingenzorg binnen de
extra ondersteuning is
geëvalueerd.

Het is duidelijk
wat we vinden
van de werkwijze
team passend
onderwijs. Op
basis daarvan is
een lijst met
vragen/opmerking
en en
aanbevelingen
geformuleerd.

1e evaluatie
gehad

De schoolnormen van de
tussenopbrengsten zijn
geëvalueerd.

Het is duidelijk
welke normen we
handhaven en
welke we naar
onder of boven
aanpassen.

Schoolnormen
zijn aangepast
binnen Kwintoo

De tussenopbrengsten
op groepsniveau zijn
geëvalueerd.

Elke leerkracht
heeft in schooljaar
2016/2017 2x zijn
tussenopbrengsten geëvalueerd

Opbrengsten zijn
geregistreerd

OntdekhoekTraining gehad

Vragen en
opmerkingen zijn
doorgegeven en
overlegd met TPO

Toetsen voor
tussenopbrengsten zijn
geupdated

Inzetten
ontdekhoek in
circuitmodel: niet
vast op 1 dag in de
week maar elke
keer als het
desbetreffende
doel daarom vraagt

idem

evaluatie moet
structureel in de
jaarplanning van de
teamvergadering
komen

idem

Vervolg
aanschaffen LOVS
3.0 rekenen,
spelling en
begrijpend lezen
voor 5 t/m 8

idem

Opbrengsten  2x
per jaar door team
laten evalueren

idem

Gebeurd maar
team ervaart dit
als zware last

Bijstellen
groepsplanbespree
kformulieren

idem

Gebeurt maar nog

Analysedocumen-

idem

Teamleden
hebben de
opbrengsten
alleen
geëvalueerd  in
januari. Evaluatie
heeft wel op
juiste manier
plaatsgevonden
Trendanalyse
opbrengsten M en
E 2016-2017 zijn
gemaakt

Op basis van de analyses
adequate interventies
vaststellen, vastleggen,
Jaarverslag 2016 – 2017

De
groepsoverzichtformulieren
worden adequaat
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uitvoeren en evalueren
en mogelijk aanpassen

ingevuld bij de
leerlingbesprekingen.

te weinig op basis
van analyse

ten voor rekenen
en begrijpend lezen
in laten zetten +
resultatenmonitor
IB-er moet meer
toezien op kwaliteit
analyse en daarop
gekozen interventie
De ib-er evalueert
met de leerkracht
de gekozen
interventie op basis
van data en past
deze aan

Invoeren van
verbeterplannen op
basis van de
systematische
beoordeling van de
kwaliteit

Met behulp van
Kwintoo is aan het
einde van
schooljaar
2016-2017 een
verbeterplan
geschreven.

school:

Het Meerrijk

periode:

2016 - 2017

Beleidsterrein:

Personeelsbeleid

Jaarverslag 2016 – 2017

Directie/Ib heeft
gezorgd voor
omzetten
trendanalyse op
schoolniveau naar
interventies en
deze uitgevoerd

Interventies
moeten concreter
worden
omschreven in
leerkrachtgedrag en
niet beperkt blijven
tot het inzetten van
nieuwe middelen

Verbeterplan
2016- 2017 is
uitgevoerd

Zie bijlage 1
Verbeterplan nav
Kwintoo kaarten

Kwaliteitskaarten
Toetsing en  taal
zijn uitgezet en
behandeld

Uitzetten
kwaliteitskaart VVE

Directie heeft
voorstel voor
verbeterplan
2017-2018
geschreven

Directie/team:
bespreken
verbeterplan
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Oriëntatie

Invoering

Indicator

Norm

Gedaan

Bijsturen, bijstellen

Professionaliseringsslag
in het didactisch
handelen door
schoolbreed gebruik te
maken van het ADI/EDI
model oa. dmv.
video-interactieanalyse
+ opleiden teamlid.

Leerkrachten
geven lessen
volgens de
principes van het
EDI-model.

Wel delen van
edi-model
zichtbaar maar
vooral afstemming
mbt begeleide
inoefening en
verlengde
instructie niet

Teamcursus EDI
door Cedin

Deze lessen
worden
steeksgewijs
bezocht of
opgenomen en
geanalyseerd
Leerkrachten
kunnen dit 2x bij
elkaar doen
(collegiale
consultatie)

Lessen zijn ihkv
functioneringsgesprekken 1x
bekeken door
locatieleider

Lessen worden
minstens 4x
bekeken en 2x
opgenomen en
geanalyseerd door
beeldcoach

Er is ondanks de
geboden
mogelijkheid geen
collegiale
consultatie
geweest

Verplicht 1x  op
andere school

Groepsplannen
zijn per oktober
2016 aangepast
aan nieuwe
leerstofindeling

Groepsplanformats
zijn aangepast

Werken met 4
periodes, digitaal +
papier (in map),
uploaden aan eind
van periode in
parnassys

idem

Aan einde van
schooljaar
2016-2017 heeft
iedere leerkracht
een POP
geschreven

Pop opgenomen in
format
gesprekscyclus.

Per 2016-2017
wordt het

Bijna alle
leerkrachten

Nog twee
leerkrachten

Idem

Professionaliseringsslag
in klassenmanagement
afronden

Verbeterslag
personeelsbeleid
afronden

Jaarverslag 2016 – 2017

Meenemen
naar ‘17-’18

Voor spelling,
rekenen en
begrijpend lezen
worden leerlijnen
gebruikt om
behaalde doelen
per kind te
administreren.
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bekwaamheidsdossier per
leerkracht
opgebouwd. De
gesprekkencyclus
(functioneren en
beoordelen)
wordt hierin
bijgehouden.

hebben
beoordelingsgesprek gehad;
bekwaamheidsdossier is
opgebouwd

Aan het einde van
schooljaar
2016-2017 is het
taakbeleid zoals is
ingevoerd
geëvalueerd.

Evaluatie nog niet
plaatsgevonden

Kijkwijzers en
klassenbezoeken
zijn ingezet

school:

Het Meerrijk

periode:

2016 - 2017

Beleidsterrein:

Marketing- en communicatiebeleid
Oriëntatie

krijgen voor de
herfst bezoek,
daarna iedereen
weer een
functioneringsgesprek

Kan aansluitend na
afronden 1e cyclus
rond de herfst

idem

Invoering

Indicator

Norm

Gedaan

Bijsturen, bijstellen

Meenemen
naar ‘17-’18

Gebruiken van
schoolbrede mindset
m.b.t. communicatie van
het team naar ouders,
leerlingen en externen

Aan het einde van
schooljaar
2016-2017 is een
lijst met
communicatie-uit
gangspunten
ontwikkeld

agenderen van
uitgangspunten
communicatie op
teamvergadering
is nog niet
gebeurd

Voor de herfst
agenderen

idem

Ontwikkelen van
marketing- en
communicatieplan.

Aan het einde van
schooljaar
2016-2017 is er
een marketing- en
communicatieplan gerealiseerd.

Google-agenda’s
worden gebruikt,
communicatiekalender staat in
format stichting
OOK

Jaarverslag 2016 – 2017
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Afronden invoering
google apps for
education voor
teamleden.

Leerkrachten
houden planning
van vergaderingen
en andere
schoolgerelateerde activiteiten bij
in hun
google-agenda

Leerkrachten
gebruiken
uitnodiging voor
vergadering

Gebruiken van
google-apps for
education voor alle
leerlingen vanaf groep 3

Vanaf het begin
van schooljaar
2016-2017
hebben kinderen
vanaf groep 3 een
google-account

Gedaan

Gebleken is dat het
account door gr 3
kinderen nog niet
wordt gebruikt:
accounts aanmaken
en gebruiken vanaf
groep 4

idem

Veranderen van
maandnieuws naar
nieuwsbrieven die via
meerdere devices te
lezen zijn

Vanaf het begin
van schooljaar
2016-2017 wordt
het maandnieuws
via nieuwsbrieven
digitaal verstuurd

Nieuwsbrieven
gaan via
mailchimp,
ouders zijn lid
gemaakt

Nieuwe ouders
direct lid maken

idem

Afronden doelen
facebook en website

De website is
actueel er wordt
per groep met
regelmaat (1x per
week) een artikel
geplaatst.

1 artikel per week
artikel plaatsen
op groepspagina
lukt nog niet elke
leerkracht

Inloggen en
plaatsen art. + foto
vergemakkelijken
via app.

idem

Visie cultuureducatie is
duidelijk zichtbaar
op website

Visie op
cultuureducatie is
gepresenteerd;
actieplan is
gemaakt
Extra pagina voor
cultuureducatie
op website is
gemaakt

Middelen inkopen
Leerlijnen per groep
bepalen

In  de loop van
schooljaar
2016-2017 is een
privacyreglement
ingevoerd

Privacyreglement
is ingevoerd,
toestemmingsbrie
ven zijn verspreid
en geregistreerd.

Nieuw ict-protocol
invoeren

Idem

Vanaf het begin
van schooljaar

Geldt ook voor
schooljaar ‘17-’18

idem

Gedaan

Jaarverslag 2016 – 2017
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2016-2017 moet
voor het gebruik
van video’s en
foto’s van
kinderen
individueel
toestemming
worden gevraagd

school:

Het Meerrijk

periode:

2016 - 2017

Beleidsterrein:

Ouderbetrokkenheid

Oriëntatie

Invoering

Indicator

Norm

Gedaan

Bijstellen, bijsturen

Afronden transitie
ouderraad

Aan het einde van
2016 zijn
maatschappelijke,
pedagogische  en
educatieve
werkgroepen
gerealiseerd.
In december
moeten
bestuursverkiezingen hebben
plaatsgevonden.

Brieven voor
opgave
werkgroepen zijn
uitgedeeld,
verkiezingen zijn
uitgeschreven.

Evaluatie met
ouderraad

In de loop van
schooljaar
2016-2017
worden minstens
5 workshops per
periode
aangeboden
waarbij ook
ouders
ondersteuning

Workshops
draaien, bijdrage
ouders beperkt
zich tot koken.

Keuken moet nog
verder
“aangekleed”
worden. Er moeten
meer workshops
worden
gegenereerd.

idem

Workshops moeten
worden gekoppeld
aan kerndoelen
wereldoriëntatie en
cultuureducatie

idem

Aanbieden van
workshops door ouders
aan kinderen van groep
5 t/m 8

Jaarverslag 2016 – 2017

Dammen via
damvereniging is
inmiddels ook een
vaste workshop
Keuken is
gerealiseerd.

Meenemen
naar ‘17-’18

Naast brieven voor
werkgroep is
groepsapp ontw
voor ouders en
wordt bord in hal
opgehangen
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bieden
Koppelen van
pedagogisch
partnerschap aan
SWPBS

In de loop van
schooljaar
2016-2017 is een
ouderteam pbs
geformeerd en
zijn taken en
bevoegdheden
helder.

school:

Het Meerrijk

periode:

2016 - 2017

Beleidsterrein:

Huisvesting

Oriëntatie

Ouderpbswerkgroep is
gerealiseerd
1 ouder van deze
werkgroep zit in
projectteam PBS
taken/bevoegdhe
-den adviserend.

Invoering

Indicator

Norm

Gedaan

Bijsturen, bijstellen

Meenemen
naar ‘17-18

De buitenruimtes
worden aantrekkelijk
gemaakt en zien er
verzorgd uit.
Werkzaamheden
kleuterplein worden
afgerond

Kleuterplein is
eind schooljaar
2016-2017
opgeleverd en
voldoet aan
veiligheidsnormen

Veiligheidscontrole is uitgevoerd

Glijbaan moet
vervangen worden
(structurele
oplossing
bedenken)
Er moet een
onderhoudsplan
komen

idem

De andere pleinen
zijn gerenoveerd
en er is een
basketbalveld
gerealiseerd.

Schoolplein14 is
gerealiseerd

Omgaan met
spelmateriaal

Het lokaal van
groep 1 heeft
uitstraling van een
kindvriendelijke
huiskamer.

Lokaal groep 1 is
opgepimpt

Extra verwarming
moet worden
geïnstalleerd

idem

Controle

Reparatie

idem

Het schoolgebouw
wordt veiliger,
verzorgder en
duurzamer gemaakt
passend bij ons
onderwijsconcept en
Jaarverslag 2016 – 2017

Alle elektrische
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met een goed
binnenklimaat.

6.

aansluitingen zijn
goedgekeurd door

uitgevoerd:
afgekeurde delen
verwijderd

wandcontactdozen

Waardering belanghebbenden en betrokkenen

Er zijn in schooljaar 2016 - 2017 waarderingsonderzoeken voor belanghebbenden (ouders,
leerkrachten en leerlingen) uitgezet. Daarbij zijn tien speerpunten onder de aandacht gebracht die
beoordeeld konden worden in een schaal van 1 t/m 4 ( 1=onvoldoende, 2=matig, 3=voldoende en
4=goed). Het ging om de volgende punten: Onderwijsleerproces, Schoolklimaat Leerstofaanbod, Zorg
(kwaliteit) en begeleiding, Schoolontwikkeling, Communicatie, Imago, Onderwijstijd, Organisatiebeleid
en Specifieke schoolvragen. De resultaten zijn afgezet tegen die uit 2014.
In totaal zijn 62 tevredenheidspeilingen ingevuld. In de onderstaande tabel is de verdeling
weergegeven.
Gespreksformulier

Aantal respondenten
2017

Aantal respondenten
2014

Ouders

18

17

Personeel

7

6

Leerlingen

37

13

Het Meerrijk wordt door haar belanghebbenden voornamelijk met voldoende (3) beoordeeld. Dat geldt
voor alle bovengenoemde punten. Er zit ook relatief weinig verschil in de beoordeling van 2017 ten
opzichte van 2014. Hier worden verder een aantal opvallende nuances genoemd, voor het volledige
rapport verwijzen we u naar de website van Het Meerrijk.
Opvallend is dat binnen het punt “onderwijsleerproces” en het punt “leerstofaanbod” twee items onder
de 3 worden beoordeeld. Dat zijn motiverend (leerstofaanbod) en taakgerichtheid
(onderwijsleerproces). Ook is het interessant te weten dat de waardering voor onze externe
communicatie toeneemt, terwijl die van de interne communicatie iets is afgenomen.
In schooljaar 2016 - 2017 hebben we deel uitgemaakt van een onderzoek van de inspectie genaamd
“onderzoek bestuur en scholen m.b.t. de stichting OOK”. Daarbij werden voor Het Meerrijk de kwaliteit
gemeten van 1. het zicht op ontwikkeling,  2. het didactisch handelen, 3. de extra ondersteuning,
4. de kwaliteitszorg en 5. de kwaliteitscultuur. Vier van de vijf punten werden met een voldoende
gehonoreerd, het didactisch handelen kreeg een onvoldoende. Hieronder de conclusie uit het rapport
dat betrekking heeft op Het Meerrijk:
Het zicht op ontwikkeling is van voldoende kwaliteit
Jaarverslag 2016 – 2017
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De locatieleider van het Meerrijk heeft een digitaal systeem ontwikkeld waarmee de school -op het
zogenaamde dashboard- zicht krijgt op de ontwikkeling van de leerlingen. Op dit dashboard is de
voortgang en analyse overzichtelijk in beeld gebracht. Aan de hand van deze informatie stellen de
leerkrachten aanvullende (remediërende) oefenpakketten samen en krijgen leerlingen indien nodig
extra instructie. Leerlingen en leerkrachten voeren tevens leergesprekken waarbij de (remediërende)
doelen worden afgesproken. In een enkel geval zouden deze doelen wat inhoudelijker kunnen worden
genoteerd.
Het didactisch handelen moet beter
Het didactisch handelen is als onvoldoende beoordeeld. Vakdidactisch hebben we kwalitatief zeer
diverse lessen gezien. Opvallend was in veel groepen de matige betrokkenheid van de leerlingen, het
was in een aantal groepen vrij onrustig en de taakgerichtheid van de leerlingen bleef achter.
Schoolbreed zijn de leerkrachten onvoldoende in staat een heldere (en zo nodig korte) instructie te
geven en vervolgens de leerlingen taakgericht op niveau aan het werk te zetten en aan het werk
te houden. Wij zien een relatie tussen de achterblijvende en risicovolle tussentijdse opbrengsten en
het didactisch handelen.
Ondersteuning op orde
De intern begeleider stelt voor leerlingen met een uitstroomniveau lager dan groep 8 een onderbouwd
ontwikkelingsperspectief op. Aan de hand van dit perspectief worden per half jaar inhoudelijke doelen
beschreven en later geëvalueerd.
Kwaliteitszorg overzichtelijk
De kwaliteitszorg is op orde. De school heeft de achterblijvende tussentijdse resultaten onderkend en
zet in op versterking van haar opbrengsten. Dat doet de school door de doelen uit het schoolplan
vast te leggen in een jaarlijks plan van aanpak. Regelmatig evalueert het team de voortgang van het
verbeterplan, ook met zelfevaluatie-instrumenten en vindt er verticaal (naar het bestuur)
verantwoording plaats over de gerealiseerde kwaliteit. De locatieleider heeft de
voortgang van de verbeterplannen gevisualiseerd en inzichtelijk gemaakt op een prikbord waar alle
verbeterplannen en evaluaties op staan vermeld.
De kwaliteitscultuur kent kansen
Verantwoordelijkheden zijn laag belegd in het team. Verschillende specialisten nemen het voortouw bij
de verbeterplannen, bijvoorbeeld op het gebied van Positive Behaviour Support (PBS), rekenen en
technisch lezen. Leerkrachten geven aan van elkaar en met elkaar te willen leren. Een mogelijkheid
die wij de school in overweging hebbe gegeven, is bezoeken af te leggen aan andere scholen om daar
de reflectie op het eigen didactisch handelen mee te versterken. Ook onderlinge visitaties in de eigen
school en feedback geven kan bijdragen aan een sterkere kwaliteitscultuur.

7.

Verslag medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is dit schooljaar 5 keer bij elkaar geweest.
Tijdens de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn de volgende onderwerpen aan de orde
geweest:
• Activiteitenplan 2016/2017
Jaarverslag 2016 – 2017
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• Schoolbegroting kalenderjaar 2017
• Formatieplan en groepsindeling 2017/2018
• Ouderbetrokkenheid en gebruik van digitale tool (Parro)
• Verkeersveiligheid
• Vrijwillige ouderbijdrage
• Digitale leermiddelen en privacy
• Gezonde school
• Onderwijsleerproces met name m.b.t  voorgenomen leesinnovaties

Daarnaast hebben geen leden van de Medezeggenschapsraad een GMR – start training gevolgd.
Stand van zaken klachten
Ter voorkoming en bestrijding van klachten over gedragingen en beslissingen is er een externe
vertrouwenspersoon voor Openbaar Onderwijs Kampen aangesteld. In het afgelopen jaar is er geen
contact tussen ouders en, directeur-bestuurder en/of onze externe vertrouwenspersoon geweest.
Er zijn in het afgelopen jaar geen klachten bij de directeur-bestuurder binnen gekomen.
Dat betekent, dat de onze school in een eerder stadium vragen en mogelijke klachten hebben
afgehandeld.
GMR Stichting Openbaar Onderwijs
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad met een ouder- en een personeelsgeleding.
Alle Medezeggenschapsraden (MR) Stichting Openbaar Onderwijs Kampen zijn met twee leden
vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad is dit jaar
vijf keer bijeen geweest.

Jaarverslag 2016 – 2017
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8.

Onderhoud, beheer en investeringen

Het onderhoud en het  beheer van de gebouwen speelt zich binnen Stichting Openbaar Onderwijs
Kampen af op drie niveaus.
Ten eerste krijgt elke school een beperkt budget voor het dagelijks onderhoud. De school begroot in
overleg met de directeur-bestuurder een budget voor dit onderhoud zodat dagelijks onderhoud aan
het gebouw snel kan worden uitgevoerd.
Ten tweede is er een bovenschools budget voor preventief onderhoud. Voorbeelden hiervan zijn
vervangingen van cv’s, brand- en veiligheidsinstallaties.
Ten derde is er het meerjarig onderhoud. Voor dit onderhoud is per jaar een fors bedrag nodig.
Projecten die zijn opgenomen in het Meerjarig Onderhouds Plan (MOP).
Preventief onderhoud
2016 - 2017
2016 - 2017

Controle op elektrische apparaten, stekkers en stekkerdozen
Controle op brand- en veiligheidsinstallaties

Meerjarig onderhoud
2016 - 2017

Wordt uitgevoerd volgens plan aannemer van Wijnen

Een goede balans tussen noodzaak, capaciteit bij uitvoering en wensen van de scholen is belangrijk.
Stichting Openbaar Onderwijs Kampen is in het bezit van een investeringsplan voor de invoering van
nieuwe onderwijsmethoden. Naast dit investeringsplan heeft onze school in overleg met de directeur
bestuurder en/of andere scholen van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen extra geïnvesteerd in ons
leerlingvolgsysteem, ICT en het schoolplein.
Investeringen
Leerlingvolgsysteem

ICT
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Onze school heeft  investeert in het leerlingvolgsysteem ParnasSys.
De wijze van volgen van de leerlingen op alle scholen van Stichting
Openbaar Onderwijs is hierdoor gelijk vormgegeven.
Stichting Openbaar Onderwijs waardoor ook onze school heeft zich laten
begeleiden in het leren analyseren van onze opbrengsten. Dit  heeft erin
geresulteerd, dat scholen van Stichting Openbaar Onderwijs met een
nieuw kwaliteitsinstrument werken separaat de toetsgegevens analyseert
met het DRIEDEE instrument.
Google Apps voor Education. Alles gaat zo veel mogelijk ‘in the cloud’. Alle
‘in the cloud’ mails en/of bestanden worden geplaatst op een veilige server
en er wordt gewerkt met een veilige verbindingen.
Bij de overgang is rekening gehouden met extra kosten voor
ondersteuning en investeringen in de aanleg van nieuwe netwerken en
chrome-books. Er is een verbeterd wifi-netwerk aangelegd en er zijn twee
beamers vervangen.
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Schoolplein

Er is een Schoolplein14! gerealiseerd.

Relevante ontwikkelingen
Vanwege het toenemende leerlingenaantal in de groepen 3 t/m 8 in combinatie met de keuze voor 1
op 1 werken met laptops bij rekenen (en in mindere mate ook bij spelling en taal) zal de voorraad
laptops moeten worden uitgebreid. Aangezien we door een structurele verandering van onze
doelgroep toch weer meer neigen naar een balans tussen gepersonaliseerd en klassikaal leren,
hebben we lopende het schooljaar 2016-2017 er toch voor gekozen de beamers van de vaste
opstellingen te vervangen in plaats van te investeren in nieuwe flexibele opstellingen met touchscreen.
Evaluatie
De investeringen hebben zich voornamelijk gericht op uitbreiding van de “ICT-stapel”. Daarbij is de
visie enigszins aangepast vanwege de constatering dat onze doelgroep (aanzienlijke stijging
wegingskinderen) aan het veranderen is. Dat betekent dat in we de balans tussen gepersonaliseerd
leren en klassikaal onderwijs we weer iets meer richting de laatste zijn teruggebogen. Derhalve zullen
de twee nog overgebleven digibordopstellingen ook worden gerenoveerd in plaats van vervangen.

Jaarverslag 2016 – 2017
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Buitenschools contacten

9.

Lokaal ouderwijsbeleid
Stichting Openbaar Onderwijs Kampen werkt samen met andere besturen en de lokale overheid. Het
gaat dan om het samen vormgeven van lokaal onderwijsbeleid en het afstemmen van bestuurlijke
zaken.
Zo participeert Stichting Openbaar Onderwijs Kampen in:
•
overleg met de gemeente over huisvesting en het toelatingsbeleid
•
overleg met schoolbesturen over inrichting passend onderwijs in deelregio Kampen.
De stichting staat open voor samenwerking met andere scholen en schoolbesturen. Op het gebied van
zorg en passend onderwijs wordt samengewerkt in het Samenwerkingsverband Kampen.
Een mogelijke samenwerking tussen openbaar basis- en voortgezet onderwijs Kampen is in
ontwikkeling.
Ouderbetrokkenheid
De stichting en ook onze school wil participatie van ouders op diverse niveaus mogelijk maken en
stimuleren, omdat dat in het belang is van de ontwikkeling van een kind. Het is belangrijk dat we
inhoud geven aan het educatieve partnership met ouders. We zijn gezamenlijke verantwoordelijk voor
de ontwikkeling van de kinderen.
Overige contacten
De school als individu heeft dit schooljaar nog een aantal contactmomenten gehad. Deze
contactmomenten kunnen tijdens en/of buiten schooltijden plaatsvinden.
Dit schooljaar heeft onze school contact gehad met:
●
●
●
●
●
●

Hogeschool Windesheim (samenwerking: onderzoek naar resultaten SWPBS)
OAC IJsselgroep (training aansluiting lezen groep 2/ groep 3)
SWV (deelname van de locatieleider aan de klankbordgroep)
Wijkverbinder Gemeente Kampen
Johan Cruijff Foundation
Damclub SSS Kampen
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Bijlage 1:

Totaaloverzicht opbrengsten eind- en tussenresultaten

Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie, Oranjegekleurde resultaten zijn
onvoldoende in relatie tot de eigen norm, Groengekleurde resultaten liggen op of boven de eigen norm, Blauwgekleurde
resultaten liggen boven de bovengrens van de inspectie.
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