
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik op schooljaar 2019-2020 



Dit schooljaar zal ons nog lang heugen. We waren goed en enthousiast gestart met alle 

ontwikkelingen die we ons ten doel hadden gesteld. Het schooljaar kreeg 15 maart een onverwachte 

wending toen bleek dat de scholen per direct gesloten moesten worden. Hierdoor waren we 

genoodzaakt een aantal speerpunten in de wacht te zetten. De periode van afstandsonderwijs heeft 

ons daarentegen ook weer veel nieuwe ontwikkelingen geboden op ICT-gebied. In korte tijd is er veel 

kennis opgedaan over het bieden van afstandsonderwijs. Social Schools, Teams, Google Classroom, 

Gynzy, Snappet werden instrumenten waar dagelijks mee werd gewerkt. We voerden digitale 

overleggen met het team om op dezelfde golflengte te blijven. Kinderen van ouders met een cruciaal 

beroep werden in een bijna lege school opgevangen en kregen les van diverse collega’s. En dit alles 

deden de leerkrachten in combinatie met het geven van afstandsonderwijs aan hun groep. Ik ben 

ongelooflijk trots op het team, de ouders en leerlingen. Met elkaar hebben we het gered en lijken we 

er goed doorheen te zijn gekomen. De kinderen werden na acht weken thuis te hebben gezeten na 

de meivakantie weer feestelijk op school ontvangen. We hopen dat we ook ouders weer snel kunnen 

verwelkomen in de school. 

Hieronder een korte evaluatie van de speerpunten van afgelopen schooljaar. 

Schoolplan 2020-2024 

Het schoolplan is opgesteld door de directeur in overleg met het team en besproken met de 

Medezeggenschapsraad en het bestuur. In het schoolplan staan heldere doelen beschreven die 

meegenomen worden in de jaarplannen van de komende vier jaar. Het plan geeft sturing aan de 

ontwikkelplannen en laat zien waar onze kansen, krachten en ontwikkelpunten liggen. Het 

schoolplan is inzichtelijk voor belangstellenden en is te vinden op de website van de school. 

Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) 

We hebben het EDI-model ingevoerd omdat we de didactische vaardigheden van de leerkrachten 

wilden vergroten en een actieve leerhouding willen stimuleren bij de leerlingen. Middels een 

teamscholing, literatuurstudie, observaties en onderlinge klassenbezoeken is de kennis van EDI 

vergroot en zijn de didactische vaardigheden van de leerkrachten verbeterd. De kinderen zijn bekend 

met de structuur van het instructiemodel. Door de interactieve oefeningen die hierbij horen, is de 

motivatie en betrokkenheid van de leerlingen vergroot en ervaren we een actievere leerhouding. 

Volgend schooljaar voeren we dit instructiemodel verder in en houden we de observaties en 

klassenbezoeken in stand, om tot een goede borging te komen. 

De Vreedzame School (DVS) 

Alle thema’s van De Vreedzame School zijn ingevoerd en de grondregels hangen in elk lokaal/ruimte 

van de school. Er is een kwaliteitskaart opgesteld waarin alle afspraken staan. De mediatoren zijn 

geschoold onder begeleiding van Fernanda de Hoop. Twee teamleden hebben deze training gevolgd 

en zijn hierdoor bekwaam geworden in het geven van deze training in de toekomst. De mediatoren 

voeren hun taken op het plein zelfstandig en met plezier uit. Ook de overblijfkrachten zijn geschoold, 

waardoor er een doorgaande lijn is ontstaan in de onderlinge omgangsvormen en afspraken. Dit 

versterkt ons veilige leef- en leerklimaat.  

Wereldoriëntatie 

We moesten helaas onze onderzoeken naar een geschikte methode staken tijdens de coronaweken. 

Er zijn inmiddels drie methoden geselecteerd die we in het nieuwe schooljaar gaan uitproberen. 

Aankomend schooljaar zal er een definitieve keuze gemaakt worden. Voorwaarde is dat deze 

methode bij onze visie en de daarbij behorende kernwaarden aansluit. 



Meerbegaafdheid 

Er is een uitdagende compactlijn voor de groepen 6-8 opgezet door het leerteam. Dit is een 

waardevolle aanvulling op hun onderwijsaanbod in de groep. De kinderen kunnen tijdens de 

reguliere lessen deze opdrachten zelfstandig op een uitdagend niveau maken. Helaas ging de 

teamscholing door de coronaperiode niet door. Deze wordt verplaatst naar het volgende schooljaar. 

Schoolproject 

Het schoolproject was gepland op 23 maart tot en met 15 april. Helaas hebben we hierdoor alle 

voorbereidingen moeten stopzetten. We wachten met een herstart als de maatregelen rondom 

corona zijn versoepeld en ouders weer welkom zijn in de school. 

Visie op katholieke jaarfeesten en identiteit 

De jaarfeesten zijn in kaart gebracht door het leerteam. De kinderen krijgen bij katholieke 

hoogtepunten inhoudelijke informatie over de geschiedenis van deze gebeurtenis. Tijdens de kerst- 

en paasviering wordt de boodschap verteld/uitgespeeld en blijven we bij de kern van het verhaal. 

Over het gebruik van de methode ‘Trefwoord’ nemen we volgend schooljaar een besluit.  

Nieuwe huisstijl 

We hebben een nieuw, eigentijds logo dat aansluit bij onze missie en visie. De rapporten, website en 

brieven zijn in onze nieuwe huisstijl vormgegeven. 

Oudergesprekken 

De tienminutengesprekken die u van ons gewend was, hebben we dit jaar in een andere vorm 

gegoten. De gesprekken wilden we meer op vraag van ouders en leerkracht laten plaatsvinden. Deze 

pilot is het eerste half jaar in de nieuwe opzet uitgevoerd, maar de tweede helft van het schooljaar 

konden we de gesprekken alleen nog online voeren. Doordat we deze pilot te kort konden uitvoeren, 

laten we het volgend schooljaar doorgaan op het moment dat ouders weer in de school welkom zijn. 

We hopen dat we eind schooljaar 2020-2021 goed in beeld hebben of deze aanpak een goede 

afstemming onderling bevordert. 

Social Schools 

Deze app werd dit schooljaar ingevoerd en is een zeer effectief communicatiemiddel gebleken. In 

een jaar tijd kunnen we nu berichten plaatsen/ontvangen. Ouders geven hiermee ziekmeldingen en 

verlofaanvragen door. De Blauwe brief wordt geüpload en ook zijn er diverse instructiefilmpjes 

geplaatst door leerkrachten tijdens de weken dat de school gesloten was.  


