Jaarverslag van de Bonte Pael 2013-2014

Groep KA

Groep KB

Groep 4

Groep 6

Groep 3

Groep 5

Groep 7

Groep 8

pagina 1

Pagina

Samensteller jaarverslag B.M.C. Schuller-Steijger
Bespreking in MR op
Indiening CvB
Bespreking met CvB
Vastgesteld door CvB

1

Basisschool de Bonte Pael 14IX

Jaarverslag van de Bonte Pael 2013-2014
INHOUDSOPGAVE

2

1.

INLEIDING

3

2.
2.1.
2.2.
2.3.

LEERLINGEN
Instroom
Uitstroom
Conclusie

5
5
6

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

PERSONEEL EN ORGANISATIE
Identiteit, schoolklimaat, veiligheid en schoolorganisatie
Samenstelling team en mutaties in team
Ziekteverzuim
Gesprekscyclus
Klassenconsultaties
Deskundigheidsbevordering team en individuele teamleden

7
11
11
12
13
13

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

ONDERWIJS EN ZORG
Het onderwijsconcept, de ontwikkelingen en vernieuwingen
De leerling-zorg
De school in relatie tot WSNS en leerling-gebonden financiering
Leermiddelen
Kwaliteitszorg
Opbrengsten

14
21
22
22
22
23

5.

HUISVESTING

31

6.

FINANCIEN

32

7.
7.1.
7.2.
7.3.

INTERNE EN EXTERNE RELATIES
Ouderbetrokkenheid
Schoolmaatschappelijk werk
Voorschoolse-, tussenschoolse-, buitenschoolse
opvangorganisaties

33
33
33

8.

PROFILERING EN PROMOTIE

34

9.

CONCLUSIES

35
36

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6

37
39
42
43
46
47

Pagina

2

Lijst van afkortingen

pagina 2

Jaarverslag de Bonte Pael 2013-2014
HOOFDSTUK 1.

INLEIDING

Het team van de Bonte Pael probeert haar onderwijs
zo in te richten dat het een belangrijke bijdrage levert
aan ‘het geluk van kinderen nu en in de toekomst ’.
Daarvoor richten wij ons op de toekomst en de rol die
kinderen als vormgevers van die toekomst zullen gaan
spelen. Die rol willen wij faciliteren, ondersteunen en
ontwikkelen door een aanbod van activiteiten die
gericht zijn op het ontwikkelen van sociaal, cognitief,
creatief en innovatief vermogen en ondernemerschap. Daarnaast moet er ook
brede aandacht zijn voor de andere kant van de 21st century skills:
verantwoordelijkheid, burgerschap en ethiek.
In dit jaarverslag leest u wat wij dit schooljaar hebben gedaan om ons doel te
bereiken. Het geeft de huidige stand van zaken en de bereikte resultaten van het
afgelopen schooljaar weer. Het is een verantwoordingsdocument naar het eigen
team, de medezeggenschapsraad, de ouders, het College van Bestuur en overige
relaties.
Door middel van een beschrijving op alle terreinen (leerlingen, personeel en
organisatie, onderwijs en zorg, huisvesting, financiën) wordt er een evaluatieve
verbinding gelegd met onze plannen en leest u waarin wij ons komend schooljaar
verder willen ontwikkelen, samen met uw hulp en binnen de maat van de
mogelijkheden die wij als basisschool hebben.
Vanuit onze visie hebben wij een eindprofiel van onze leerlingen voor ogen (zie blz.
6). Een profiel dat wij willen bereiken door samenwerking met ouders en leerlingen.
Eens in de vier jaar beschrijven wij ons doel, doen en laten voor de komende 4 jaar in
een schoolplan. Jaarlijks concretiseren wij de te maken stappen in een jaarplan. Aan
het eind van elk schooljaar evalueren wij dat jaarplan en komen zo tot een nieuw
jaarplan. In het jaarverslag stellen wij die evaluatie op schrift. Door deze gehele
cyclus juist te doorlopen, vergroten wij de kans dat onze leerlingen bij het verlaten
van onze basisschool het gewenste eindprofiel hebben bereikt.

Pagina

Of onze manier van werken succesvol is, kunnen wij niet alleen op grond van
ervaring evalueren. Wij gebruiken diverse instrumenten om onze kwaliteit te
analyseren. In de tabel kunt u zien wat wij waarvoor inzetten. In het gehele
jaarverslag worden deze gegevens gebruikt om conclusies en mogelijke
vervolgacties te ondersteunen.
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De afgelopen schooljaren waren onze plannen erop gericht onze visie een plek te
geven in de praktijk van iedere dag. Er is veel aandacht voor de leeropbrengsten.
Tijdens de lessen technisch lezen, rekenen en spelling wordt er rekening gehouden
met 3 verschillende niveaus van behoefte voor ondersteuning, de Kanjertraining is
geïmplementeerd en er is specifieke aandacht voor de terreinen Wetenschap &
Techniek en Kunst & Cultuur. Ook in het schooljaar 2014-2015 vormt onze visie de
basis voor de speerpunten in het jaarplan. We gaan verder met de implementatie
van onze nieuwe rekenmethode, starten met het Leerlingvolgsysteem van de
Kanjertraining, op uitnodiging van het Science Center draaien we mee in het
Waterlab en door de VAK worden we geschoold binnen het traject Cultuureducatie
met Kwaliteit.

Jaarverslag de Bonte Pael 2013-2014
ESIS
WMK-PO
Cito
Raet
Exact

Leerling-administratie: in- en uitstroom van leerlingen
Evaluatie van de kwaliteit van ons onderwijs en tevredenheid van
ouders
Het in kaart brengen van de leeropbrengsten
Beheren van personeelszaken
Beheren financiële zaken

De directie van de Bonte Pael waardeert het dat u de tijd neemt om dit jaarverslag
te lezen. Wij wensen u dan ook heel veel leesplezier.
Vriendelijke groet,
Brigitte Schuller-Steijger, directeur
Gabi van Eijk - Poot, adjunct-directeur
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Groep 8 bij aanvang van het kamp

Jaarverslag van de Bonte Pael 2013-2014
HOOFDSTUK 2.

LEERLINGEN.

Op 1 oktober 2013 telde de school 170 leerlingen, waarvan 86 4 t/m 7 jarigen en 84
leerlingen van 8 jaar of ouder. Hiervan valt 10 % binnen de gewichtenregeling. De
norm ligt op 14 %. Er hoeven geen algemene maatregelen getroffen te worden voor
allochtone leerlingen, vanwege het lage aantal. Ook bij het beoordelen van de
opbrengsten zullen om die reden de gewone normen gehanteerd worden.
Leerlingen per 1 oktober 2011 2012 2013
12
24
Groep KA
27
19
17
Groep KB
25
18
16
Groep 3
17
22
18
Groep 4
16
22
21
Groep 5
19
24
21
Groep 6
20
23
24
Groep 7
22
38
23
Groep 8
24
178
164 170
TOTAAL
Het leerlingaantal op 1 oktober 2014 lijkt op 174 uit te komen.
2.1.
Instroom:
Het aantal ingestroomde 4 jarigen (25) begint een vast gegeven te worden. De
verklaring van deze hoge instroom ligt waarschijnlijk in de positieve mond-totmondreclame. De tussentijdse instroom bestaat uit 2 verhuizende leerlingen en 2
leerlingen die uit onvrede met de vorige school van school wisselen. Een leerling is in
dit schooljaar in- en uitgestroomd i.v.m. een verblijf op de Waterlelie (speciaal
onderwijs voor leerlingen met epilepsie). Deze leerling was op de teldatum 1 oktober
niet op onze school ingeschreven.
01/08 tot 31/07
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
TOTAAL

11/12
25
1
1
27

12/13
27
3
1
1
1
1
34

13/14

25
1
1
2
1
29
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Er zijn 24 leerlingen uit groep 8 naar het V.O. uitgestroomd. Ons streven is om iedere
leerling op zijn/haar juiste niveau te krijgen. Bij het formuleren van het advies voor het
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2.2.
Uitstroom:
3 Leerlingen stroomden tussentijds uit i.v.m. een verhuizing naar een andere stad of
zelfs een ander land.

Jaarverslag de Bonte Pael 2013-2014
VO kijken wij naar de resultaten op de toetsen van het LVS en de inzet van de
leerlingen tijdens het schoolse gebeuren.
Advies schooltype in %

2012 2013 2014

Praktijkonderwijs

0

0

8,5

VMBO-B

13

8

4

VMBO-K

10

13

4

VMBO-GL

0

0

4

VMBO-TL

24

44

21

VMBO TL-HAVO

11

0

4

HAVO
HAVO-VWO

10
8

9
4

21
4

VWO

24

22

29,5

100

100

100

Groep 8 maakt de drempeltest

Bij het verlaten van onze school hopen wij dat een Bonte Pael-leerling:
vertrouwt op zichzelf, weerbaar is en de juiste sociale vaardigheden heeft
ontwikkeld.
gemotiveerd is om zich te ontwikkelen door de positieve ervaringen in het
basisonderwijs. Zij/hij een cognitieve ontwikkeling heeft doorgemaakt passend bij
zijn/haar aanleg.
zijn/haar diverse talenten heeft kunnen aanspreken door het diverse aanbod in
wetenschap techniek en kunst en cultuur.
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2.3.
Conclusie
De school bevond zich jaren achtereen qua leerlingaantal in een krimpsituatie door
het vergrijzen van de wijk. Het leerlingenaantal is zich nu aan het stabiliseren.
Het werken aan ons onderwijsconcept werpt zijn vruchten af in de vorm van goede
resultaten en tevreden leerlingen en ouders. De Bonte Pael straalt uit dat zij voor
haar leerlingen een gelukkige basisschoolperiode wil, waarin goede opbrengsten en
een brede ontwikkeling worden nagestreefd door middel van goed onderwijs, een
veilig leefklimaat en een plezierige en inspirerende speel-, leer-, en werkomgeving.

Jaarverslag de Bonte Pael 2013-2014
HOOFDSTUK 3.

PERSONEEL EN ORGANISATIE.

3.1.
Identiteit, schoolklimaat, veiligheid en schoolorganisatie.
De Bonte Pael wil een open, moderne, katholieke basisschool zijn, waar de kinderen
met plezier naar toe gaan, zich veilig en thuis voelen. Een plaats waar kinderen
gewaardeerd worden door medeleerlingen en volwassenen. Waar het team
probeert de kinderen zoveel mogelijk te leren. Wij willen dit realiseren door aandacht
voor elk individueel kind en een fijne werksfeer. Samenspraak met ouders is ook
hierbij erg belangrijk. Ouders spelen een belangrijke, informatieve en stimulerende
rol.
Identiteit
De Bonte Pael is een katholieke basisschool. Iedereen die zich thuis voelt bij een
dergelijke manier van leven en werken is welkom op onze school. Vanuit onze
identiteit willen we de kinderen bewust maken van wat ze niet alleen voor zichzelf,
maar ook voor de ander en de wereld om hen heen kunnen betekenen.
Het vormgeven van onze identiteit doen we middels vaststaande afspraken.
We werken dagelijks met de methode Trefwoord. Zo gaven we dit jaar inhoud aan
onze normen en waarden middels 3 wekelijkse thema’s als:
Verantwoordelijkheid nemen voor een leefbare wereld.
Bereid zijn om de ander te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden.
Het geven van een stem aan de kleinen, armen en verdrukten in deze wereld.
Mogelijkheden zien in mensen die je eerst over het hoofd zag.
Hoe goed handelen de wereld mooier kan maken.
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Schoolklimaat
Een belangrijk onderwerp binnen het schoolklimaat is de sfeer die opgebouwd
wordt door de communicatie over en weer tussen leerlingen, ouders en team. Het
team van de Bonte Pael draagt hier bewust zorg voor middels de lessen uit de
Kanjertraining, de open Kanjerlessen voor ouders, de studieochtend Kanjertraining
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We steunen jaarlijks een goed doel. Dit jaar organiseerden twee leerlingen met veel
succes de actie schoenmaatjes op school. Met kerst zamelden we voedsel in voor
de voedselbank en de leerlingen van groep 7 en 8 deden traditiegetrouw mee aan
de Kinderpostzegelactie.
We nemen deel aan de warme truiendag en de dag van de duurzaamheid, omdat
het een goed moment is om stil te staan bij hoe wij omgaan met onze wereld. In dat
verband kwam wethouder Ir. Stephan Brandlight van de Gemeente Delft op school.
Hij kwam in groep 8 voorlezen uit de verhalenbundel 'Nog lang en gelukkig' die
speciaal is samengesteld voor de Dag van de
Duurzaamheid.
In de aanbouw van de school is een milieustraat
gevormd waar leerlingen batterijen, mobieltje,
cartridges en klein huishoudelijk materiaal kunnen
inleveren Het verzamelen van het klein huishoudelijk
materiaal moeten we helaas stoppen aangezien Wecycle het nog maar eenmaal per jaar wil komen
ophalen.
Gezamenlijk vieren we het begin en het eind van het schooljaar, Sinterklaas, Kerst,
Carnaval en Pasen.

Jaarverslag de Bonte Pael 2013-2014
voor het team en de diverse vragenlijsten die onder de ouders en de leerlingen
worden uitgezet.
Wij leren kinderen zichzelf en elkaar te respecteren. Een veilig gevoel, zelfzekerheid
en een goede sfeer tussen kinderen onderling is een voorwaarde voor een goede
ontwikkeling van het kind. Op onze school is dan ook geen ruimte voor discriminatie
en pesten. Door het gebruik van de Kanjertraining spreken kinderen en leerkrachten
dezelfde taal wanneer het gaat om gewenst gedrag. In het komend schooljaar
zullen wij het LeerlingVolgSysteem van de Kanjertraining implementeren.
De Bonte Pael is een frisse, lichte en energieke school waar leerlingen gemotiveerd
worden om zich verder te ontwikkelen: licht en open, educatief uitdagend en met
een gezond binnenklimaat. De open lichtkoepels zorgen voor een natuurlijk verlicht
en ruimtelijk gebouw. Toetreding van natuurlijk daglicht in een schoolgebouw
verbetert het binnenklimaat en vergroot de leeropbrengsten.
In het gehele gebouw is een CO2 gestuurd ventilatiesysteem aanwezig. Mede
dankzij dit CO2 gestuurd ventilatiesysteem biedt onze school een gezonde, frisse en
aangename leeromgeving aan onze leerlingen.
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Via fonds 1818 bestond de mogelijkheid om
financiën aan te vragen voor een natuurlijkere
speel- en leefomgeving rond de school. De school heeft van Fonds 1818 een
subsidie van 25.000,- euro ontvangen, van de Gemeente Delft een subsidie van
1000,00 en van de Vereniging van ouders van de Bonte Pael een bijdrage van
500,00. Met deze subsidies is de groenstrook aan de rand van het schoolplein
opgeschoond, is daar nu een speelpad met stapstammetjes, een klimheuvel
gemaakt van boomstammen, een vlonder en een kruipbuis, nieuwe bomen rond
de boulevard en heeft het voetbalterrein een natuurlijke afbakening gekregen. Met
dit laatste zijn niet alle kinderen even blij, maar om iedereen veilig te laten spelen is
afbakening een belangrijk element. Ook de Patio (de tuin naast groep 3) is ingericht
met een insectenhotel, picknicktafels als lesplaats om aan te werken, een fruithoek
en kruidenhoek. De rand om de school (Angolastraat) is opgeschoond. Hier staan nu
fruitbomen, een zintuigenhoek en een composthoop. Bij de start van het komende
schooljaar krijgen wij van Stichting SpringZaad een workshop aangeboden hoe we
de gecreëerde situatie zinvol en duurzaam in ons onderwijs kunnen opnemen.
Dankzij alle bijdragen hoefde de school slechts een kleine 300,00 uit eigen budget bij
te leggen.
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Groen schoolplein
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Veiligheid (door Gabi van Eijk)
Bij de gebruikelijke keuring van de gymtoestellen is er het afgelopen jaar
aangekondigd dat het klimrek met de touwladder erin de volgende keer wordt
afgekeurd. Daarnaast moesten er nog wat kleine reparaties uitgevoerd worden. We
hebben besloten om het klimrek al te vervangen. Er zijn ook extra opbergkasten
gekomen zodat alle materialen weer goed opgeborgen kunnen worden.
Ons team heeft 1 EHBO’er en 4 bedrijfshulpverleners (b.h.v.) waarvan de adjunctdirecteur de hoofdb.h.v.-er is. Allen hebben de herhalingscursus weer gevolgd.
Op onze basisschool doen we er alles aan om ongelukken te voorkomen. Echter
helemaal voorkomen lukt nooit. Mocht een leerling toch een ongeluk krijgen en door
één van de bedrijfshulpverleners door verwezen worden naar de huisarts of
spoedeisende hulp dan wordt er een formulier ‘signalering ongeluk’ ingevuld. Het
afgelopen jaar zijn er 5 van deze formulieren ingevuld. In onderstaand tabel heeft u
een overzicht van de soorten ongelukken en verwondingen.
Aantal
1
1
1
1
1

Oorzaak
stoten
Val
Val
Botsing
Onbekend

Plaats
Speelplaats
Speelplaats
Speelplaats
Gymzaal
Kamphuis

Letsel
Wenkbrauw geplakt
Geen verwonding
Lichte kneuzing
Geen verwonding
Na controle geen letsel
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Schoolorganisatie
De organisatiestructuur is in het document ‘Functiehuis/functiemix op de Bonte Pael’
omschreven en vastgelegd. De functie van LB-leerkracht met het specialisme
rekenen is door Ingrid Janssen ingevuld. De taken van de intern begeleider zijn met
toestemming van de MR door de directeur uitgevoerd.
De kinderen waren volgens het leerstofjaarklassensysteem verdeeld over 2
kleutergroepen en van de groepen 3 t/m 8 ieder 1 groep. Er waren geen combinatie
groepen.
De kleutergroepen (groepen 1 en 2) zijn ‘heterogene’ groepen, d.w.z. dat kinderen
van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in dezelfde groep zitten. Wij zien dat kinderen van deze
leeftijd veel van, aan en vooral ook met elkaar leren. Kleuters ontwikkelen zich in
sprongen. Op deze manier vinden zij altijd een andere kleuter in de groep, waar zij
aansluiting bij kunnen vinden. De kleuters blijven 2 tot 3 jaar bij dezelfde leerkracht,
afhankelijk van het moment dat ze 4 jaar geworden zijn. Meestal blijven ze in die
periode ook in hetzelfde lokaal. De hogere groepen (groepen 3-8) zijn in principe
‘homogeen’ samengesteld (van ongeveer dezelfde leeftijd). Groep 3 heeft kinderen
van 6/7 jaar oud, groep 4 van 7/8 jaar, enz. De kinderen blijven over het algemeen 6
jaar in dezelfde groep leerlingen, maar wel ieder jaar bij een andere leerkracht.
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In vergelijking met vorig jaar is het aantal verwondingen aanzienlijk afgenomen.
Gelukkig waren de ongelukken en verwondingen, dit schooljaar, dusdanig dat we
geen maatregelen hoefden te treffen.
Het afgelopen schooljaar zijn er twee geplande ontruimingsoefeningen uitgevoerd.
Deze verliepen heel snel, ordelijk en rustig. De ontruimingsoefeningen worden
daarna door de bhv-ploeg geëvalueerd. We hebben besloten om volgend
schooljaar tijdens het overblijven een ontruimingsoefening te laten plaatsvinden.
Verder hebben het afgelopen jaar de gebruikelijke jaarlijkse controles
plaatsgevonden van de brandblussystemen en het Alarm-ontruimingsinstallatie.
Hierover zijn geen bijzonderheden te melden.

Jaarverslag de Bonte Pael 2013-2014
Van onze LB leerkracht rekenen (door Ingrid Janssen)
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In het schooljaar 2013-2014 zijn we in de groepen 1 t/m 8
gestart met de methode Wizwijs. Deze methode gaat uit
van het Handelingsmodel en wil de kinderen bij nieuwe
rekenonderdelen eerst d.m.v. echte materialen laten
ervaren hoe de opdrachten werken.
Alle groepen hebben gekeken welke materialen ze nog
extra nodig hadden en daarna zijn er veel materialen
aangeschaft. Passers, weegschalen, thermometers en
nog veel meer. Er bleken ook nog veel vragen over de
methode te zijn en daarom hadden we in januari nog
een studie-ochtend over Wizwijs en is Anouk Hofstede
van Wizwijs een keer bij ons na schooltijd op school
geweest om vragen te beantwoorden.
Ook hebben we een lijst gemaakt met afspraken. Bij de
invoering van een nieuwe methode moet je veel zaken vastleggen en daarom is er
steeds een afsprakenlijst bijgehouden zodat we de afspraken kunnen borgen. Op de
lijst staat bijv. hoe we de beoordeling voor het rapport berekenen.
Na de jaarvergadering van de ouderraad hebben we de ouders uitleg gegeven
over de nieuwe methode en hebben de ouders het rekenen echt laten ervaren
door te passen hoeveel ouders er in een vierkante meter pasten. De ouders waren
enthousiast en er was ook veel belangstelling vanuit de ouders van de
kleutergroepen.
Dit jaar heb ik deelgenomen aan een overleg met andere rekencoördinatoren van
de Stichting. Volgend jaar wordt er weer een nieuwe bijeenkomst gepland. Ik ben
naar een info avond van Balans geweest over Rekenproblemen en dyscalculie en
naar een studiedag van Medilex over omgaan met dyscalculie en rekenproblemen.
Volgend jaar zal de methode beter bekend zijn bij de kinderen en leerkrachten. Dan
kunnen we ons weer wat meer richten op andere zaken. Zo willen we het
drieslagmodel uit het protocol rekenproblemen en dyscalculie proberen te gaan
gebruiken bij verhaaltjessommen. Het drieslagmodel laat zien hoe een
contextopgave, via 3 stappen, aangepakt kan worden:
1. Oriëntatie op de context om zo tot een bewerking (som) te komen. De vragen
die daarbij gesteld worden zijn: Wat staat er in deze context? Wat gebeurt er?
Welke informatie heb ik? Wat wil ik weten? Wat wordt gevraagd?
2. Vanuit de bewerking (som) voert de leerling de bewerking uit en komt tot een
oplossing. Dit is de uitvoering van de opgave, de leerling rekent de bewerking uit.
3. Vanuit de uitvoering van de opgave komt een oplossing/antwoord. De leerling
reflecteert op de context om te controleren of het gevonden antwoord zou
kunnen kloppen. Daarnaast kan de leerling reflecteren om te kijken of de
oplossingsstrategie wel goed was/de meest handige was/er een andere manier
makkelijker is.
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3.2.

Samenstelling team en mutaties in het team
Het zwaarte punt qua leeftijd ligt bij de categorie van 55
tot 64 jaar. Dit zijn zeer ervaren leerkrachten. Zij kunnen
en durven zich door hun ervaring flexibel op te stellen in
de aanpassingen die voor een leerling soms noodzakelijk
zijn.
Het overgrote deel van het team werkt al enige jaren in
deze samenstelling. Het is een op elkaar ingespeeld
team dat elkaars sterke punten kent. Door teamtraining
delen we onze visie en is een ieder goed ingewerkt in
onze manier van spreken en doen.
Op 31 maart werkte juf Ineke 25 jaar ib het onderwijs en
bij onze stichting.
Op 6 maart werkt juf Dorothe 25 jaar bij de stichting en
op 17 dagen later evenveel jaar bij de school.
Op 31 oktober werkt juf Brigitte 25 jaar in het onderwijs.
Samenstelling van het team op 1-10-2013
Leeftijdscategorie

Vrouw Man

Directie

Onderwijzend Vakleerkracht
Onderwijs
Totaal
Personeel
Ondersteunend
Personeel

15 tot 25 jaar

0

1

25 tot 35 jaar

0

1

35 tot 45 jaar

3

0

1

1

1

3

45 tot 55 jaar

6

0

1

4

1

6

55 tot 64 jaar

7

0

65+ jaar

0

0

0

Totaal

16

2

18

1

1
1

1

7

7
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Juf Anna heeft dit schooljaar een dochter gekregen en was daardoor het
gehele jaar afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en
ouderschapsverlof. Haar werk is overgenomen door meester Thijs.
In verband met het overlijden van haar echtgenoot is juf Gerda van Egdom
(KA) enige tijd afwezig geweest. Na een re-integratie proces zal zij komend
schooljaar weer aanwezig zijn. Juf Romy van Beek heeft in die periode samen
met haar de groep gedraaid.
Juf Karianne was enige tijd afwezig i.v.m. een medische ingreep. Zij kon
helaas niet vervangen worden vanwege de regelgeving rond vervanging n
het onderwijs. We moesten dus allemaal een tandje harder lopen….
De afwezigheid van juf Bionda (6 weken wegens ziekte) en juf Gabi (2 weken
wegens ziekte) is opgevangen door een aantal invallers en onze eigen
teamleden.
Het moet gezegd worden dat de leerlingen op de Bonte Pael boffen met de
bereidheid van de teamleden om in te vallen en nieuwe, tijdelijke collega’s
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3.3.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage ligt op een gemiddelde van 3,98 met een piek in de
maanden april/mei.
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op touw te nemen waardoor de dagelijkse gang van zaken steeds door
heeft kunnen gaan.
Voor het schooljaar 2014-2015 hopen wij vooral dat iedereen gezond blijft en
ontzien van zware tegenslagen.
Aangezien er op dit moment gelukkig geen langdurig zieken zijn, hopen wij
op een lager ziektepercentage in het volgende jaarverslag.

Voortschrijdend
ziektepercentage

2013 Augustus

0,00 %

3,81 %

2013 September

0,68 %

3,67 %

2013 Oktober

0,67 %

3,49 %

2013 November

0,63 %

3,02 %

2013 December

0,84 %

2,56 %

2014 Januari

4,20 %

2,55 %

2014 Februari

10,04 %

3,17 %

2014 Maart

9,93 %

3,56 %

2014 April

15,83 %

4,39 %

2014 Mei

15,71 %

5,55 %

2014 Juni

8,63 %

5,98 %

2014 Juli

5,11 %

6,19 %

3.4.
Gesprekscyclus
Er hebben 2 beoordelingsgesprekken, 1 functioneringsgesprek en 11 POP-gesprek
plaats gehad tussen (ondersteunend) onderwijzend personeel en directie.
Daarnaast nog een functioneringsgesprek en managementgesprek tussen de
directie en het College van Bestuur. Volgend schooljaar zal een ieder de volgende
stap in de gesprekscyclus maken.
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3.5.
Klassenconsultaties
Er zijn diverse klassenconsultaties uitgevoerd. Vanuit de preventieve ambulante hulp
van het samenwerkingsverband, ambulante hulp van het REC 3 en 4, en onze
Jeugd maatschappelijk werkster werden op ons verzoek voor in totaal 10 leerlingen
specifieke observaties uitgevoerd. Dit gaat overigens ten alle tijden in verleg met
ouders. Daarnaast zijn er intern observaties geweest ter voorbereiding van de
groepsbesprekingen op school.
Wat niet direct onder het woord consultatie valt, maar wel degelijk een
klassenbezoek voor iedere groep in hield, was het bezoek van het College van
Bestuur aan onze school. Door iedere groep te bezoeken en een gesprek te voeren
met hun klanten in groep 8 hebben zij een goed beeld kunnen krijgen van onze
school.
Komend jaar zullen er onderlinge klassenconsultaties plaats vinden gericht op het
gebruik van de rekenmethode Wizwijs.

Coaching
BHV, inclusief AED
Trendsporten
DCD
Kinderboekenweek
Sociale Media in het onderwijs
Opbrengst gericht werken
Flitsbezoeken
Techniek voor kleuters
Basiscursus coachen
Basistraining schoolcontactpersoon
BHV cursus
Rekenproblemen en dyscalculie
Omgaan met rekenproblemen en
dyscalculie
Gedragssociëteit

OA
Quinton
KVLO
Sophia Revalidatie
VAK
Innofun
School aan zet
HCO
Wetenschapsknooppunt
PABO
Heleen de Jong Advies
112bhv
Balans
Medilex

Aantal
medewerkers
1
4
1
3
3
2
1
1
2
1
2
1
1
1

WSNS

1
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Gevolgde persoonlijke scholing 2013-2014
Thema
Organisatie
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3.6.
Deskundigheidsbevordering team en individuele teamleden.
Gevolgde teamscholing 2013-2014
Thema
Organisatie
Cultuur met Kwaliteit
Pieter Mols en de VAK
Rekenen met Wizwijs
OinO
Kanjertraining LeerlingVolgSysyteem
OA
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HOOFDSTUK 4.
4.1.

ONDERWIJS EN ZORG.

Het onderwijsconcept, de ontwikkelingen en vernieuwingen daarbinnen.

De Bonte Pael staat voor goed en prettig onderwijs voor ieder kind, waarbij sfeer,
warmte en duidelijke regels centraal staan. De school kenmerkt zich als een veilige,
motiverende school die rekening houdt met de verschillen tussen leerlingen. Ook de
sociaal-emotionele ontwikkeling, techniek, creativiteit, kunst & cultuur heeft een
vaste plek in ons onderwijs.
De toekomst stelt eisen aan onze leerlingen, die wij nu nog niet kennen. Om
succesvol te zijn in een steeds veranderende maatschappij hebben mensen
specifieke vaardigheden nodig. Deze worden ook wel de 21st century skills
genoemd; vaardigheden zoals samenwerken, probleemoplossend vermogen,
burgerschap, kritisch denken, ICT-geletterdheid, communicatie, creativiteit en
ondernemingszin. Om dit voor ieder kind te verwezenlijken is er op de Bonte Pael op
diverse terreinen een specifiek onderwijsaanbod.
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Een Bonte Pael-leerling is gemotiveerd om zich te ontwikkelen door de positieve
ervaringen in het basisonderwijs.
Wij geven gedifferentieerd onderwijs. Er wordt gewerkt volgens het principe van
compacten en het werken met minimumprogramma’s. Het team beheerst de
vaardigheden voor een goede Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie.
Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong is het mogelijk om vervroegd of
halverwege het schooljaar in groep 3 in te stromen of versneld door te stromen naar
een volgende groep. Om een betere afstemming van het onderwijs mogelijk te
maken, wordt bij de hoogscorende leerlingen aan het eind van groep 4 bekeken in
hoeverre zij zich de leerstof van de komende jaren al eigen hebben gemaakt.
Dit schooljaar is er een pilot gedraaid om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
vervroegd aan het basisonderwijs te laten beginnen. Hiertoe is een protocol
‘vervroegde instroom’ ontwikkeld dat u in onze schoolgids 2014-2015 terug vindt. De
pilot is naar tevredenheid verlopen.

14

Een Bonte Pael-leerling vertrouwt op zichzelf, is weerbaar en heeft de juiste sociale
vaardigheden ontwikkeld.
‘Goed in je vel zitten’ en durf te vertrouwen op jezelf’ zijn belangrijke waarden
binnen de Bonte Pael. Zelfvertrouwen is belangrijk voor het geluk van ieder kind.
Tijdens de Kanjertraining leren de kinderen positief te denken over zichzelf en de
ander. Door het werken met de Kanjertraining ontwikkelen we een goed sociaal
klimaat in de groep. Hiermee streven wij naar vertrouwen in jezelf, respect voor
elkaar en betrokkenheid bij de ander. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van
de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren en betere leerresultaten behalen.
Ook aan het gedrag van de leerlingen onderling merken we dat de lessen
aanslaan. Doordat de Kanjertraining de gehele basisschoolperiode aanbod blijft
komen, biedt het de basis voor een prettig leefklimaat. Om de leerlingen nog beter
te kunnen begeleiden gaan wij vanaf komend schooljaar werken met het LVS van
de Kanjertraining.
De Kanjertraining is een van de 4 methodes die dit jaar door de minister zijn goed
gekeurd als anti-pest programma. Nu de Kanjertraining "evidence based" is, wordt
de Kanjertraining geheel of gedeeltelijk vergoed door steeds meer zorgverzekeraars.
Zij doen dat op basis van de goede resultaten die de Kanjertraining weet te behalen
met kinderen die pesten of worden gepest.
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Museum

5. CSI: de verdwenen pen van

Groep 7
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Een Bonte Pael-leerling heeft zijn/haar diverse talenten kunnen aanspreken door het
diverse aanbod in Wetenschap en Technologie…
Er wordt op onze school niet alleen met het hoofd, maar ook met de handen
gewerkt. Door een gedifferentieerd aanbod in het onderwijs blijven kinderen
gemotiveerd om te leren en dat is belangrijk bij het graag naar school gaan en
bereiken van de juiste resultaten. Leerlingen zijn enorm enthousiast en gemotiveerd
als ze met Wetenschap & Technologie aan de slag mogen. Oplossingen bedenken,
opdrachten uitwerken, dingen maken, op een wetenschappelijke manier zaken
onderzoeken spreekt een brede groep leerlingen aan. Wetenschap & Technologie
sluit prachtig aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen
van kinderen.
Om een duurzaam aanbod aan techniekeducatie te
realiseren werd in dit schooljaar van het Metropoolmenu
een pilot gedraaid. De pilot is financieel mogelijk
gemaakt door de gemeenten Den Haag, Leiden,
Rotterdam en Delft. Aan de pilot deden acht scholen
(waar wij er 1 van waren) uit de regio mee. Met hun
groepen 7 en 8 bezochten zij alle vier de deelnemende
Sciences centra. Onze groepen 7 en 8 bezochten
zodoende onderstaande vier locaties voor
themaworkshops.
Waar
Wat
niveau
Museon
1. Wat is Energie? Probeer het
Groep 7
zelf!
2. Wat is Energie? Reken maar
Groep 8
uit!
Science Centre 3. Workshop Cool energy
Groep 8
Delft
4. DNA halsketting maken
Groep 7 en 8
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Jaarlijks bieden wij de leerlingen de mogelijkheid om mee te doen aan de
Kangoeroewedstrijd en de Toptoets. Er is eens per week een plusklas waar
meerbegaafde kinderen elkaar kunnen ontmoeten en met specifiek materiaal aan
het werk gaan. Dit jaar is er in de plusklassen gewerkt aan het thema ‘boeken,
schrijven en schrijvers’, het maken van een spel, onderzoek naar licht en kleur,
wetenschap & techniek en Galileo.
Het thema ‘spel’ werd aangeboden door een van onze ouders. De leerlingen
maakten kennis met verschillende soorten spellen, diverse kenmerken in spellen,
leerden om de spellen te analyseren en zelf een nieuw spel te ontwerpen.
Tijdens het thema ‘licht en kleur’, ook aangeboden door een van onze ouders,
werden er op grond van allerlei proeven ontdekkingen gedaan rond de werking van
licht en kleur. ‘Kun jij licht uit een fles schenken?’ was een van de
onderzoeksopdrachten.
Voor de plusgroep 6/7 is er door de stichting ‘Professoren van de straat’ de
workshop Gillileo gefinancierd. In 8 bijeenkomsten leerden zij over Galileo. Hierin
stond centraal waarom zijn onderzoek aan de valbeweging zo vernieuwend was,
hoe je een wiskundig verband kunt herkennen in je metingen en hoe je een
wetenschappelijk verslag maakt.
In het schooljaar 2014-2015 zullen de leerlingen die in aanmerking komen voor de
plusgroep in ieder geval met de Pittige Plustorens gaan werken.
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Boerhaave/
Technolab

Einstein
6. De slingerklok van Christiaan
Huygens
7. College Voeding

Het
Natuurhistorisch/ 8. Museumles Beweging
Erasmus
Universiteit

Groep 8
Groep 7 en 8
Groep 7 en 8

Uniek aan dit project is dat het aanbod zich niet alleen richtte op leerlingen maar
ook op docenten. De pilot is aan het eind uitgebreid geëvalueerd. Samengevat is er
het beeld dat een bezoek aan een Sciences center een tastbare meerwaarde
heeft ten opzichte van school vanwege de praktische mogelijkheden en dat dit bij
een deel van de leerlingen ook leidt tot een meer wetenschappelijke houding. De
leerlingen zijn bijzonder positief over hun bezoekjes. Onze leerlingen gaven aan dat
zij meer vragen zijn gaan stellen. Het heeft voor hen dus echt wetenschappelijke
meerwaarde gehad. Het Museon vonden zij het interessantst.
Een techniekprogramma in deze opzet heeft concrete potentie voor de toekomst.
De grootste uitdaging voor de toekomst is evenwel de continuïteit van het initiatief.
In verband daarmee is het vervoer een van de knelpunten die met een structurele
subsidiëring uit de weg geruimd zouden kunnen worden. Voor zover wij weten heeft
het Metropoolmenu geen vervolg in het komende schooljaar.
Vanwege de bezuinigingen van de Gemeente Delft kost vanaf schooljaar 2013-2014
een bezoek aan het Science Center (helaas) 6,00 per leerling. Dit was tot dit
schooljaar gratis. Het is voor school een relatief hoog bedrag per groep, waardoor
een groepsgewijs bezoek aan het Science Center helaas niet meer binnen onze
mogelijkheden ligt.

Pagina

16

Naast bovenstaand programma waren er nog veel andere activiteiten op dit
gebied. Bij de kleuters kunt u denken aan het maken van een knikkerbaan, werken
met diverse constructiematerialen, verkennen van het thema drijven en zinken. Bij de
groepen 3, 4 en 5 ging het om het construeren en ontwerpen van een groene stad,
het werken rondom energie, stroomkringen, waterzuivering, de verschillende
hoedanigheden van het water, katrollen en hefbomen, het doen van proefjes, het
vermengen, kneden, verhitten, bakken van voedingsmiddelen, magnetische kracht,
werken met Knex en allerlei constructiemateriaal, bedrijfsbezoek aan de bakker,
ontwerpen van stoelen en modelhuizen voor Sint en Piet (bezoek Science Centre). Bij
de groepen 6, 7 en 8 werden er diverse bedrijfsbezoeken gebracht aan de veiling,
de Scheveningse vuurtoren, Delftse techniekdag, informatiepunt aanleg A4,
Rijkswaterstaat, werd er gewerkt aan het ontwerpen en uitvoeren van een zonnecel
auto, het in elkaar zetten van de solar bell (deurbel op zonne -energie), het maken
van een kaarsenstandaard en een sneeuwpop met brandende lamp als neus.
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Kunst en Cultuur..
‘Cultuureducatie met Kwaliteit‘ (2013-2016) in Delft is een
programma van het Fonds Cultuurparticipatie en de
Gemeente Delft. De VAK, centrum voor de kunsten,
voert het programma samen met de Bonte Pael en een
aantal andere basisscholen in Delft uit. De Bonte Pael wil
met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit kunsten cultuureducatie op school verbinden met het
wetenschap & technologie-profiel van de school.
Het afgelopen schooljaar hebben twee teamleden een basistraining gevolgd onder
leiding van Pieter Mols. Het doel hiervan was om samen met educatiemedewerkers,
kunstvakdocenten en leerkrachten dezelfde taal te spreken als het gaat om de
creatieve vermogens van leerlingen, de effecten van talentontwikkeling, creativiteit,
innovatief , vermogen en ondernemingszin in het onderwijs( 21 century skills),
alsmede vakoverstijgend, geïntegreerd werken in verbinding met onderwijsthema’s.
In het afgelopen jaar en hebben de kunstdocenten de creamiddagen op de Bonte
Pael mee vorm gegeven. Dat wil zeggen dat zij workshops hebben ontwikkeld voor
alle groepen en dat de uitvoering grotendeels in handen is geweest van de
vakdocenten. In het traject dat hierop volgt zullen de lessen samen met de
groepsleerkrachten ontwikkeld worden en zal de rol van de vakdocenten van
uitvoerend naar coachend gaan. Nieuwe media hebben daarbij speciale
aandacht in verband met het profiel van de school.

(door Dorothe van Lith)
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De tweede serie creamiddagen stond in het teken van het schoolproject
Duurzaamheid.
Er zijn afvalmonsters gemaakt, er is een duurzame stad ontworpen en uitgevoerd en
er zijn zonnecel-auto's ontworpen en uitgevoerd. Bij al deze activiteiten is het van
belang dat de leerlingen hun werk analyseren en leren reflecteren en presenteren.
Dit is een wezenlijk onderdeel van cultuureducatie en tijdens de komende crea
middagen zullen deze vaardigheden ruimschoots aan bod komen.
Het team van de Bonte Pael is een inspirerend en interessant traject gestapt.
Via www.cultuurhelden.nl kunt u de ontwikkelingen in Delft volgen en onder het
kopje scholen kunt u de activiteiten van de Bonte Pael in het bijzonder volgen.
Ook op Youtube vindt u werk van de creamiddagen van de Bonte Pael.
http://www.youtube.com/watch?v=5clwQitCZmo
http://www.youtube.com/watch?v=TKo4sT-07sk&feature=youtu.be
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De eerste serie creamiddagen heeft in het teken gestaan van de
Kinderboekenweek met als thema sport. Workshops rappen, mime en dans hebben
o.a. op het programma gestaan. De leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 kropen
tijdens de creamiddagen onder begeleiding van Kim Schonewille van de VAK in de
huid van sportfotograaf en maakten foto’s van sporten, de houdingen en
bewegingen, emoties als winnen en verliezen en andere momenten die bij
sportfotografie in beeld worden gebracht. De mooiste sportmomenten zijn
opgenomen in een speciale Digitale Krant. Deze staat online op het blog
www.cultuurhelden.nl.De directe link is: http://cultuurhelden.nl/2013/11/06/digitalekrant-bs-de-bonte-pael-kinderboekenweek-2013/
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Naast het programma met de VAK zijn er ook de wekelijkse lessen op het gebied
van tekenen, handvaardigheid en muziek. Als onderdeel hiervan is er in november
het kleuterconcert voor alle (groot)ouders.
Er zijn ook excursies van de VAK ingekocht via ons abonnement op het Kunstmenu.
De groepen KA en KB kregen een muziekvoorstelling aangeboden en een les
waarbij een docent van de VAK naar school kwam om een 3D-werkstuk te maken.
De groepen 3 en 4 volgden een dansproject en ook een museumles in het woonhuis
van Lambert van Meerten. De groepen 5 en 6 volgden een Clownsvoorstelling en
workshop op school en maakten tijdens de gastles van een VAK-docent een
schakel-gedicht. Groep 7 bezocht het Prinsenhof en groep 8 heeft een bezoek
gebracht aan het museum Paul Tetar van Elven aan de Koornmarkt. Ook volgend
schooljaar nemen we weer deel aan het Kunstmenu van de VAK, dan Kunstclick
genaamd.
Plezier krijgen in lezen is van belang voor ieder kind. Om dit te bevorderen
organiseren wij een aantal specifieke activiteiten buiten de leesmethode. Allereerst
is daar de Voorleeswedstrijd voor de groepen 7 en 8. Dit jaar op school gewonnen
door Gaia van der Lecq. Zij mocht onze school vertegenwoordigen in de ronde voor
heel Delft.
Op de Nationale Voorleesdagen is er bij de kleuters in groep KA voorgelezen door
Gennadij Kreukniet, raadslid gemeente Delft en in groep KB door Henk
Schoonhoven, ambtenaar gemeente Delft. Plezier krijgen in lezen begint al heel
jong. Ook voor de oudere kinderen organiseerden wij activiteiten om het lezen te
bevorderen. Schrijfster Lydia Rood kwam in groep 8, Arend van Dam in groep 7 en
Vivian den Hollander in de groepen 4 en 5.
Bij het DOK was een abonnement afgesloten. Hierbij kregen wij iedere 6 weken
boeken te leen om op onze beurt deze weer aan de kinderen uit te lenen om thuis
te lezen. Door wijzigingen binnen het abonnement is het dusdanig duurder
geworden dat wij ons genoodzaakt zien om in het komend jaar geen abonnement
meer af te sluiten.
In het eerste lokaal naast de hoofdingang vindt u wel nog steeds het
zwerfboekenlokaal. In dit lokaal staan boeken (Deze boeken zijn herkenbaar aan
een speciale sticker!) die kinderen mogen houden om te lezen en vervolgens ergens
(bushalte, zwembad) voor een ander kind mogen achter laten. De leerlingen
mogen na schooltijd zelf een boek uitzoeken en meenemen.
Heeft u boeken die als zwerfboek kunnen dienen, dan kunt u ze afgeven op onze
administratie.
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De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hebben dit jaar
twee keer per week een les bewegingsonderwijs
aangeboden gekregen. De kinderen uit de groepen 2
kregen 1x per week les. Een les duurt 45 minuten en is
erop gericht om de leerlingen bekwaam te maken om
deel te nemen aan de bewegingscultuur. Naast
motorische vaardigheden wordt er aandacht besteed
aan sociale en cognitieve vaardigheden. Bewegen bestaat immers niet alleen uit
het leren van motorische vaardigheden, maar ook om met elkaar leren te bewegen.
Per les werden er vaak meerdere activiteiten tegelijk aangeboden, waarin we
proberen om de kinderen ‘op maat’ te laten bewegen. Dit doen we door zoveel
mogelijk te differentiëren binnen de lessen.
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sport …..
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De kinderen die wat moeite hebben om met het niveau van de groep mee te
komen, kunnen MRT krijgen. Dit staat voor motorisch remedial teaching. Deze
kinderen kregen per week 35 minuten ‘extra’ gym. Tijdens de MRT krijgen ze in kleine
groepjes extra aandacht om bepaalde vaardigheden te leren. We proberen op
deze manier de motorische ontwikkeling positief te beïnvloeden.
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met de verschillende sporttoernooien die
de gemeente organiseert.
Koningsspelen/sportdag
Op vrijdag 25 april hebben we de koningsspelen georganiseerd voor de groepen 1
t/m 8. Er waren sporten, koningsspellen en atletiek onderdelen. We hebben ook
weer gebruik gemaakt van de tennisvelden. De onderdelen werden dit jaar weer
begeleid door de kinderen uit groep 8. De kinderen uit groep 7 waren de
aanvoerders van het team.
Uit iedere groep kwam er iemand in het team. Jongens en meisjes door elkaar heen.
De sportdag begon met een gezamenlijk ontbijt. Alle kinderen hebben kunnen
genieten van brood, beleg en fruit. Na het ontbijt werd er een gezamenlijke
warming up gehouden. We hebben geprobeerd om met meerdere scholen in
Nederland een wereldrecordpoging te halen. Al deze kinderen van verschillende
scholen dansten tegelijkertijd op het nummer: Doe de Kanga.
Na de warming up zijn we begonnen met de circuits voor de groepen 3 t/m 8.
De verschillende circuits en onderdelen waren:
Atletiek
Spellen
Sport
1. hordelopen
2. estafette
3. bal gooien

5. levend kwartet
6. blikgooien
7. touwspringen

4. stap stap
sprong

8. touwtrekken

9. lijnbal
10. voetbal
11.
knotsenhockey
12. tennis
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Sportweek 2014
Tijdens de nationale sportweek van 19 t/m 26 april werden er voor alle groepen extra
sportactiviteiten georganiseerd naast de reguliere les bewegingsonderwijs. De
groepen 1/2 kregen korfbaltraining van een korfbaltrainster van
korfbalvereniging Fortuna. Deze training vond plaats in
de speelzaal op school. De leerlingen kregen les in
gooien, vangen en schieten op de korf. De groepen
3/4 kregen in samenwerking met voetbalvereniging Full
Speed voetbaltraining in het Abtwoudse park. Ze
mochten dribbelen, schieten op doel en partijtje spelen.
De groepen 5/6 hebben genoten van een
honkbaltraining bij Blue Birds. Ze mochten op het
echte honkbalveld de training afwerken. Er werd gegooid met echte
honkbalballen. Ook mochten ze met echte knuppels de bal in het veld slaan. De
groepen 7/8 kregen circus les van circus Kabel. Tijdens deze les hebben ze
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De groepen 1 en 2 hadden een eigen circuits met spellen voor hun leeftijd.
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gejongleerd met ballen, doekjes en ringen. Ook de eenwielers en balanceerbal
mochten worden gebruikt.
(door Nick Keijser, vakleerkracht bewegingsonderwijs))

Tijdens het schooljaar 2013-2014 werden er voor kinderen diverse activiteiten
verzorgt. De activiteiten vonden plaats onder schooltijd, tijdens de lunchpauze én na
schooltijd. Zo was er onder schooltijd voor de kleuters gedurende een halfjaar
kleutergym. Tijdens deze lessen was er veel ruimte voor spel en de
basisvaardigheden van bewegen.
In het kader van de Nationale Sportweek hebben de Buurtsportcoach en de
leerkracht bewegingsonderwijs samen een extra beweegprogramma neergezet. De
verenigingen en sportieve partners verzorgden onder anderen een korfbalclinic, een
circus-clinic en een voetbalclinic. Hierdoor konden kinderen kennis maken met
andere sporten en de bijbehorende verenigingen.
Tijdens de lunchpauze was er wekelijks een ‘beweegtussendoortje’. Tijdens dit
beweegtussendoortje worden er diverse sport- en spel activiteiten beoefend voor de
groepen 3 tot en met 8. Plezier stond hierbij voorop! Deze activiteit vond zowel
binnen als buiten plaats, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Na schooltijd was er jaarrond op meerdere dagen een sportieve activiteit. Kinderen
konden zich inschrijven voor clinics van 4 tot 6 lessen met een thema. Zo kwam
onder andere hockey, basketbal, korfbal, tennis en voetbal aan bod.
(door Judith Hazeu, Buurtsportcoach Tanthof-West)
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….en burgerschap
Op de Bonte Pael geven we op verschillende manieren vorm aan
burgerschapsvorming. Natuurlijk is de school gedurende de gehele dag een
‘oefenplaats’ voor burgerschap en integratie, maar in groep 7 en 8 staat daarbij
o.a. het thema democratie centraal. In groep 7 gebeurt dit middels het lespakket
‘De Derde Kamer der Staten-Generaal’. Daarin draait het om de vraag: Wat is
democratie? Het behandelt onderwerpen zoals onderwijs, sport, milieu en andere
zaken die leerlingen direct aangaan. Op Prinsjesdag (17 september) zelf ging groep
8 met de tram naar Den Haag. De leerlingen interviewden daar toeschouwers en
liepen vervolgens met zijn allen naar het Lange Voorhout en wachtten tot de
gouden koets voorbij kwam rijden. Na afloop verwerkten de leerlingen hun
ervaringen in een presentatie.
De kinderen van groep 7 mochten in het kader van het onderwijs in burgerschap in
het stadhuis van Delft hun eigen stad bouwen. In de raadzaal van het stadhuis werd
de groep opgedeeld in 4 partijen. De partijen maakten hun eigen partijprogramma,
bedachten een naam en een slogan. Vervolgens mochten ze gebouwen en
groenvoorzieningen pakken die zij als partij belangrijk vinden voor de stad. Voordat
het geplaatst mocht worden moest er flink gedebatteerd worden tussen de
verschillende partijen. De kinderen kregen een goed beeld hoe democratie werkt.
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4.2.
De leerling-zorg
De ontwikkeling van leerlingen volgen wij middels het LVS van CITO. Twee maal per
jaar is er een leerling-bespreking waarbij het welbevinden en de resultaten van de
leerlingen worden besproken. Vanaf het komend schooljaar hanteren we ook een
LVS voor de Kanjertraining.
De leerkrachten maken voor zorgleerlingen individuele ondersteuningsplannen.
Deze zijn een afgeleide van de groepsondersteuningsplannen. Deze plannen
worden met ouders en vanaf groep 6 ook met de leerlingen doorgesproken. Na een
half jaar worden de plannen gezamenlijk geëvalueerd en indien nodig bijgesteld en
verlengd.
2 Leerlingen werkten met een individuele leerlijn en1 leerling zal een jaar doubleren.
Bij de kleuters zijn er 2leerlingen die deze periode met 1 jaar verlenging en
2leerlingen gaan versneld door. Bij 2 leerlingen is een intelligentieonderzoek
afgenomen.
Vanwege de nieuwe regeling passend onderwijs die komend jaar van start gaat,
hebben wij een schoolondersteuningsprofiel gemaakt. Deze kunt u op onze site
vinden.
Dyslectische leerlingen blijven vaak moeite houden met lezen en spellen. Zeker
wanneer de teksten langer worden, zal hun lage leestempo hun parten blijven
spelen. Wij gebruiken Sprint om de leerlingen te ondersteunen bij het lezen en
schrijven. De school heeft hier goede ervaringen mee. Alle leerlingen in de
bovenbouw met dyslexie worden in staat gesteld om met Sprint te werken. Dit kan
middels een van de pc’s van het schoolnetwerk of een eigen laptop. De school
huurt de digitale methodeboeken bij Dedicon. Dit jaar maakten hier 5 leerlingen
gebruik van. Door het gebruik van het hulpprogramma worden leerlingen
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Een mooi voorbeeld van goed burgerschap maken wij
iedere dag mee. Mevr. Daalmeijer heeft 12,5 jaar
geleden, met ingang van haar pensioen, samen met
haar man haar diensten aangeboden om vrijwillig op de
Bonte Pael actief te blijven.
Zoals mevr. Daalmeijer het vaak zelf verwoordt: "Het
werken in een omgeving met kinderen houd me jong en
thuis gaan zitten kan ik altijd nog". Met deze positieve
instelling zijn meneer en mevrouw Daalmeijer voor onze
school absoluut een belangrijke schakel. Alle dagen van
de week is mevr. Daalmeijer vanaf 7 uur op school
aanwezig. Ook als er vakantie is dan loopt mevr.
Daalmeijer nog enkele keren naar de Bonte Pael om
planten water te geven en vuilnisbakken buiten te
zetten. Een enkele keer per jaar gaan meneer en mevr.
Daalmeijer samen er een paar dagen op uit. Ze genieten
dan van een welverdiende korte vakantie. Met name op die dagen ervaart het
team van de Bonte Pael wat het echtpaar Daalmeijer voor de Bonte Pael betekent.
Hierboven staan slechts een paar activiteiten beschreven. Er zouden er nog talloze
aan toegevoegd kunnen worden.
Wij zijn enorm blij met het vrijwilligerswerk dat het echtpaar Daalmeijer bij ons op
school verricht. Om die reden is voor het echtpaar een lintje aangevraagd. Zij zijn op
25 april geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. We hopen dat onze leerlingen hen
nog jaren jong houdt en dat ze in goede gezondheid het belangrijke werk nog jaren
voort kunnen zetten.
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zelfstandiger, waardoor de leertijd efficiënter wordt gebruikt. Leerlingen worden
gemotiveerder, leergieriger en competenter.
4.3.
De school in relatie tot WSNS en leerling-gebonden financiering (LGF).
De school neemt deel aan het ib-netwerk van WSNS. We hebben voor 6 leerlingen
gebruik gemaakt van het ZAT middels collegiale consultatie en preventieve
ambulante begeleiding.
Wij hebben dit jaar voor 3 leerlingen in het kader van de Leerling-GebondenFinanciering samengewerkt met Rec 1, 3 en 4.
4.4.
Leermiddelen
Er zijn dit jaar 18 p.c.’s vervangen door laptops. Er is bewust gekozen voor deze
mobiele versie zodat het nu ook mogelijk is om met de hele groep digitaal te
werken. De laptops worden vooral ingezet vanaf groep 4. In de groepen 1t/m 3
staan ook nog gewone personal computers. Iedere groep heeft de beschikking over
3 tablets en in de groepen 4 en 5 wordt er ook gebruik gemaakt van oude
standalones. Deze voldoen niet aan de voorwaarden om te worden opgenomen in
ons netwerk, maar zijn nog prima geschikt om de leerlingen extra te laten oefenen
met lezen, rekenen en spelling.
Voor de hele school is de rekenmethode Wizwijs aangeschaft inclusief een grote
hoeveelheid materialen om in het rekenonderwijs ook echt handelend te kunnen
werken. Denk hierbij aan diverse weegschalen,thermometers, maatbekers en
namaakgeld.
Voor de kleuters is dit jaar het aanbod Engels uitgebreid. Aan de hand van de
schooltvserie Engels met Raaf heeft juf Louise een lessencyclus ontwikkeld passend
bij de specifieke manier van leren door kleuters: zelf ontdekken, ervaren en actief
meedoen. Elke les begint met een aflevering van de televisieserie: Engels met raaf
en raven. Hier is bewust voor gekozen zodat u via de schooltvserie ook actief bezig
kunt zijn met uw kind op het gebied van Engels en kunt volgen wat uw kind leert. Er
wordt in gegaan op het thema dat in de schooltelevisieserie wordt behandeld
d.m.v. flashcards over de figuren die in de serie meespelen, zang en dans, versjes en
eenvoudige Engelse prentenboekjes. De thema’s die aan de orde komen zijn:
Mezelf voorstellen en mijn familie
De school en tellen
De kleuren en vormen.
Dieren en hun verblijf
Het lichaam en kleding
De dagen van de week en voeding
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4.5.
Kwaliteitszorg
Wij werken met het WMK-PO om de kwaliteitszorg
binnen onze school te garanderen. Binnen dit systeem
hebben wij dit jaar de Quick Scan van 6
kwaliteitskaarten uitgevoerd. Wanneer een Quickscan door de teamleden, ouders
of leerlingen is ingevuld geeft het WMK-po een rapport met de resultaten vrij. In dit
rapport wordt de gemiddelde score benoemd. Aan deze score wordt een
waardering gekoppeld. In ieder rapport worden die zaken benoemd die hoogst en
laagst scoorden, die voor verbetering vatbaar zijn en waar het team sterk
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Er zijn dit jaar diverse methodes taal, spelling en
geschiedenis uitgeprobeerd. Het komend jaar zullen wij
beslissen waar wij de komende jaren mee gaan werken.
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verschillend over denkt. In dit verslag worden de afgenomen kwaliteitskaarten
genoemd, ziet u de score met de bijbehorende waardering en de adviezen die wij
uit het verslag overnemen. Bent u geïnteresseerd in het totale rapport van een van
onderstaande kwaliteitskaarten, dan kunt u deze bij de directie opvragen.
Kwaliteitskaart
Vragenlijst opbrengstgericht werken op het gebied van
Rekenen en Wiskunde (zie bijlage 1)
Vragenlijst handelingsgericht werken (zie bijlage 2)
sociale veiligheid vragenlijst leerkrachten (zie bijlage 3)
Vragenlijst ouders groep 8 (zie bijlage 4)
Sociale veiligheid vragenlijst leerlingen(zie bijlage 5)
Sociale veiligheid vragenlijst ouders (zie bijlage 6)

Score
3,69

Waardering
goed

3,64
3,65
3,37
3,52
3,34

goed
goed
ruim voldoende
goed
ruim voldoende

2 Ouders gaven n.a.v. de vragenlijst aan dat er geen mogelijkheid is om extra
opmerkingen te plaatsen. Er was ook behoefte aan een enquête gericht op het
overblijven. We zullen in 2014-2015 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
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Om een doorsnede van de leeropbrengsten van de school te geven, worden hier
de door de groepen behaalde vaardigheidsscores (vs.) op alle toetsen
weergegeven. De toetsen van groep 1 zijn niet in de tabel opgenomen. Deze
toetsen worden wel bij de kleuters van groep 1 afgenomen, maar niet bij die
leerlingen die de toets al eens heel goed hebben gemaakt of bij die leerlingen die
er nog niet aan toe zijn om getoetst te worden. In beide gevallen worden ouders
hierover vooraf geïnformeerd. Door deze individuele aanpassingen geeft de
gemiddelde groepscore geen informatie over de gehele groep.
De vs. kunt u vergelijken met wat de inspectie als minimale norm heeft vastgelegd.
Wanneer er op die plek in de tabel leeg is, bestaat er geen inspectienorm. De
Romeinse cijfers geven aan hoe onze groepen hebben gescoord in vergelijking met
een landelijke normeringsgroep.
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4.6.
Opbrengsten.
Twee maal per jaar meten we de ontwikkeling van de kinderen, de ontwikkeling van
de groepen en de ontwikkeling van de school op het gebied van taal, het technisch
lezen, begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en spelling met behulp van landelijk
genormeerde toetsen. We vergelijken de uitslagen met de voorgaande scores en
de landelijke scores. We gebruiken hiervoor het leerlingvolgsysteem van het CITO. Dit
systeem zegt niet alles over de ontwikkeling van kinderen en wat wij als school doen,
maar is wel het instrument waarvoor wij gekozen hebben om onze leeropbrengsten
in beeld te brengen. Wanneer de resultaten na een toetsperiode bekend zijn
worden deze altijd binnen het team geanalyseerd: wat is het effect van ons
onderwijs, welke zaken hebben goed uitgepakt en wat moeten we het volgend
(half) jaar anders aanpakken?
Het streven naar goede opbrengsten bij ieder kind vinden wij belangrijk, maar hoge
opbrengsten zijn niet zalig makend. Wij zijn een school die ook een goede
onderwijsplek wil bieden aan leerlingen die niet makkelijk leren en voor wie hoge
scores niet haalbaar zijn. Sommige leerlingen behalen geen hoge scores, maar
halen ten opzichte van hun talenten wel hoge opbrengsten! Wij vinden dan ook dat
gemiddelde scores een beperkt beeld geven van het gegeven onderwijs.
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De betekenis is als volgt:
I+ wil zeggen:
De groep scoort vergelijkbaar met de scores van de 10% hoogst
scorende groepen. Dit niveau behaalden wij dit schooljaar op 10
v/d 44 toetsen.
I wil zeggen:
De groep scoort vergelijkbaar met de scores van de 20% hoogst scorende leerlingen.
Dit niveau behaalden wij dit schooljaar op 17 v/d 44 toetsen.
II wil zeggen:
De groep scoort boven het landelijke gemiddelde. Dit niveau behaalden wij dit
schooljaar op 5 v/d 44 toetsen.
III wil zeggen:
De groep scoort volgens het landelijk gemiddelde. Dit niveau behaalden wij dit
schooljaar op 10 v/d 44 toetsen.
IV wil zeggen:
De groep scoort onder het landelijk gemiddelde. Dit niveau behaalden wij dit
schooljaar op 1 v/d 44 toetsen. Het betrof hier de leestoets in het midden van groep
5. Er is vervolgens extra aandacht aanbesteed waardoor de groep meer groeide
dan andere groepen 5. Aan het eind van het schooljaar scoorde de groep op
dezelfde toets niveau III.
V wil zeggen:
De groep scoort vergelijkbaar met de scores van de 20% laagst scorende groepen.
Dit niveau behaalden wij dit schooljaar op 1 v/d 44 toetsen. Het betrof hier de
rekentoets in het midden van groep 6. Er is vervolgens een plan uitgedacht(zie
hieronder bij de interventies), heel hard gewerkt door de leerlingen, de ouders en de
leerkracht waardoor de groep op het gebied van rekenen veel meer groeide dan
andere groepen 6. Aan het eind van het schooljaar scoorde de groep op dezelfde
toets niveau III.
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Het gemiddelde resultaat van een groep op een toets wordt vergeleken met de
nieuwe normering van CITO. CITO heeft eind vorig schooljaar haar scores
aangepast. Doordat scholen gericht op de CITOtoetsen oefenen en onderwijzen,
vallen de scores hoger uit dan destijds bij de normering tijdens het ontwikkelen van
de CITOtoetsen.
De leerlingen vergelijken wij nog volgens de oude normering. De reden hiervan is dat
het resultaat op de CITOtoetsen voor ons een van de items voor advisering naar het
Voortgezet Onderwijs is. Uit de terugkoppeling die wij van het VO ontvangen blijkt
dat wij over het algemeen goed adviseren. Op grond hiervan denken wij dat het
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V- wil zeggen:
De groep scoort vergelijkbaar met de scores van de 10% laagst scorende groepen.
Dit niveau behaalden wij niet.
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op dit moment niet verstandig en onnodig is om met een andere norm te gaan
werken.
De resultaten op de taaltoets groep 2 2013-2014
groep Groepsniveau vs. Bonte Pael inspectienorm
Midden 2
II
66
Eind 2
I+
75,4
-
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De resultaten op de rekentoets 2013-2014:
groep Groepsniveau vs. Bonte Pael inspectienorm
Midden 2
I+
90,1
2
I+
102,8
Midden 3
I
129,0
Eind 3
I+
161,7
Midden 4
I+
62,2
50
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De resultaten op de spellingtoets 2013-2014
groep Groepsniveau vs. Bonte Pael inspectienorm
Midden 3
I
110.3
Eind 3
I+
118,3
Midden 4
I
122,5
Eind 4
III
121,5
Midden 5
III
126,3
Eind 5
II
131,1
Midden 6
I
135,5
Eind 6
III
137,5
Midden 7
III
138,9
Eind 7
I
142,2
Midden 8
I+
148,3
-
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Eind 4
Midden 5
Eind 5
Midden 6
Eind 6
Midden 7
Eind 7
Midden 8

I+
I
I
V
III
I
I
III

72,2
77,2
83,9
81,4
91,9
104,4
109,2
112,2

61
71
78
84
89
98
102
110

De resultaten op de technisch leestoets 2013-2014
groep
Groepsniveau vs. Bonte Pael inspectienorm

29,2
46
57,8
62,8
68,1
74,7
87,3
90,6
99,0
99,6
101,1

21
33
48
56
66
71
-
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Eind 3
Midden 4
Eind 4
Midden 5
Eind 5
Midden 6
Eind 6
Midden 7
Eind 7
Midden 8

I
I
II
III
IV
III
I
I
I
I
I
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Midden 3
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De resultaten op de begrijpend leestoets 2013-2014
groep
Groepsniveau vs. Bonte Pael inspectienorm
Eind 3
I+
10,7
Midden 4
III
12,5
Eind 4
II
19,8
Midden 5
I
31,5
25
Midden 6
III
31,1
32
Midden 7
I+
53,1
45
Midden 8
II
57,4
55
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Bij het analyseren van de resultaten medio dit schooljaar bleek dat groep 6 op
rekenen en begrijpend lezen onder de inspectienorm en groep 5 onder niveau III
(het gemiddelde) van de groepsnorm presteerden.
Er is vervolgens planmatig gewerkt om het niveau te verhogen. Na afname van de
eindtoetsen rekenen groep 6 en lezen groep 5 blijkt het plan gewerkt te hebben.
Het niveau op de toets technisch lezen is van niveau IV naar III gestegen. Het niveau
rekenen groep 6 is ook naar niveau III gestegen en voldoet nu ook aan de
inspectienorm.
Voor het begrijpend lezen bestaat er geen eindtoets groep 6. Dit vakgebeid zal in
het jaar 2014-2015 specifieke aandacht en meer leertijd binnen het lesprogramma
van groep 7 krijgen.
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Wat is er gedaan om het rekenniveau te verhogen?
Leerlingen met een score op niveau IV en V op de Cito-toets werkten wekelijks
minimaal een kwartier extra in het reken-automatiseringsprogramma van Wizwijs
(tijdens Trefwoord en Estafette).
Tweemaal per week werd er met de gehele groep een half uur extra met de
rekenmethode gewerkt, onder de tijd die normaal gesproken bedoeld is voor
het zelfstandig werken.
Een van de twee schrijflessen per week werd vervangen door het werken met
speciale modules van Wizwijs. Deze zijn geschreven voor scholen die met de
methode starten. Een uitleg van deze modules kregen de kinderen op dat
moment ook mee naar huis.
Een standaard rekenles duurt een uur. In dit uur vindt instructie plaats, werken de
kinderen samen in het gekleurde werkboekje, verwerken zij de leerstof
individueel in het zwart-wit schrift en wordt de les geëvalueerd. Het gekleurde
werkboekje heeft standaard teveel sommen, zodat alle kinderen voldoende

28

Op grond van de tegenvallende scores van groep 6 op de Medio Cito-toets
rekenen en de methode Wizwijs hebben wij besloten het lesprogramma van groep 6
aan te passen. De aanpassingen zwaren erop gericht om het rekenniveau van de
gehele groep te verhogen.
In de tweede helft van groep 6 veranderden we iets aan het lesprogramma, de
inhoud van de rekenles en besteedden we meer lestijd aan het rekenen.
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leerstof hebben om 10 minuten samen te werken. De leerstof in het zwart-wit
boekje is erop gemaakt om in 30 minuten klaar te zijn. Sommige leerlingen
hebben daar echter tekort aan. Deze leerlingen kregen dagelijks het werkschrift
mee naar huis.
De onderstaande items op het gebied van rekenen kregen in ieder geval specifiek
de aandacht:

De onderdelen die op de voortgangstoets niet beheerst werden, werden met de
leerlingen opnieuw ingeoefend. Na het herhalen werd een herhalingstoets
afgenomen.
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Interventies op het gebied van Begrijpend lezen:
De leerkrachten (of leerlingen met een juiste strategie) modellen veel in de lessen
begrijpend lezen, waardoor er binnen deze les weinig zelfstandig gewerkt wordt.
Wij gaan wij er sterk van uit dat juist bij Begrijpend Lezen leerlingen leren van de
denkstrategie van de leerkracht.
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 maken dagelijks een transfer naar
Trefwoord en de zaakvakken door de strategieën die bij Begrijpend Lezen
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Wij hebben dit schooljaar ook een aantal interventies geïmplementeerd, waarmee
we vorig schooljaar reeds zijn begonnen.
Op het gebied van technisch lezen zijn dat de volgende nieuwe afspraken:
Groep 4 start alleen met BL als de DMT groepsscore minimaal II is, anders wordt
de tijd voor technisch lezen gebruikt.
3x per week werkt de leerkracht minimaal 15 minuten aan vloeiend en vlot met
de uitvallers op de DMT (technisch lezen)
Vanaf het begin van het schooljaar gaan er extra bladen mee met de
leerlingen van groep 3 waarvan wij vermoeden dat zij meer moeite moeten
doen om het technisch lezen op een gemiddeld niveau te krijgen.
Bij leerlingen die op een toets van Veilig Leren Lezen uitvallen worden direct de
handelingsadviezen van de methode toegepast.
Flitsen vanaf de start van groep 3 wordt er gewerkt met het programma Flits. We
hopen ook komend schooljaar voor iedere groep weer op vrijwillige ouders die
willen helpen, zodat alle leerlingen 2x per week een Flits beurt krijgen.
Goede lezers in groep 3 krijgen na het doorlopen van de veilig en vlotboekjes
leesteksten en woordrijen op niveau
In de kleutergroepen worden ieder schooljaar 20 grafemen en fonemen (letters
met hun klank) aangeboden
In de groepen 1 t/m 4 wordt ook de Spreekbeeldmethode ingezet, aangezien
kinderen op verschillende manieren leren wordt Hierbij leren de kinderen bij
ieder klank een gebaar aan. Het gebaar associeert direct met de vorm van de
letter en met de emotie en betekenis van het verhaaltje en de tekening, maar
ook met de articulatiewijze van de klank.
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worden aangeleerd ook hier toe te passen (hiervoor is een leerkrachtenkaart met
Leesstrategieën ontwikkeld). Bij de kleutergroepen kunt u dan denken aan het
voorspellen aan de hand van illustraties, behandelen van de betekenis van
woorden, het onderzoeken van de betekenis van verwijswoorden, het terug laten
vertellen of juist voorspellen van wat er gaat komen en het naspelen van (een
deel van) het verhaal.
De groepen 5 t/m 8 doen in het eerste half jaar het Cito-hulpplan voor
begrijpend lezen als aanvulling op de reguliere methode.
Er is de afgelopen 2 jaar veel aandacht geschonken aan het verbeteren van ons
onderwijs. Aangezien wij op 3 van ieder 5 toetsen een score hebben die
vergelijkbaar is met scores van de 20% hoogst scorende groepen, kunnen wij zeker
stellen dat wij op de goede weg zijn!
Het komend schooljaar kiezen wij een nieuwe methode voor het vakgebied spelling.

Pagina

30

In de afgelopen jaren zijn er zaken veranderd in het onderwijs op het gebied van
toetsen, leerlijnen en referentieniveaus. Tijdens de jaarvergadering in oktober 2013
werd er over dit thema een informatiebijeenkomst gehouden.
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HOOFDSTUK 5.

HUISVESTING EN MATERIEEL.

De Bonte Pael is een onderdeel van een
verzamelgebouw waar een tweede basisschool en een
sportzaal met nevenruimten zijn gehuisvest.
Onze school heeft één bouwlaag en een plat dak. De
gebouwschil is geïsoleerd, voorzien van zonwerend en
dubbelglas. De school heeft 12 lokalen en een aantal
gemeenschappelijke ruimten met een totaal bruto
vloeroppervlak van circa 1.500 m2. Een van de lokalen is
ingericht als BSO-ruimte. De verlichting is energiezuinig en
rustgevend voor de ogen. Het is speciaal ontwikkeld en
afgestemd op het gebruik in de klas in combinatie met
het gebruik van het interactieve SMARTboard.
Er is een WTW-ventilatiesysteem en in iedere ruimte een
CO2-meter.
De aula is een mooie, open, multifunctionele ruimte met een entresol waar de
bibliotheek is gevestigd. Tevens is er een podium met licht- en geluidsinstallatie waar
gezamenlijke vieringen en optredens van leerlingen plaatsvinden.
De open lichtkoepels zorgen voor een natuurlijk verlicht en ruimtelijk gebouw.
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Groot onderhoud heeft in de periode 2009-2011 plaatsgevonden. Dit schooljaar is er
onderhoud gepleegd aan de buitenzijde. Alle kozijnen zijn bijgewerkt en het geheel
heeft een nieuwe verflaag gekregen. De sloten van de buitendeuren zijn vervangen
door vluchtsluitingen.
De school heeft een subsidie toegekend gekregen binnen het project ‘groene
schoolpleinen’ van fonds 1818. De groenstrook langs de school aan de Angolastraat,
de patio en het schoolplein is veel natuurlijker geworden.
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FINANCIEN

Leerlingaantal Leerlingaantal Leerlingaantal
1-10-2010
1-10-2011
1-10-2012
214
178
164
Begroting
2012-2013

2013-2014

Inkomsten

€

860.772

€

788.892

€

814.699

Uitgaven

€

914.602

€

803.163

€

836.820

Saldo

€

-53.830

€

-14.271

€

-22.121

Uitgaven in €

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Personeel

€

755.054

€

671.586

€

675.790

Huisvesting

€

68.927

€

52.005

€

66.101

Afschrijvingen

€

33.869

€

22.183

€

38.100

ICT

€

21.073

€

20.510

€

21.730

Overig

€

35.679

€

36.879

€

35.100

€
Uitgaven per
leerling

2011-2012
€

4.274

2012-2013
€

4.512

2013-2014
€

5.103

Uitgaven in %

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Personeel

82,56%

83,62%

80,76%

Huisvesting

7,54%

6,48%

7,90%

Afschrijvingen

3,70%

2,76%

4,55%

ICT

2,30%

2,55%

2,60%

Overig

3,90%

4,59%

4,19%

In de afgelopen jaren is er meer begroot dan er aan inkomsten binnen kwam. Dit
met goedkeuring van het College van Bestuur van de Laurentiusstichting. Dit wordt
vooral veroorzaakt doordat de kosten van de renovatie uit 2011 over 15 jaar worden
afgeschreven.
Er zijn een aantal aanpassingen gedaan om de kleine groepen in stand te houden.
Gymlessen van een groep zijn gekoppeld tot een dubbele gymles, waardoor er voor
twee dagdelen geen groepsleerkracht hoeft te worden uitbetaald. Voor volgend
schooljaar geldt dit nog voor groep 8. De IB-taken zijn ondergebracht bij de
directeur. Voor het komend schooljaar heeft de school de subsidie voor jonge
leerkrachten en de prestatiebox toegevoegd aan de formatiegelden.
Daarnaast wordt er altijd getracht zo goedkoop mogelijk in te kopen en zo bewust
mogelijk met materialen om te gaan.
Ook voor 2014-2015 is het gelukt om de kleine groepen in groep 3 tot en met groep 8
in stand te houden. De grote instroom van kleuters en de kleine groepen 3 tot en
met 8 hebben als nadeel dat de kleutergroepen een ouderwetse grootte
aannamen.
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INTERNE EN EXTERNE RELATIES

7.1.

Ouderbetrokkenheid
Wij vinden het van groot belang om met ouders te
communiceren op basis van gelijkwaardigheid en
acceptatie van elkaars deskundigheid. De ouders zijn als
partner vertegenwoordigd binnen de MR en de OV (zie
ook de jaarverslagen). Door activiteiten te organiseren
waarbij ouders school kunnen meebeleven, geven we
ouders de kans betrokken te zijn bij het onderwijs aan hun
kind. In dat kader hebben dit schooljaar wederom open
Kanjerlessen, een informatieavond, twee kijkavonden,
twee rapportavonden, drie bijeenkomsten rond de
ondersteuningsplannen en een open dag
plaatsgevonden.
Diverse feestelijke activiteiten zoals het Sinterklaasfeest,
Kerst, Pasen en Carnaval zijn weer georganiseerd door
werkgroepen welke worden bemand door ouders en een leerkracht.
Het digitaliseren van onze informatie naar ouders werkt naar volle tevredenheid.
Daarnaast worden de website en onze facebookpagina met regelmaat gevuld en
bekeken. In het komende schooljaar zal onze nieuwe website online gaan.
Aansluitend aan de jaarvergadering was er een informatiebijeenkomst over het
leerlingvolgsysteem zoals wij dat op onze school gebruiken. Ouders kregen daarbij
ook informatie over de relatie tussen leerlijnen, referentieniveaus en de Cito-toetsen.
7.2.
Schoolmaatschappelijk Werk
Het jeugdmaatschappelijk werk is in handen van stichting Kwadraat. Dit werkt vraag
gericht en is zeer laagdrempelig. Wij zijn erg tevreden over de samenwerking. Er zijn 6
aanvragen voor schoolmaatschappelijk werk in behandeling genomen.
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7.3.
Voorschoolse, Tussenschoolse en Buitenschoolse opvang
De voorschoolse en buitenschoolse opvang hebben wij in handen gegeven van
Octopus. Octopus huurt een ruimte in de school en biedt onder de naam “de
Matrozen” naschoolse opvang aan. Octopus is bereid om ook voorschoolse opvang
aan te bieden wanneer er voor 1 dagdeel 4 leerlingen zijn aangemeld.
Ook diverse andere NSO- organisaties halen bij ons hun kinderen op.
De tussenschoolse opvang wordt gerealiseerd door overblijfmoeders. Zij zijn allen in
het bezit van een “Verklaring Omtrent Het Gedrag” en hebben een cursus gevolgd.
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PROFILERING EN PROMOTIE

De profilering van de Bonte Pael is de afgelopen jaren goed tot ontwikkeling
gekomen. Het team van de Bonte Pael weet wat zij wil: kwalitatief goed en divers
onderwijs voor alle leerlingen. Het onderwijsaanbod is daarom afgestemd op de
diverse behoeftes van ondersteuning. Dit uitgangspunt is ook terug te vinden in de
nieuwe methode voor rekenen. Er is een gesubsidieerde samenwerking met het VAK
aangegaan, waardoor het VAK helpt ons bij het realiseren van een breed aanbod.
Middels de Kanjertraining is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling van onze leerlingen. Volgend schooljaar kunnen we de kinderen op
een systematische manier in de ontwikkeling volgen middels het daarbij behorende
leerlingvolgsysteem.
Promotie is voor een school in verandering een belangrijk onderdeel om de
ontwikkelingen ook bij anderen in beeld te brengen. Dankzij de contacten met de
Krant op Zondag en de Delftse Post lukt ons dat goed. Daarnaast is er ieder jaar een
open dag, stonden wij namens de Delftse en scholen van de Laurentiusstichting op
de onderwijsmarkt in winkelcentrum de Hoven en zijn sinds dit schooljaar
fotoverslagen van de activiteiten op ons eigen Facebook terug te zien.
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Ook voor het schooljaar 2014-2015 zijn er weer diverse activiteiten in het kader van
profilering en promotie, zoals deelname aan het Waterlab, Cultuureducatie met
kwaliteit, 4 peuterochtenden en de open dagen op zaterdagochtend 22 maart en
woensdagochtend 1 april.
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CONCLUSIE

De Bonte Pael heeft zich in het afgelopen schooljaar met diverse ontwikkelingen
bezig gehouden. Aan het eind van het schooljaar 2013-2014 is met het team tijdens
een studiedag het jaarplan geëvalueerd. Veel plannen zijn gerealiseerd. Over het
aantal ingestroomde 4 jarigen mogen we tevreden zijn.
Er zijn diverse vragenlijsten verwerkt om de kwaliteit van ons onderwijs te meten, te
verbeteren en te borgen. De uitkomsten geven aan dat wij op de goede weg zijn. Er
is een oriëntatie geweest op nieuwe methodes voor taal, spelling en geschiedenis.
Volgend schooljaar gaan we hiermee verder om tot een zorgvuldige beslissing te
komen. Op de terreinen van Wetenschap & Techniek en Kunst & Cultuur is er een
mooie samenwerking met Delftse instanties uitgewerkt voor de komende jaren.
Er is diverse scholing gevolgd dat uiteindelijk resulteerde in goede resultaten en mooi
onderwijs.
We huisvesten een prachtig gebouw waar het voor het team en de leerlingen erg
prettig toeven is en ook de situatie van de buitenomgeving is dit schooljaar
verbeterd.
En niet onbelangrijk: de werkelijke inkomsten komen steeds meer op een lijn met de
beoogde uitgaven te zitten.
Vanuit de evaluatie van het schooljaar 2013-2014 nemen we zeker de volgende
zaken mee naar 2014-2015:
Opbrengstgericht werken blijven we monitoren
Uitproberen van een nieuwe methode voor taal, spelling en geschiedenis.
Verwerken van de uitkomsten en het opnieuw uitzetten van kwaliteitskaarten
Verdere implementatie van het gebruik van de tablets
Doorgaan met de profilering en promotie van onze basisschool
En vooral: blijven genieten van ons werk met de leerlingen!
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Als directie kijken wij terug op een schooljaar met ups en downs.
De samenstelling van onze leerlingenpopulatie, de mogelijkheid tot communicatie
en prettige samenwerking met ouders, en grote inzet van ons team is een
belangrijke factor geweest om het schooljaar 2013-2014 tot een goed eind te
brengen.

RK Basisschool De Bonte Pael

Jaarverslag 2013-2014
pagina 35

Jaarverslag De Bonte Pael 2012-2013
Lijst van afkortingen:
basisonderwijs
directie
intern begeleider
informatica en communicatietechnologie
leerling-gebonden financiering
leerlingvolgsysteem
medezeggenschapsraad
tussenschoolse opvang/overblijven
naschoolse opvang
voorschoolse opvang
buitenschoolse opvang
onderwijsondersteunend personeel
onderwijzend personeel
oudervereniging
preventieve ambulante begeleiding
persoonlijk ontwikkelplan
regionaal expertise centrum
remedial teaching
speciaal basisonderwijs
speciaal onderwijs
voortgezet onderwijs
werken met kwaliteitskaarten voor het primair onderwijs
weer samen naar school
Zorgadviesteam
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BaO
DIR
IB
ICT
LGF
LVS
MR
TSO
NSO
VSO
BSO
OOP
OP
OV
PAB
POP
REC
RT
SBO
SO
VO
WMK-PO
WSNS
ZAT
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Bijlage 1, vragenlijst opbrengstgericht werken op het gebied van Rekenen en
Wiskunde
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Bijlage 2, Vragenlijst handelingsgericht werken
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Bijlage 3, sociale veiligheid vragenlijst leerkrachten
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Bijlage 4, vragenlijst ouders groep 8
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Bijlage 5, sociale veiligheid vragenlijst leerlingen
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Bijlage 6, sociale veiligheid vragenlijst ouders
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