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Jaarverslag 2017-2018 Inleiding

Alle Salomoscholen maken een jaarverslag om verantwoording aan de
ouders af te leggen. Hieronder leest u het jaarverslag van de Bos en
Duinschool.
Op de teldatum (1 oktober ‘17) hadden wij 178 leerlingen op school, 83 in de
onderbouw, 95 in de midden- en bovenbouw. Dit zijn 14 leerlingen meer dan
vorig jaar (’16, 159 in ’15). Zeven leerlingen zijn er gedurende het jaar
verhuisd, er waren geen leerlingen die een verwijzing naar het speciaal
basisonderwijs kregen. Uit een de nabije omgeving van de school bezochten
108 kinderen de school, dit is 60% van onze leerlingen. De overige leerlingen
kwamen uit Haarlem (53), Overveen (7), Velserbroek (2), Santpoort (5),
Zandvoort (2) en Spaarndam (1).
Onze kinderen vertegenwoordigden 18 nationaliteiten via één of beide
ouders.

Voorlezen:de bovenbouwleerlingen aan de kleuterklassen

De onder en middenbouw
Het afgelopen schooljaar zijn we gaan werken met twee kleinere heterogene
groepen 1/2. Anders dan aanvankelijk gepland. Hierdoor werden er dit jaar 9
groepen onderwezen in het schoolgebouw (waarvan de Peuterklas onder
verantwoordelijkheid van Les Petits)
De leerlingen in groep 1/2 kregen vanaf de start een intensief aanbod op het
gebied van taal, voorbereidend rekenen, brede ontwikkeling en
eigenaarschap, zodat ze met succes de rest van de basisschool kunnen
doorlopen. Er was door deze keuze ook voor de kinderen die meer uitdaging
nodig hebben voldoende ruimte gedurende de week.
Dit schooljaar hebben wij als een uitdaging ervaren. Voor het eerst voegden
we de onder- en middenbouw samen als één bouw. Een groep leerkrachten
was groot en divers. Door de langdurige uitval van twee van onze collega’s
werden we ondersteund door vaste invallers. De betrokkenheid van de
invalleerkrachten was groot, zij draaiden mee in de lopende ontwikkelingen
van de school en leverden vanuit eigen expertise hun bijdrage. Groep 1 t/m
5 is een ruime bouw en hoe zorg je ervoor dat de besprekingen voor iedere
leerkracht informatief is en aansluit op zijn of haar behoeftes? We hebben
geprobeerd zoveel mogelijk met alle groepen bijeen te zitten, echter was dit
niet altijd mogelijk. Dan was het fijn dat twee bouwcoördinator na de
gezamenlijke start de bouw konden splitsen in groepen 1/ 2/3 en 4/5.
We hebben dit jaar gewerkt aan de verbintenis van de onder- en
middenbouw. Daarnaast hebben we zoveel mogelijk inzicht krijgen in de
leerlijnen in elkaars groepen proberen te krijgen zodat de doorgaande lijn
aangescherpt kon worden. Een belangrijk werkpunt was tevens dat de
leerkrachten een vertrouwen opbouwden in de nieuwe bouwcoördinatoren.
Naar elkaar luisteren en elkaar proberen hulp te bieden bij vastzittende
zaken is hoofdzakelijk het doel van de bouw. De lessen en thema’s 4 x wijzer
in de groep 3,4 en 5 zijn steeds geëvalueerd en ervaringen zijn gedeeld om
ervoor te zorgen dat de thema’s meer integreren in de lessen in de
klassen. 4x Wijzer gaat nu de goede kant op en ook de kleuters zien ruimte
voor deze lessen.
Wij zijn er in geslaagd om een veilige sfeer te creëren in de onderbouw- en
middenbouw. Vergaderingen waren praktisch en ook tijdens de vergadertijd
was er ruimte om als leerkracht nog een onderwerp in te brengen.
De valkuilen dit jaar waren de hoge werkdruk ( administratief & als in
bezetting personeel) en de vele commissies ( inhoudelijk en de feesten) met
het kleine team. We hebben niet alles wat we hadden gepland weten te

realiseren en waren ook genoodzaakt zaken te minimaliseren om al het
personeel positief en fit te houden.
Volgend schooljaar zullen we ons verder scholen in de integratie van Vier
keer wijzer bij de kleuters, nieuwe planning van de doelen in het
jaarprogramma bij de kleuters, het verstevigen van de executieve
vaardigheden van de leerlingen en de doorgaande lijnen in de middenbouw.
Tot slot is borgen van alle dit jaar gemaakte afspraken ook een groot
aandachtspunt.

De bovenbouw
Dit jaar hebben we eerst veel aandacht besteed aan het leren kennen van
elkaar als collega’s , een volledig nieuwe bouw. Dit hield in: veel delen van
successen, vraagstukken en ervaringen. Er heerste een pro-actieve sfeer
waarbij er veel input was vanuit de collega's voor de vergaderingen. Denk
hierbij aan het normeren en opslaan van cijfers voor spelling en taal,
doorgaande lijnen, vier keer wijzer en spelling. Verder hebben we gewerkt
aan de invoer en werkbaarheid van de groepsanalyse, communicatie met
leidinggevenden van LP: focus op korte lijnen over de kinderen, doornemen
en feedback geven op dyslexieprotocol en kritisch kijken naar werkdruk
(kijken naar evenementen en evaluatie; schoolontbijt, sta op tegen pesten,
kinderjury leeskrant, feestweek, KBW)
Successen waren de inzet van het 5-woordendictee om er voor de te zorgen
dat spellingregels vaker worden ingeslepen. Het borgen van de vier keer
wijzer lessen die succesvol waren voor de groep. Alle leerkrachtlessen vier
keer wijzer zijn ontworpen, geoptimaliseerd, gekaderd en gedocumenteerd.
Het creëren van een duidelijke lijn in het verdiepingswerk.
Weerstand werd ondervonden in het bemand krijgen de groepen. Dit heeft
vaak geresulteerd in drukverhoging en het maken van keuzes in de geplande
ontwikkelingen. Tevens bleken knelpunten het creëren van een doorgaande
lijn 4xwijzer vanuit groep 5 en het bemand krijgen van de hulp tijdens de
activiteiten van de feestweek.
Aan het eind van het schooljaar werd de druk die het hele jaar door met
name door de onderbezetting in het team op de bouw heeft gestaan zo
voelbaar dat tijdens de bouwvergaderingen meer de focus heeft gelegen op
welbevinden leerkracht en 'overleven' einde schooljaar dan op inhoudelijke
ontwikkeling.
Voor het komende schooljaar staan voor de bovenbouw o.a. de volgend
ontwikkelpunten op de agenda:

een doorgaande lijn in het aangeboden huiswerk
evaluatie leerplein
inzet estafette
aansluiting vernieuwde cito en de methodes

Vieren en Leren
De Kinderboekenweek had als thema ‘griezelen.” De ouderraad had de
school prachtig aangekleed en in de aula was een heerlijk spannende
voorleesplek ontstaan. Ouders, leerkrachten en leerlingen lazen aan elkaar
voor en we genoten van de vele aandacht voor de verhalen.
De Sinterklaasviering waarbij Sint en zijn pieten de school een bezoek
brachten per tractor en aanhanger, was weer een groot feest. Alle boven- en
middenbouwers hadden de Sint ondersteund door voor een klasgenoot een
surprise te maken waarin het cadeau kon worden verstopt. We hebben met
veel enthousiasme de prachtige creaties van elkaar bewonderd. De
onderbouw zong voorafgaand aan het feest in hun pyjama voor de Sint in de
avond van 28 november in de speelzaal, altijd een gezellige happening.. Ook
kregen alle kinderen van de groepen 1/5 Pietengym van meester Jesse, in de
grote gymzaal! Iedereen heeft zo goed zijn best gedaan dat de
Pietendiploma's aan alle kinderen konden worden uitgereikt.
De focus op eigenaarschap en ontdekkend leren: ‘4x wijzer’ Vanaf groep 3
t/m groep 8 werd er afwisselend een periode gewerkt aan een
onderzoeksthema. Het doel is het aanleren van onderzoeks- en
oplossingsstrategieën en het overdragen van kennis. Voor dit schooljaar
hadden we ons voorgenomen de volgende onderdelen te optimaliseren:
Digitaliseren leerkrachtlessen
Uitjes bij ieder thema
Vragenmuur uitbreiden en aantrekkelijk maken
Vragen-pot inzetten
Voorafwijzer invullen (voorbereidings-wijze voor de leerkracht)
Portfolio (Rapportfolio)
Hallo Wereld, de Ridders en Kastelen, Industrie en de grote Wereldoorlogen.

Vele thema’s werden door de kinderen onderzocht. Middels de vele
onderzoeks-kaarten, de gerichte begeleiding van de opdrachten door de
leerkracht en het verkennen van eigen grenzen werden vele aardrijkskundige
en geschiedenisonderwerpen uitgediept.
Groep 8 verzorgde zelfs een heuse reismarkt in de aula met lekkere hapjes
en bijzondere voorstellingen en presentaties voor alle groepen en hun
ouders. Het eigenaarschap dat wordt aangewakkerd bij deze opdrachten past
erg bij onze leerlingen.

ouders en kinderen: bij elkaar kijken tijdens de kijkochtenden 4xWijzer

De kleutergroepen sloten in de tweede helft van het jaar aan met de thema
Sprookjes en de Ruimte.
Ieder kind muziekles en blazersorkest na schooltijd
20 weken lang hebben de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 op
maandagochtend muziekles gekregen door een geschoolde muziekdocent
van de Gemeentelijke Muziekschool Bloemendaal. De groepen 6 en 7
bespeelden tevens de blokfluit. En wat hebben ze in die korte tijd veel
geleerd! De ouders konden dit ook thuis beluisteren, omdat de leerlingen
thuis mochten oefen. Na schooltijd konden de kinderen die dat wilden verder
ontwikkelen in het bespelen van een blaasinstrument. Het Bos en Duin-

blazersorkest werd tussen januari en mei ’18 gevormd door 10 leerlingen uit
de groepen 6 en 7 die het spelen op saxofoon, hobo, klarinet en dwarsfluit
verkenden na schooltijd onder begeleiding van de zelfde docent.
De groepen 1 t/m 4 werden 3 maal onderwezen op de vrijdagochtenden en
zij bezochten ter afsluiting van deze lessen een interactieve
muziekvoorstelling in de aula met daarin veel mogelijkheden tot zelf
musiceren en zingen.
Met de peuterspeelzaal en kinderdagopvang Les Petits werken we nauw
samen. Twee keer per jaar is er aansluiting met het bouwoverleg. Er is
maandelijks overleg tussen de leidinggevenden. We proberen zo veel
mogelijk samen op te trekken in de activiteiten en pedagogische aanpak. Te
denken valt aan de feestelijkheden, de opvang tussen en voor de lessen,
leerlingen die extra zorg nodig hebben en de doorgaande lijn van peuters
naar kleuters.

Schaatsen voor Water op de ijsbaan

Op 21 november 2017 namen we deel aan een sponsor”loop” van Plan
Nederland. De groepen 5 t/m 8 schaatsten op de IJsbaan Haarlem. Wat heeft

iedereen zijn best gedaan. Ook leerkrachten schaatsten mee. Het
uiteindelijke bedrag is € 2.643,45 geworden. Een geweldige opbrengst. Het
geld wordt volledig ingezet door Plan Nederland voor het aanleggen van
drinkwatervoorzieningen in de regio Amhara in het noordwesten van
Ethiopië. Er wordt gezorgd voor goede sanitaire voorzieningen op scholen en
er wordt voorlichting gegeven over hygiëne.
Ook werd er geld ingezameld voor een AED aan de schoolmuur. Ouders,
leerkrachten en buurtbewoners leverden een bijdrage. De AED is in juli
aangesloten op de muur van de linkerzij-ingang van de school.
Identiteit en Imago
Elke dag staan we stil bij onze identiteit. Zo lezen we vlak voor de maaltijd
uit de kinderbijbel en geven we ruimte voor een gebedje. Of zingen we
liedjes ter voorbereiding op de vieringen. Vanaf groep 3 wordt door de
kinderen bedacht waarvoor er gebeden wordt tijdens de vieringen. Waar ben
je blij om, waar wil je voor bedanken en waar maak je je zorgen over?
Met Kerstmis was er in de ochtend voorafgaand aan het gezellige diner op
school een sfeervolle samenkomst in de Dorpskerk van Bloemendaal. Alle
groepen zongen een lied, dat een onderdeel was van een viering. Bij
sommige liedjes werd toneel gespeeld door kinderen uit verschillende
groepen en onze dominee van Nieuwpoort vertelde het verhaal tussen de
liedjes door. Voor de ouders was er ’s avonds tijdens het diner een feestelijk
samenzijn in de aula van de school verzorgd door de ouderraad.
Op maandag 18 december bezocht groep 8 de Selimeye moskee in Haarlem.
Tijdens de Paasviering stonden we stil bij de verhalen van Esther. Het gevoel
van machteloosheid hoeft niet een reden te zijn om te verlammen, gaf
dominee van Nieuwpoort ons mee. De verhalen zijn een voorbeeld om te
vertrouwen, om op te staan en het er niet bij te laten zitten. Want niets is
onmogelijk. Bij de joden vieren ze elk jaar Pesach , de bevrijding uit de
slavernij wordt herdacht.

Alle groepen kregen wekelijks les uit Leefstijl. De onderwerpen van de
lessen werden via de digiduif met de ouders gedeeld. Bijna het gehele team
is hiervoor de afgelopen twee jaren naar de driedaagse training geweest.
Aan de start van dit schooljaar hadden we een opfrisdag met het hele team.
Van ieder kind in de schoolgemeenschap wordt verwacht dat het ook een
rots kan zijn of wat dat het wat mee kan bewegen. Daarom worden er in de
lessen leefstijl veel Rots en Water-lessen ingevlochten. Dit jaar ging juf
Suzanne naar de verdiepingscursus. Juf Gwen ondersteunde de leerlingen bij
hun sociaal emotionele individueel waar nodig na overleg met ouders.

Bijzonder mooie plek voor een mooie
viering: Dorpskerk Bloemendaal

De zorg rondom de monumenten van Bloemendaal heeft vier keer
vergaderd met de werkgroep. Samen werd de 4/5 mei-viering voorbereid en
de bijzondere overdracht van het monument in de Dorpskerk.

Samenwerking met de gemeente: raadslieden in de klas en bezoek
gemeentehuis. Groep 7 en 8 kregen in februari de raadslieden in de klas.
Zij vertelden over waarom en hoe ze in de politiek zijn beland en wat hun rol
is in de gemeenteraad. Natuurlijk konden de leerlingen hen na de presentatie
het hemd van het lijf vragen. In maart bezochten zij aansluitend het
gemeentehuis. Zij hielden een heuse raadsvergadering in de raadzaal over
een door henzelf gekozen onderwerp. Ter voorbereiding op dit debat konden
de leerlingen kiezen uit een aantal stellingen waarbij ze een standpunt
moeten innemen
Volgend schooljaar zal worden onderzocht of de opzet van een leerlingenraad
binnen de school haalbaar en wenselijk is.

Lekker spelen met sneeuw

Het samenzijn tijdens pauzes gaat vaak erg goed nu we gesplitst in onder en
bovenbouw buiten zijn. Er wordt weinig gepest, wel eens geplaagd. De
toezicht tijdens de pauzes om spel en beweging te stimuleren en
buitensluiten te voorkomen werpt zijn vruchten af. De leerkrachten merken
bij terugkomst na de pauze een grote verbetering.

Als er wordt geplaagd doet de leerkracht er niet altijd direct wat aan. De
bedoeling is, en dat staat ook in het anti-pestprotocol, dat de leerling eerst
probeert zelf de ontstane situatie op een redelijke manier op te lossen. Want
je moet leren om problemen op te lossen en voor jezelf op te komen. Maar
soms lukt dat niet, omdat het andere kind maar doorgaat. Dan wordt
verwacht dat de leerling, eventueel samen met een maatje naar de
leerkracht gaat die dan zal helpen. Als dat ook niet voldoende resultaat geeft
zullen je ouders worden gevraagd mee te denken, maar kan de leerling ook
juf Saskia of juf Dominique opzoeken. Zij zijn de vertrouwenspersonen voor
de kinderen. Deze laatste twee stappen worden nog wel eens overgeslagen.

Dansen met overblijf- ”dans” juf tijdens de middagpauze

We hebben drie keer in de krant gestaan. Dit betrof deelname aan de
wedstrijd het verfraaien van de gemeente Bloemendaal, twee leerlingen
behaalden de 2e prijs, op 4 april de overdacht van het oorlogsmonument en
de plaatsing van de AED in juli n.a.v. de fondsenwerving.

Doe iets voor een ander
Helaas kwam dit project dit jaar minder uit de verf dan gepland. We
bezochten de Wildhoef en de Bloemenstroom meerdere keren om te zingen
voor de ouderen en maakten voor hen mooie Kerstkaarten.

Gastlessen in het kader van de “week van het geld” door Rabobank Haarlem

Onderwijs
Dit jaar zijn we in het tweede jaar van de implementatie van onze nieuwe
methode voor de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur: 4 x
wijzer. Aardrijkskunde in deze vorm werd in groepen 5-8 ingezet.
We hadden twee studiemomenten om effectieve communicatie te
bevorderen. Ook was hierover een bijeenkomst voor ouders georganiseerd.

Alle leerkrachten volgden de training kinder-EHBO en AED, 3 gingen
daarnaast naar de BHV-herhalingstraining.

Het leerkrachtenteam in actie tijdens de AED training

Twee keer per jaar maken de kinderen de landelijke Cito-toetsen, in het
midden van het jaar en aan het eind. De toetsen gaan over de hoofdvakken
rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen en woordenschat. Na de
M(idden)-toetsen is er een zelfevaluatie gemaakt.
De resultaten van groep 5 op de E toetsen zijn aanzienlijk verbeterd.
De gemiddelde resultaten van BL en RE zijn op niveau I, de gemiddelde
resultaten van de spelling zijn nog onder het bij deze populatie te
verwachten niveau.
De leerkrachten van de kleutergroepen hebben de plannen voor het
leeraanbod in de tweede helft 2017-2018 en voor het huidige schooljaar
aangepast. Niet alle kleuters worden aan het eind van het schooljaar
opnieuw getoetst middels het CITO-volgsysteem. Hierdoor is alleen in de
groep middels observatie en in de methode-toetsen waarneembaar geweest
dat de leerlingen met voldoende bagage de overstap hebben gemaakt naar

groep 3.
Het zorgteam bestaande uit 2 leerkrachten, de zorg-coordinator en de
directeur, coördineert vragen binnen het team en stuurt aan op collegiale
consulatie, reflectie van de leerkracht op eigen handelen, scholing van de
individuele behoeften, analyse gesprekken en borgt de in gezamenlijkheid
opgestelde protocollen en doet voorstellen in het team tot bijstellingen
hiervan. Ieder lid heeft hierin eigen verantwoordelijkheden die hij uitzet in
het team. De per vak opgestelde groepsplannen zijn samengevoegd tot één
geheel plan waarin alles overzichtelijk en uitvoerbaar wordt weergegeven. De
plannen worden 3x per jaar geëvalueerd en bijgesteld (rond de
herfstvakantie, na de midden-toetsen cito, na de meivakantie).
Het zorgteam stelde tevens dit jaar, in samenwerking met het team, het
dyslexie-protocol bij, verdiepte de kennis betreffende doubleren en
kleuterverlenging en zorgde voor intensieve deelname van onze
bovenbouwleerlingen aan Day a Week school.
Een werkgroep “eigenaarschap” is n.a.v. het auditrapport opgericht om een
doorgaande lijn binnen de school te ontwikkelen waar het “het geven van
eigenaarschap aan leerlingen” en het ontwikkelen van de daarvoor
benodigde leerkrachtvaardigheden betreft. Tevens doet deze werkgroep
onderzoek naar de wijze van het vormgeven aan eigenaarschap in de school
(organiseren van groepssituaties en leeromstandigheden) die het meest
rendement heeft. De werkgroep is in het huidige schooljaar samengevoegd
met de leerwerkgroep 4xwijzer i.v.m. de grote overlap in einddoelen van de
beide werkgroepen. Verschillende leerlingen van de bovenbouw zijn dit jaar
als pilot gaan werken met een week/leerdoelentaak op maat.
Voor de kinderen in de groepen 3 t/m6 is er extra aandacht voor
natuuronderwijs. Juf Ellen komt dan en geeft de kinderen instructie en
begeleiding.

Opperste concentratie bij het timmeren van vogelhuizen

Sporten
Er waren verschillende sportactiviteiten waar de kinderen aan mee konden
doen buiten de gymlessen: het voetbaltoernooi en het peanutbal-toernooi
voor groep 8, maar ook de Koningsspelen op het strand van Bloemendaal
voor de groepen 7 en 8 en in het Bloemendaalse Bos voor alle leerlingen
georganiseerd door groep 8 en de sportdag tijdens de feestweek. De
Olympische dag voor groep 8 in mei georganiseerd door Sportsupport was
een groot succes.
De uitreiking van de medailles van de Avond4daagse was weer een groot
feest op school. En wat was dat gezellig met alle ouders en teamleden op het
voorplein met heerlijke hapjes en drankjes onder muzikale begeleiding van
de Kids DJ.

Groep 8 verbleef drie dagen op het water in Heeg waar actief werd ingezet
op teambuilding, samenwerking en sportactiviteiten als zeilen en kanoën.
In samenwerking Kinderopvang Les Petits zijn er weer verschillende
naschoolse activiteiten in en om de school aangeboden aan onze leerlingen
Wetenschap en technieklessen in de vorm van werken met gemotoriseerde
Lego en Mad Science, werden zeer druk bezocht. Maar ook de Popzanglessen
en de muzieklessen voor de jongere kinderen waren enthousiasmerend. De
leerlingen van de Popzanglessen traden op tijdens de Podiumtijd.
Ook peuter- en kleuterdans werd door juf Tamara onder
verantwoordelijkheid van Les Petits aangeboden binnen de school op de
vrijdagmiddagen. Er waren zo veel aanmeldingen dat er twee groepen
konden worden gevuld.
De vele deelnemers hebben genoten en waren actief, gezellig en leerzaam
bezig.
Cultuur
De kleuters en de groepen 3 en 4 bezochten de bibliotheek. Voor de
kleutergroepen las de bibliotheek-juf daar een prentenboek voor (Ik zou wel
een kindje lusten) met mooie platen er bij in het vertelkastje. Daarna
mochten de kinderen zelf boekjes uitzoeken en lekker gaan lezen.
In het najaar bezochten de groepen 5 en 6 “Bewaren voor de toekomst” in
het Noord-Hollands Archief. Zij bewaren foto’s, archieven,
kaarten, voor mensen die willen weten hoe het vroeger was (in de periode
1200-1990). De vraag aan onze leerlingen was: wat zouden wij uit onze tijd
moeten bewaren voor onderzoekers en leerlingen in bijvoorbeeld het jaar
2050? De leerlingen kregen een rondleiding in het depot waar zij
archiefstukken uit het verleden zagen. Daarna gingen zij aan de slag met
allerlei voorwerpen en gedrukt materiaal uit het (recente) verleden en
bepalen en discussieerden met elkaar of dit naar hun idee bewaard of
vernietigd moest worden.
De groepen 3,4,7 en 8 bezochten het theater voor een mooie voorstelling:

“de kleine zeemeermin” en “de uitvinders”
De leerlingen van groep 7 behaalden in mei allen het verkeersexamen van
Veilig Verkeer Nederland.
De kleuters maakten meerdere wandelingen door de seizoenen heen. Ook
gingen zij naar boerderij Zorgvrij in het voorjaar, samen met groep
3. Groep 6 werkte onder begeleiding van juf Ellen in de schooltuinen. Elke
vrijdagmiddag bezochten ze “hun”, met hulp van een gedreven groep
ouders. Juf Ellen verzorgde voor de verschillende leerjaren in de middenbouw
in samenwerking met een enthousiaste oudergroep verschillende
wandelingen in de natuur: de tuinen in de buurt, de duinen en het strand
werden verkend.
Alle groepen hebben meerdere optredens verzorgd tijdens de momenten
podiumtijd verspreid door het jaar. Veel ouders en ooms en tantes bezochten
deze momenten. We zien bij de leerlingen een grote interesse voor deze
momenten. We kijken graag naar elkaar, vinden het leuk om ons te
presenteren via onze talenten of creatieve uitingen en spiegelen ons graag
aan hen op het podium. Groep 8 zette in theater Hakim een prachtige
musical op het toneel in de laatste schoolweek.
Tijdens de feestweek maakten we kennis met verschillende dansvormen en
genoten we van een ritmische dag verzorgd door Danshuis Haarlem en het
Fort van de Verbeelding
Ondanks de actieve inzet van een vaste groep ouders wordt het steeds
lastiger om structureel voldoende ouderhulp te krijgen.
Alle 26 leerlingen van groep 8 zijn naar de middelbare school gegaan: 13
naar vwo/gymnasium, 6 naar de havo/vwo, 3 naar havo, 3 naar het vmbo-t
(theoretisch, de vroegere mavo)/havo en 1 leerling ging naar het
praktijkonderwijs. Ook nu weer hebben wij deze kinderen gekregen op de
plek die het beste bij hen past.
Groep 8 ging op bezoek bij het Mendel College.

Personeel
Nieuw bij ons op school waren juf Ellis en juf Brigit. Juf Ellis verving juf
Heleen in groep 3 die na de Kerstvakantie ging werken op een nieuw op te
starten school binnen de stichting. Juf Brigit kwam in januari onze gelederen
versterken in groep 8.
Juf Margje nam dit jaar de zorg voor verschillende leerlingen voor haar
rekening buiten de groep. Hierbij lag de aandacht op de Nederlandse taal
verwerving of de ondersteuning passend bij de individuele
onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Juf Gwen was dit gehele jaar als kindercoach werkzaam op de school op de
dinsdagen.
In oktober brak juf Monique haar rug bij een val van een paard. Juf Janny,
juf Ignia en juf Marion gaven in haar plaats de kleutergroep les tot haar
wederkeer. Inmiddels werkte juf Monique sinds juni 2018 weer de dinsdagen
en vrijdagen in de kleutergroep.
Juf Manon viel tijdens de gymles in januari uit de ringen. Ze brak hierbij een
stukje van één van haar wervels. Gelukkig is ook juf Manon in de schooljaar
volledig hersteld.
Juf Jacobine rondde haar Master Pedagogiek af. Juf Manon wist haar
opleiding Gymdocent PO af te ronden ondanks haar val.
Juf Floor verliet ons na de meivakantie na enkele weken in groep 7 om in
Amsterdam te gaan werken.
Door het lerarentekort stonden juf Suzanne, juf Petra en juf Astrid dit jaar
meer dagen voor de groep dan gepland zodat alle groepen alle dagen van de
week konden worden onderwezen.

Organisatie
Dit jaar waren er negen groepen: 1 peutergroep onder verantwoording van
Les Petits, 2 kleutergroepen en voor de rest van alle groepen één groep.
Hieraan gaven 15 leerkrachten les met ondersteuning van de
onderwijsassistente in groep 8 en een leraren-ondersteuner in opleiding: juf
Elis. Juf Vera liep het hele jaar stage in groep 4. Het managementteam
bestond uit de directeur en de drie bouwcoördinatoren, juf Jacobine (groep 6
t/m 8) en juf Suzanne en juf Fleur (groep 1 t/m 5). Het zorgteam schoof aan
op verzoek. Zij bereiden het onderwijskundig beleid voor.
Juf Manon zorgde voor de gymlessen op de donderdag, meester Jesse
verzorgde deze op de dinsdag. Groep 5, 6 en 7/8 kregen muziekles van
meester John. Groep 1,2 en 3 van juf Dorothy. Juf Ada zorgde voor de
administratie op maandag en woensdagen van 8-13. Onze vaste conciërge
meester Goran op maandagen actief geweest. Meester Dennis is als
vrijwilliger dit jaar als conciërge niet actief geweest door ziekte.
De Medezeggenschapsraad is zes keer bij elkaar gekomen. Onderwerpen die
besproken zijn, waren: de TSO en de optimalisatie van de pauzetoezicht, het
schoolplan, de formatie, het lerarentekort en de werkbelasting, het
vakantierooster, begroting van de ouderraad, ouderbetrokkenheid, de
informatievoorziening vanuit school en de tussen-schoolse opvang. Op de
website zal binnenkort het nieuwe jaarverslag worden geplaatst.
De ouderraad is praktisch elke maand bij elkaar gekomen om alle feesten en
activiteiten voor te bereiden en te evalueren. De ouderraad heeft o.a. voor
alle groepen in samenwerking met de Sint een prachtig sinterklaasfeest
georganiseerd, een heerlijk samenzijn tijdens de kerstviering en aan het eind
van het schooljaar een swingende drum-dag en een schitterend zomerfeest.
In totaal hebben zo’n 100 ouders meegeholpen op school. Zij ondersteunden
bij uitjes, bij de schoonmaak, de ontbijten en diners in de verschillende
jaargetijden, de versiering van de school tijdens de feestelijke hoogtepunten,
maar ook de uitleen van de bibliotheek werd georganiseerd met behulp van
een vaste groep ouders.

Er waren vele leerlingen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang op
de maandag, dinsdag en donderdagen. De voorschoolse opvang werd
wekelijks bezocht door gemiddeld 7 leerlingen.

Vooruitblik 2018-2019
In het komende jaar wordt er opnieuw subsidie ingezet voor
cultuuronderwijs-versteviging en zullen de werkdrukmiddelen worden ingezet
voor scholing van het leerkrachtenteam.
Juf Fleur komt na de kerst weer terug van haar zwangerschapsverlof en gaat
op maandag, dinsdag en vrijdagen werken in groep 3. Juf Renate en juf
Jacobine zijn tussen de herfstvakantie en maart 2019 afwezig om beiden
moeder te worden van hun eerste kindje.
In de kleutergroepen komt juf Anita ons versterken. Juf Margreet komt stage
lopen.
Met de leidinggevenden van de peuterspeelzaal op onze locatie hebben we
ten minste één keer per maand overleg om de doorgaande lijn te bevorderen
en de samenwerking daar te stimuleren waar mogelijk.
We gaan ons cultuursubsidie optimaal inzetten. We zullen daarbij ons beleid
aanscherpen. De ontwikkelingsvraag is hoe zo goed mogelijk vorm te geven
aan ons dagelijkse cultuuronderwijs in de geïntegreerd in de verschillende
vakgebieden en daarvoor zullen verschillende ondersteuners van Hart met
het team aan het werk gaan en gaan juf Monique en Juf Petra de opleiding
van interne cultuur coördinator volgen.
Dit jaar breiden we de inzet van het 4xWijzer onderwijs uit voor de groepen
3 t/m 8 en doen daar de voorbereidingen voor voor de groepen 1 en
2. Aardrijkskunde en geschiedenis wisselen elkaar af waarbij de diversiteit
van werkvormen en samenwerking worden gewisseld. Vijf keer hebben de
ouders de gelegenheid om aan het begin van de ochtend in de klas naar het
werk van hun kind te komen kijken. Er zullen 8 thema’s worden behandeld.

Volgend schooljaar zal worden onderzocht of de opzet van een leerlingenraad
binnen de school haalbaar en wenselijk is.
Alle groepen krijgen vanuit de samenwerking met de muziekschool 10 (o.b.)
tot 20 (b.b.)weken muziekles. Daarnaast streven we naar het bespelen van
de blokfluit in de groepen 6 en 7. Na schooltijd kunnen kinderen in het
bespelen van een blaasinstrument ook les volgen.

Bos en Duinblazer onder leiding van meester John.

Bloemendaal, Juli ’18

