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1.Algemene informatie
Dit schooljaar hebben we met 7 groepen gewerkt. Het leerlingenaantal op 1 oktober was
169 leerlingen. Van de 169 leerlingen hebben 84% een gewicht van 1.00, 10% een gewicht
van 0.3 en 6% een gewicht van 1.2. Het aantal gewichtsleerlingen is stabiel.
97 Leerlingen zijn in de leeftijd van 4-7 jaar en 72 leerlingen in de leeftijd van 8 jaar en
ouder.
De schoolbevolking is heterogeen en dat vraagt de nodige zorg en aandacht van het
team.
We hebben dit jaar gewerkt met de volgende groepen:
Groep 1/2
Groep 1/2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7/8.
2. Leerlingenstromen
Het leerlingenaantal is licht groeiend.
Instroom van kleuters: 22
Zij-instroom: 5 (anders dan groep 1)
Zij-uitstroom: -14 (verhuizers, plaatsing SO-SBO)
Er is een kleine groep 8 van 13 leerlingen die de school heeft verlaten.
3. Personeel
Het aantal personeelsleden in de school bedraagt 18.
Van deze personeelsleden is er 1 man en 17 vrouwen.
De volgende functies zijn aanwezig op school;
Directeur, 15 leerkrachten, 1 Intern-Begeleider, 2 onderwijsassistenten, een ICT-er,
twee TSO-coördinatoren en een conciërge.
De verzuimcijfers liggen op een gemiddeld landelijk niveau.
Dit schooljaar zijn er weer diverse stagiaires geweest in onze school.
Aan het eind van het schooljaar hebben we afscheid genomen van drie collega’s.
4. Het onderwijs
Aan het einde van het schooljaar hebben we het tweede jaar van het scholingstraject
van IPC afgesloten. We kijken met positief met elkaar terug op deze inspirerende
scholing.
In de groepen 1-2 hebben we gekozen voor een nieuw observatie systeem BOSOS. Op
vaste momenten worden de kinderen geobserveerd. Dit betekende direct ook een
verandering voor het rapport voor groep 1-2. Bij het rapport ontvangen de ouders de
laatste observatielijst.

Het leerlingenaantal op school is groeiende. In februari 2018 werd bekend dat we een
achtste groep konden starten. We zijn blij dat we, in goed overleg met de voorschool en
Scope, konden besluiten dat het achtste lokaal wordt gehuisvest in de voorschool.
Er is in mei een ouder- en leerling enquête afgenomen. Er kwamen verder geen
bijzondere of nieuwe zaken naar voren.
Dit schooljaar hebben twee leerkrachten (Carmen en Yvonne) de tweejarige opleiding
voor gymnastiek afgerond met het behalen van een diploma.
Op 5 oktober en op 12 december was de school gesloten in verband met deelname aan de
landelijke staking van de PO raad.
5. De resultaten
Het resultaat van de Route 8 eindtoets wat we behaald hebben was goed. De score was
214. Dit ligt ruim boven het landelijk gemiddelde.
De uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs is naar verwachting geweest. In het
afgelopen jaar ging er 14% naar VWO, 21% naar HAVO en 43% naar VMBO, 7% naar
LWOO en 14% naar het praktijkonderwijs.
6. Bijzondere activiteiten
We kunnen dit schooljaar terugkijken op mooie momenten.
De griezeltocht en de danslessen voor de jongere kinderen in de kinderboekenweek
waren zeer geslaagd.
Het thema van het sinterklaasfeest was: Heel Samen op Weg bakt. Sinterklaas en de
pieten werden op het schoolplein feestelijk onthaald. Er stond een grote taart met
daarin een piet.
Tijdens de kerstmaaltijd voor de kinderen in de klassen was er voor de ouders een
drukbezochte kerstborrel.
In de laatste week heeft de musical “De luizenmoeder”en het afscheid van groep 8 en
hun ouders in onze eigen gymzaal plaatsgevonden. De musical was deze keer zelf
geschreven door een aantal ouders en leerkrachten. Heel fijn was het dat de Schoolraad
een podium heeft aangeschaft.
Op de een na laatste schooldag hebben we het schooljaar afgesloten met het
zomerfeest. De schoolraad heeft dit volledig georganiseerd. Heel veel kinderen hebben
weer meegedaan aan de talentenjacht!
Ten slotte
Het was weer een mooi schooljaar.
Dankzij de inzet en betrokkenheid van heel veel mensen kunnen we terugkijken op een
goed jaar. Een goed schooljaar kun je alleen met z’n allen maken! We heten niet voor
niets: Samen op Weg!

