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2 Inleiding
Het jaarverslag dat voor u ligt is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 20162017 aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. Het geeft een
beeld van de belangrijkste ontwikkelingen, opbrengsten en activiteiten van het afgelopen
schooljaar.
Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen of opmerkingen hebben dan horen we dat
graag van u.

Janny de Jongh,
Directeur o.b.s. Oosterhuizen
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3 Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen

Om kwalitatief goed onderwijs te bieden heeft o.b.s. Oosterhuizen het afgelopen jaar aan
een aantal ontwikkelpunten gewerkt. Deze zijn geformuleerd in de ontwikkelagenda 20162017. Hieronder een kleine opsomming, aangevuld met extra ondersteunende activiteiten.
Taal:
-voor spelling hebben wij de methodiek van Janna de Haan ‘Zo Leren Kinderen Lezen en
Spellen’ (ZLKLS) ingevoerd. Het hele team heeft hiervoor nascholing gevolgd. Er zijn
observaties in de groepen geweest en er is afstemming geweest. De kinderen krijgen nu
dagelijks een dictee.
-er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de woordenschat geweest. Nascholing heeft
geresulteerd in een intensievere aanpak en bewustwording.
-extra aanbod van interpunctie heeft bij de eindtoets betere resultaten opgeleverd.
ICT:
-na groep 7/8 is ook groep 5/6 dit jaar met Snappet 3.0 gestart. Er wordt hoofdzakelijk bij
rekenen en taal met deze tablets gewerkt. De invoering is, mede door de nascholing, goed
verlopen en de bevindingen zijn positief.
-het schoolportaal is geïntroduceerd en zal gebruikt gaan worden.
-er is meegedaan aan het ict spel Bankbattle van de Rabobank.
-er is aan een ict vervangingsplan gewerkt om de hardware komend jaar te vervangen.
Rekenen & Wiskunde:
-het schoolontwikkelplan, door de rekencoördinator opgesteld, is afgerond. Automatiseren
blijft moeilijk.
Lezen:
-ons lezen is geanalyseerd en wij hebben ons georiënteerd op een nieuwe aanvankelijk
leesmethode. Na een voorlichting is de keus gevallen op Lijn 3. Omdat de schrijfmethode
Klinkers hierbij aansluit zal de oude methode vervroegd, gefaseerd worden vervangen.
-veel lees bevorderende activiteiten zijn uitgevoerd zoals Samen Lezen, het leesproject
waarbij een aantal weken, alle kinderen elkaar ondersteunen met allerlei leesvormen, is dit
jaar vier keer gerealiseerd.
-er is deelgenomen aan de Nationale Voorleesdagen en het Voorleesontbijt
-tijdens de Kinderboekenweek zijn er extra activiteiten georganiseerd waaronder een
voorleeswedstrijd en voorlezen door ouders.
-onder schooltijd zijn de kinderen wekelijks, onder begeleiding, naar de boekenbus geweest.
-de kleuters hebben wekelijks uit de eigen ‘kleuterleeskrat’ een leesboek mee naar huis
mogen nemen.
-alle klassen hebben nieuwe boeken voor de klassenbibliotheek aangeschaft.
Interne Begeleiding:
-door de komst van een nieuwe interne begeleider is er het nodige gereorganiseerd. Er is
gewerkt aan het analyseren van de opbrengsten, de planmatigheid van de zorg en het
systeem van kwaliteitszorg. Deze ontwikkelpunten worden gecontinueerd.
-er zijn leerling besprekingen, consultaties met de gedragwetenschapper en bijeenkomsten
van het kernteam geweest.
Engels:
-in groep 1 t/m 6 is er gewerkt met Groove.me, de nieuwe methode voor Engels.
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Geschiedenis:
-de nieuwe geschiedenismethode Eigentijds is geïmplementeerd in groep 3 t/m 8.
Plusleerlingen:
-kinderen die wat meer aankunnen en dit ook willen, hebben gewerkt met Kien, plusschrift
Alles Telt, taalkaarten Taal in Beeld en Topklassers.
Techniek:
-er is meegedaan aan het techniek project Techno Discovery Apeldoorn
-deelgenomen aan de Week van de Techniek
-wekelijks heeft een ouder bij de kleuters ‘het proefje van de week’ gedemonstreerd
Veiligheid:
-de Week van de mediawijsheid heeft de kinderen geleerd alert te blijven en goed na te
denken
-deelname aan Lightwise, waarbij de fietsverlichting is gecontroleerd
-verkeerslessen met fietskeuring en een afsluitend verkeersexamen
-EHBO lessen
-gastles van het Rode Kruis
-actie van de Leerlingenraad om aandacht te vragen voor het parkeerbeleid
Duurzaamheid:
-op de Dag van de duurzaamheid heeft de wethouder voorgelezen en een verhaal verteld
-deelname aan de Kinderklimaatcampagne van het Gelders Energieakkoord
-uitbreiding van het scheiden van afval in: glas, batterijen, plastic en drinkkartons, papier,
groencontainers en restafval.
-de ouderraad heeft een compostbak aangeschaft
Kunst en cultuur:
-er is een ICC beleidsplan opgesteld
-alle kinderen hebben deelgenomen aan het cultuurmenu, onderdeel ‘dans’, van Markant
-er is een kunstproject over Gaudi, met een afsluitende exposite geweest
-er is gewerkt met een Doe-circuit. De kinderen van groep 5 t/m 8 konden hierbij kiezen uit
activiteiten die te maken hadden met kunst, cultuur, techniek en creatieve vakken
-samen met de GVO/ HVO leerkrachten is de kerk in Beekbergen bezocht
-er zijn gastlessen muziek van Henny Vels en de muziekvereniging Klarenbeek geweest
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4 Doelen van het onderwijs
Onze visie
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs vormgeven. De beschreven
uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs toetsen.
Visie op ontwikkeling en leren,
Wij streven ernaar de kinderen goed voor te bereiden op hun rol in de maatschappij, maar
het is zeer belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Slechts dan kan een kind
komen tot een optimale ontwikkeling van:
-de mogelijkheden tot kennisontwikkeling
-de sociaal-emotionele vaardigheden
-het zelfstandig kunnen werken
-het positief kritisch kunnen denken en handelen
-het plannen van werkzaamheden
-sportiviteit en creativiteit
Visie op onderwijs
Dat willen wij doen door gebruik te maken van passend onderwijs, waarbij het rekening
houden met verschillen tussen kinderen centraal staat. Wij willen vooral het zelfvertrouwen,
de zelfstandigheid en de competenties van kinderen bevorderen. Betrokkenheid van ouders,
leerkrachten en leerlingen is noodzakelijk.
Visie op opbrengsten van het onderwijs
Door data gestuurd te werken en haalbare doelen te stellen, te analyseren en te werken met
de PDCA systematiek willen wij de prestaties van de kinderen vergroten en de opbrengsten
verhogen.
Visie op schoolklimaat
De school moet een plek zijn waar kinderen graag zijn. Het is een ontmoetingsplaats
Daarvoor bieden wij een veilige plek waar kinderen weten waar zij aan toe zijn met een goed
sociaal pedagogisch klimaat afgestemd op de leef- en belevingswereld van de kinderen.
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Visie op maatschappelijke positionering
Het team van o.b.s. Oosterhuizen wil de cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden van
kinderen optimaal ontwikkelen op verschillende niveaus. Om als zelfstandig en positief
kritisch denkend mens in deze maatschappij te kunnen functioneren.
Onze missie
Het onderwijs op o.b.s. Oosterhuizen richt zich op de optimale ontwikkeling, op verschillende
niveaus van kinderen. De eigen verantwoordelijkheid respect voor elkaar, waardering,
saamhorigheid en een goed sociaalpedagogisch klimaat wordt gestimuleerd.
Ons mensbeeld gaat uit van het positieve. Zo benaderen we ook onze kinderen.
Het is onze uitdaging om rekening te houden met verschillen en passend onderwijs te
bieden. Met dit adaptieve onderwijs willen wij door succeservaringen het zelfvertrouwen van
kinderen bevorderen. Wij werken voortdurend aan verbetering en vernieuwing vanuit de
kernwaarden: modern, betrokken en toegankelijk en vanuit ons
motto: ‘Leren met plezier op basisschool Oosterhuizen’ .

Waar staan wij voor
• hoogwaardig kwalitatief onderwijs
• optimale resultaten voor ieder kind
• plezier in leren staat centraal
• veel aandacht voor waarden en normen
• lezen, taal en rekenen hebben prioriteit
• aandacht voor techniek en creatieve ontwikkeling
• een ‘Gezonde school’ met veel (sport)activiteiten
• ontwikkeling van talenten
• een veilige, moderne leeromgeving
• stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
• nadruk op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid
• respect en aandacht voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers
• optimale betrokkenheid
• competente medewerkers die passend onderwijs en zorg voor ieder kind bieden
• samenwerking tussen ouders en school
• open staan voor nieuwe ontwikkelingen
• voortdurend werken aan verbetering en vernieuwing
• ieder kind welkom is ongeacht afkomst of geloofsovertuiging

5 Opbrengsten van het onderwijs
Naast methode gebonden toetsen wordt er gewerkt met methode onafhankelijke Cito
toetsen. Tweemaal (soms eenmaal) per jaar worden deze toetsen, aan de hand van een
toets kalender, afgenomen in alle groepen. Volgens een PDCA cyclus wordt er geëvalueerd,
geanalyseerd (op groeps-en leerling niveau) en worden er datamuren en groepsplannen
gemaakt. Als de toetsgegevens van het Cito leerlingvolgsysteem bekend zijn presenteren de
leerkrachten hun bevindingen en plannen van aanpak plenair aan het team. De IB’er maakt,
samen met de directeur, trendanalyses en bespreekt deze met de kwaliteitsmedewerker van

Juni 2017 – Pagina 7

Leerplein055. De acties die hieruit voortkomen worden opgenomen in de ontwikkelagenda
voor het nieuwe schooljaar.
Dit jaar zijn wij enthousiast over de opbrengsten van onze nieuwe spellingsmethodiek ‘Zo
Leren Kinderen Lezen en Spellen’ van Janna de Haan. De dictees in de klas worden goed
gemaakt. Helaas komt dit (nog) niet tot uiting bij de Cito toetsen. Spelling van werkwoorden
gaan we eerder aanbieden. Dan hebben de kinderen meer tijd om het zich eigen te maken.
Bij rekenen valt het op dat de tweede toetsen vaak beter worden gemaakt dan de eerste. De
taligheid van de rekenopdrachten is nadelig voor zwakke rekenaars. Begrijpend Lezen blijft
moeilijk. Goede technische leesvaardigheid en het hebben van een voldoende woordenschat
is voorwaardelijk om te kunnen lezen met begrip. Daarom hebben wij dit jaar veel aandacht
besteed aan de ontwikkeling van de woordenschat (dat is helaas niet direct zichtbaar) en zijn
we ons gaan oriënteren op een nieuwe aanvankelijk leesmethode. Aan interpunctie is ook
gewerkt en dat was wel zichtbaar bij de eindtoets. Hier werd goed op gescoord evenals bij
het vakgebied wereldoriëntatie. Automatiseren bij rekenen blijft onze aandacht vragen.
.
In groep 7 hebben alle leerlingen een Entree toets gemaakt en in groep 8 maakten 12
kinderen de Cito eindtoets.
De Cito eindresultaten van de school in 2017 liggen boven het landelijk gemiddelde (535,1).
Met een schoolscore van 538 (zonder aftrek 536,9) hebben de kinderen het goed gedaan.
Uitstroom:
Er zijn 12 leerlingen naar het voortgezet onderwijs gegaan: 4 naar het VWO (Heemgaard 1,
Walterbosch 1, Koninklijke Scholengemeenschap 1, Lyceum 1), 1 naar VWO/HAVO
(Lyceum), 1 naar de HAVO (Heemgaard), 5 naar de MAVO/ TL (Sprengeloo 3, Lyceum 1,
AOC 1)), 1 naar het VMBO/ K (Sprengeloo).
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6 Ontwikkelingen rond het schoolgebouw
Er waren wederom te veel meldingen waarbij sprake was van loos alarm. De oorzaak is
moeilijk te achterhalen. Insecten kunnen een rol spelen.
In de buitenberging en op de zolder hadden we last van muizen. Deze zijn verwijderd door
een gespecialiseerd bedrijf.
De externe kwaliteitsmeting van de schoonmaak is voldoende. Er is nog steeds sprake van
verpoedering van de waslaag op de linoleumvloeren. We zien nog steeds veel afdrukken op
het tapijt, ondanks een speciale behandeling.
Er zijn drie ontruimingsoefeningen geweest waarbij de kinderen het pand hebben verlaten.
De laatste oefening was niet gepland. Het alarm ging spontaan af. Alle oefeningen leverden
een aantal aandachtspunten op voor de evaluatie. Het calamiteitenplan is aangepast.

Juni 2017 – Pagina 9

De gymtoestellen in de gymzaal van het Dorpshuis, de speeltoestellen buiten, het
kunstgrasveld en de brandblusapparatuur zijn goedgekeurd.
De doelen van het kunstgrasveld zijn gerepareerd en van nieuwe netten voorzien.
Het zandbakzand is vervangen.
Er is een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) geweest. Er is een Plan van aanpak
gemaakt.
Op Pinkerstermaandag is er brand geweest aan de achterzijde van het schoolgebouw. Alert
optreden van de buren heeft ervoor gezorgd dat het uit de hand gelopen ‘fikkie stoken’ van
twee pubers, niet de hele school in vlammen heeft gezet. De jongens krijgen een taakstraf
van Bureau Halt.
Op het schoolplein is een ballenbasket geplaatst, dankzij de opbrengst van een lopathon.

7 Ontwikkelingen rond leerlingen
Leerlingenaantallen:
O.b.s. Oosterhuizen had op de teldatum 1 oktober 2016 117 leerlingen. Dit waren er 5 meer
dan het jaar daarvoor. Wij zien een lichte stijging van het leerlingenaantal.
Groepen:
Dit jaar waren er vier combinatiegroepen. Bij de start van het schooljaar bestonden de
groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 allemaal uit ongeveer 28 kinderen.
Leerlingenraad:
Vijf maal kwam de Leerlingenraad op vrijdagmiddag bij elkaar. Door middel van verkiezingen
zijn 6 leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 gekozen om deel te nemen in deze raad. Op de
nieuwsbrief wordt verslag gedaan.
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Coachgesprekken:
De leerkracht van groep 7/8 heeft coachgesprekken gevoerd met de leerlingen met als doel
de kinderen meer te betrekken bij hun eigen leerproces en ze hier meer verantwoordelijk
voor te maken.
Kinderspreekuur:
Op woensdag kunnen de kinderen van 11.45 uur tot 12.45 uur gebruik maken van een
kinderspreekuur bij Cindy Veth, onze interne vertrouwenspersoon. Zij heeft afgelopen jaar
een aantal vertrouwelijke gesprekken gevoerd met kinderen. Soms zijn er acties uit
voortgekomen, vaak was een luisterend oor al voldoende. Veiligheid is de basis.
Tevredenheidspeiling:
In november 2016 is er een Leerling Tevredenheidspeiling (LTP) gehouden onder de
kinderen van groep 6 en 7. Zij geven met een mooie score van 9,1 aan, zeer tevreden te zijn
over de school. De uitkomsten zijn besproken in de Leerlingenraad en zij waren het unaniem
eens met de uitslag.

8 Contact met ouders
Aan het begin van het schooljaar zijn er voor alle groepen informatieavonden gehouden. In
oktober/ november en april waren er voor alle leerlingen oudergesprekken. Hier kunnen
ouders / verzorgers komen praten met de leerkracht van hun kind. Vanaf groep 5 mogen de
kinderen bij deze gesprekken aanwezig zijn. In februari en juli zijn er schriftelijke
rapportagemomenten geweest voor groep 1 t/m 8. Daarnaast zijn er op verzoek van de
leerkracht of de ouder facultatieve oudergesprekken geweest in februari en juni. In verband
met de procedure rond de keuze van een school voor vervolgonderwijs zijn er voor de
ouders van de kinderen uit groep 8 in januari adviseringsgesprekken geweest met de
groepsleerkracht en de directeur.
Het ouderportaal staat voor alle ouders open. Ouders/verzorgers krijgen een inlogcode en
kunnen zo online op de hoogte blijven.
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Dit jaar is er een nieuw intake formulier in gebruik genomen.
De meeste informatie over onze school is te vinden op onze website. De website heeft dit
jaar een re-design ondergaan. Via de digitale schoolgids ‘SchoolWiki’ die op de homepage
te zien is, is alle actuele informatie te vinden. Publieke verantwoording is afgelegd d.m.v. het
plaatsen van een publieksjaarverslag op onze website. Een digitale nieuwsbrief, die om de
twee weken verschijnt, draagt bij tot een betere informatieverstrekking. Naast het
introductieboekje ‘Goed van start op obs Oosterhuizen’ voor nieuwe kleuterouders, is er
een algemene kennismakingsfolder ‘Leren met plezier op basisschool Oosterhuizen’
ontwikkeld.
In september en april waren er open dagen. Deze dagen zijn eigenlijk bedoeld voor ouders
van toekomstige leerlingen, maar bij ons op school wordt belangstelling van anderen ook
gewaardeerd. De opkomst was goed.

In de medezeggenschapsraad zitten drie ouders en drie leerkrachten. Dit jaar zijn er vijf
vergaderingen geweest. De directeur is bij alle vergaderingen als adviserend lid aanwezig
geweest. Beleidstukken worden besproken en er wordt over het schoolbeleid nagedacht.
Enkele voorbeelden zijn: de ontwikkelagenda, de begroting, het financieel jaarverslag, het
meerjaren vervangingsplan, onderwijskundige- en personele zaken, het mr reglement, de
tevredenheidspeilingen, RI&E, methodes, veiligheid en het vakantierooster.
De ouderraad telt 10 leden. Zij helpen de leerkrachten bij het organiseren van feesten,
vieringen, de schoolfotograaf en het verlenen van hand- en spandiensten. De ouderraad
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beheert de financiën van de vrijwillige ouderbijdrage en de opbrengsten van de ‘buurtlijsten’.
Deze opbrengsten zijn voor de feesten en de extra’s waar de OR haar goedkeuring aan
verleent. Dit jaar heeft de ouderraad een ‘paasbroden-actie’ georganiseerd. De opbrengst
wordt o.a. voor sport- en spel materiaal ingezet.
Verder zijn er ouders actief in de school ter ondersteuning van verschillende activiteiten
zoals sportactiviteiten, klussen, gastlessen, kamp en afscheid groep 8, hoofdluiscontrole,
feesten, controle van de fietsverlichting, veiligheid, schoolreisjes en het rijden van kinderen
bij excursies.
Klassenouders assisteren de groepsleerkrachten bij organisatorische zaken van een groep.
Tevredenheidspeiling:
In november 2016 is er een Ouder Tevredenheidspeiling (OTP) gehouden onder de ouders
van groep 1 t/m 8. Zij geven met een mooie score van 8,5 aan, tevreden te zijn over de
school. De uitkomsten zijn gecommuniceerd met de ouders en besproken in de
Medezeggenschapsraad. Omdat er toch altijd iets te verbeteren valt, zijn er acties uitgezet
naar o.a. het team, de wijkagent en de ouderraad.

9 Ontwikkelingen rond kinderopvang en andere externen
O.b.s. Oosterhuizen heeft al jaren een continurooster. Alle kinderen blijven tussen de middag
over op school. De tussenschoolse opvang wordt geregeld door de eigen groepsleerkracht in
de klas en op het plein.
Kindercentrum.nl
De voorschoolse en naschoolse opvang wordt vanaf januari 2013 verzorgd door
kindercentrum.nl in ’t Oosterhuisje.
De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. De voorschoolse opvang is op
maandag en dinsdag.
Er is regelmatig contact met de locatiemanager en de pedagogisch medewerker(s).
Het overleg is goed. De thema’s en activiteiten worden op elkaar afgestemd. Waar mogelijk
wordt er samengewerkt en samengespeeld.
CJG Apeldoorn:
-de jeugdverpleegkundig van het CJG heeft tweemaal een inloopspreekuur gehouden. De
animo van ouders was minimaal.

Het Dorpshuis en de Dorpsraad
De contacten met de Dorpsraad en het Dorpshuis zijn uitstekend. Er is regelmatig overleg. De
lijntjes zijn kort en wij weten elkaar te vinden.
Verenigingen, werkgroepen, wijkagent en buurtbewoners
De school is belangrijk voor het dorp, maar het dorp is ook belangrijk voor de school. Wij hebben
elkaar nodig en zorgen daarom ook voor een goede verstandhouding. Communiceren en
informeren is belangrijk.
Wij doen daarom actief mee aan het Oranjefeest, de Eredag, de herdenking van de bevrijding
van Oosterhuizen en de Brandweerdag.
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Contacten met andere scholen
Het team heeft goede contacten met andere scholen van primair- en voortgezet onderwijs,
middels directeurenoverleg, kenniskringen, werkgroepen, uitwisselingen, netwerken en
informatiebijeenkomsten. Er wordt regelmatig bij elkaar in de keuken gekeken.

10 Ontwikkelingen rond personeel
Nascholing en deskundigheidsbevordering:
Het team heeft de nascholing van Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen van Janna de Haan
(IJsselgroep), Kids Skills door de gedragswetenschapper van ons samenwerkingsverband
en de woordenschat nascholing van ECLG gevolgd.
Verder heeft ieder teamlid zijn/haar eigen keuzes gemaakt en gevolgd m.b.t. nascholing en
deskundigheidsbevordering. Enkele voorbeelden zijn: taal in de onderbouw, wiebelen en
friemelen, autisme in het basisonderwijs, Expliciete Directe Instructie, begeleiding meer- en
hoogbegaafden, interne vertrouwenspersoon seksuele intimidatie en klachtenregeling, BHV,
veiligheidscoördinatoren, kenniskringen van groep 1/ 2, 3/4 en 8, directeurenoverleg, training
onderwijskundig leiderschap, PR, ICT, ICC en IB. Er wordt door de teamleden actief na- en
bijgeschoold.
Klassenbezoeken:
Alle teamleden hebben bij elkaar in de klassen observaties/ flitsbezoeken uitgevoerd met als
doel van en met elkaar te leren, de kwaliteit te verhogen en de doorgaande lijn te
waarborgen.
Functioneringsgesprekken:
Met alle teamleden zijn functioneringsgesprekken gevoerd. Hierbij zijn geen opvallende
zaken naar voren gekomen.
Zwangerschapsverlof:
Eén leerkracht is met zwangerschapsverlof geweest en trotse moeder geworden van een
gezonde zoon. De vervanging is met extra formatie ingevuld om de afwezigheid zo goed
mogelijk op te vangen. Helaas valt het moederschap in combinatie met de reistijd zwaar en
heeft deze collega, na eerst nog een poosje twee dagen gewerkt te hebben, uiteindelijk
besloten de stoppen met werken voor Leerplein055.
Ziekte:
Gelukkig hebben wij weinig te maken gehad met zieke collega’s. Ons ziekteverzuim is laag.
Werd men toch ziek dan werd het meestal intern opgevangen of maakten wij gebruik van
een invaller van Leerplein055.
Stages:
Dit jaar hadden wij zes stagiaires vanuit het voortgezet onderwijs voor een maatschappelijke
stage.
Mobiliteit:
Leerplein055 stimuleert haar medewerkers om gebruik te maken van mobiliteit. Dit jaar heeft
niemand hier gebruik van gemaakt.
Functiemix:
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Het Ministerie van Onderwijs stimuleert leerkrachten extra taken naast hun
leerkrachtenfunctie op te pakken om zo door te groeien naar een hogere Leerkrachtschaal
LB.
Op o.b.s. Oosterhuizen hebben wij taakprofielen interne begeleiding, ICT en specialisme
sportcoördinator/ rekencoördinator.
Interne Begeleiding:
Dit jaar hebben we op woensdag met een nieuwe Intern Begeleider gewerkt omdat de vorige
met pensioen ging. De samenwerking is prima en zal komend jaar met een dagdeel worden
uitgebreid.
Godsdienstleerkracht:
Door privéomstandigheden kregen wij dit jaar een nieuwe GVO-leerkracht. Zowel de
kinderen als de collega’s kunnen het goed met haar vinden.
Onderwijsassistent:
Bijna het hele schooljaar hebben wij, naar ieders tevredenheid, in de onderbouw
ondersteuning van een onderwijsassistent gehad. Zij mag gelukkig blijven, maar helaas nog
steeds met een tijdelijke aanstelling.
Tevredenheidspeiling:
In november 2016 is er een Personeel Tevredenheidspeiling (PTP) gehouden onder het
team.
Zij geven een mooie score van 8,2 aan de eigen school en een 7,9 aan de eigen baan. Men
is tevreden, maar de werkdruk neemt te veel toe. De uitkomsten zijn besproken in het team
en krijgen een vervolg bij onderwijsinhoudelijke-en functioneringsgesprekken.
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11 Contacten met de inspectie

De inspectie van het onderwijs bezoekt scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal
per vier jaar. Schooljaar 2016 is er op o.b.s Oosterhuizen een inspectiebezoek geweest.

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE OORDELEN
Basisschool Oosterhuizen heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft
het basisarrangement.
Belangrijke bevindingen:
• de opbrengsten zijn op orde, maar niet stabiel;
• er is sprake van een veilig schoolklimaat waarin leerlingen en leraren
respectvol met elkaar omgaan;
• het aanbod is breed en eigentijds, met aandacht voor kunst, cultuur en
burgerschap, school profileert zich met verve als sportschool;
• het didactische handelen van de leraren is van voldoende kwaliteit;
• de kwalitatieve analyse van achterblijvende resultaten kan versterkt
worden;
• in het systeem van kwaliteitszorg kan de structurele evaluatie van de
diverse onderwijsprocessen verder uitgewerkt worden;
• de school gaat de dialoog aan met ouders en leerlingen over
ontwikkelingen op de school.
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12 Opmerkelijk / diversen
Om een beeld te geven van de vele activiteiten waar wij mee bezig zijn geweest, hierbij een
opsomming van de zaken die horen bij ons profiel ‘de Gezonde School’:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nationale Sportweek
Koningsspelen incl. ontbijt
7 sporttoernooien van de Commissie Schoolsport
Week van de Lentekriebels
Themacertificaat Relatie & Seksualiteit behaald
Goedgekeurde audit Natuur & Milieu
Ready 2B brugklasser lessen van Accres
Samen Sterk lessen van Accres
Project Lightwise van de ANWB
Nationaal Schoolontbijt
Gastles Gezonde Leefstijl van de GGD
Leerpleinspelen
EHBO lessen
Apentrots, lifestyleproject met bezoek aan Apenheul
Sportmiddag bij het Edison College
Klasse lunch
Schoolfruit van de EU
Lopathon
Kookwedstrijd
Drink Water project van JOGG, invoering van bidons
Nieuw buitenspel materialen
Ballenbasket
Nieuwe doelnetten kunstgrasveld

Juni 2017 – Pagina 17

13 Samenvatting / conclusie
Dit jaar ging het College van Bestuur ’on tour’ langs alle scholen van Leerplein055 om een
beeld te krijgen van de onderwijskwaliteit en hoe het staat met de ontwikkeling van de
scholen. Zo ook bij ons. Wat wij als team gepresenteerd hebben bevat eigenlijk de inhoud
van de samenvatting van dit jaarverslag. Daarom een kort verslag.
O.b.s. Oosterhuizen heeft als profiel ‘Gezonde School’ met een sport-actief accent. Het
team draagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de vorm van eigenaarschap. Er is een
breed onderwijsaanbod met o.a. GVO/ HVO, Engels, Burgerschap en Kunst en cultuur. Het
veilige, goede pedagogische schoolklimaat wordt bevestigd door het laatste inspectierapport
en de tevredenheidspeilingen. Wij zijn een klein team en er moet veel gedaan worden dus
moeten er keuzes gemaakt worden. Hulp van ouders is hierbij noodzakelijk en van
onschatbare waarde. Wij waarderen die hulp enorm. Aandacht, respect, samenwerking en
betrokkenheid zijn belangrijk. De in hoofdstuk 3 besproken ontwikkelpunten o.a. op het
gebied van Taal, Lezen, ICT, Reken & Wiskunde en Interne Begeleiding zijn goed aangepakt
en krijgen een vervolg op de ontwikkelagenda voor 2017-2018. Hopelijk kunnen wij daardoor
voor stabiele hogere opbrengsten zorgen. De vele activiteiten zorgen er eveneens voor dat
we terug kunnen kijken op een leerzaam en sportief schooljaar met veel ontwikkelingen. Er is
hard gewerkt aan een positief, opbrengstgericht schoolklimaat. Hierin staat de ontwikkeling
van de kinderen centraal. Daarom blijft ons motto:
‘Leren met plezier op de openbare basisschool Oosterhuizen’.
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