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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2018/2019.
Dit schooljaarverslag is een verantwoordingsdocument dat past bij de opdracht tot meervoudig publieke
verantwoording, zowel horizontaal (aan team) als verticaal (directeur bestuurder, overheid en inspectie)
Voor team en directeur bestuurder vormt het schooljaarverslag een evaluatieve terugblik op het afgelopen
schooljaar; welke resultaten hebben we behaald en wat betekent dat voor onze beleidsvoornemens voor het
nieuwe schooljaar.
In elk hoofdstuk zoeken we naar trends, analyseren we gegevens, trekken we conclusies en formuleren we
actiepunten voor het nieuwe schooljaar.
Marian Koolhaas
Locatiedirecteur a.i.
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Dirk van Dijkschool
Stichting Openbaar Onderwijs Kampen
Adres: Zilverschoon 81, 8265 HE Kampen
Telefoonnummer: (038) 331 62 08
Brinnummer: 12QQ
E mail: info@dirkvandijkschool.nl
Website: www.dirkvandijkschool.nl
Locatiedirecteur: Mevr. M. Koolhaas
Bevoegd gezag: De heer R. Meulenbroek
Onderwijsconcept
“Wij(s) in de maatschappij”
Wij bieden onderwijs dat kinderen voorbereidt op leven en ontwikkelen in de huidige en toekomstige
maatschappij. We creëren een veilige, inspirerende en uitdagende leeromgeving waarbinnen kinderen zich
optimaal kunnen ontwikkelen, talenten kunnen ontplooien en kennis kunnen opdoen en toepassen.
Betrokkenheid en nieuwsgierigheid van kinderen vormen de leidraad binnen ons onderwijs, om de
leerdoelen te behalen.
Er zijn vier domeinen die een belangrijke plaats innemen in ons onderwijs.
• Natuur en milieu,
• ICT en mediawijsheid
• Bouw en techniek
• Burgerschap en cultuur
Deze vier domeinen bereiden de leerlingen goed voor op de hedendaagse maatschappij. Twee dagdelen per
week krijgen deze domeinen extra aandacht door het thematisch werken in de midden- en bovenbouw. Bij
de kleuters worden de thema’s Wereldoriëntatie, kunst, cultuur en burgerschapsvorming integreren we
binnen deze thema’s. Op deze manier bereiden we de kinderen voor / nemen we deel aan de hedendaagse
maatschappij in de 21e eeuw..
Pe
 dagogisch-Didactische identiteit:  We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem. Daarnaast hanteren
we verschillende werkvormen. Coöperatief leren vinden we belangrijk, zodat kinderen de juiste vaardigheden
verwerven die in de huidige maatschappij gevraagd worden.
Naast aangeboden leermethodes voor de basisstof, leggen we de nadruk op onderzoekend en
ervaringsleren. Kinderen leren en ervaren hoe iets in zijn werk gaat (fabriek, stembureau etc), zij gaan
bijvoorbeeld de maatschappij in om te zien en aan den lijve te ondervinden of krijgen vanuit de
maatschappij les van een gastleerkracht.
De school kiest voor een verscheidenheid in werkvormen waardoor kinderen zelfstandig maar ook
gezamenlijk opdrachten kunnen verwerken. Wij proberen zoveel mogelijk elementen van het activerend
leren in de lessen te verwerken om ervoor te zorgen dat iedereen bij de les is betrokken.. Tevens leren ze om
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zelf verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van hun werk.
Binnen de groep worden werkvormen aangeboden die het mogelijk maken om kinderen extra hulp te bieden
die moeite hebben met het reguliere programma, maar ook extra zorg voor leerlingen die meer aankunnen!
Stichting Openbaar Onderwijs Kampen
De stichting bestaat uit zes scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Kampen en
IJsselmuiden. De organisatie bestaat uit een Raad van Toezicht, directeur-bestuurder, locatieleiding en een
team van medewerkers. Daarnaast zijn er nog diverse werkgroepen die zich bezighouden met onderdelen
van de bedrijfsvoering of specifieke projecten die samenhangen met de strategische doelen van de
organisatie.

5

Kengetallen
Leerlingen
Op de teldatum 1 oktober 2018 is het totale
leerlingenaantal van de Dirk van Dijkschool gedaald
van 215 naar 199 leerlingen. In de tabellen een
overzicht van het aantal leerlingen en het aantal
leerlingen per leerjaar. Het aantal van 199 leerlingen is
in schooljaar 2018-2019 onderverdeeld in 9 groepen.
De afgelopen jaren is het totale leerlingenaantal op de
Dirk van Dijkschool aan het afnemen. In schooljaar
2018 -2019 is het leerlingenaantal met 16 leerling
gedaald. Dit heeft vooral te maken met een relatief
grote uitstroom in groep 8. In schooljaar 2019 – 2020
worden plannen uitgevoerd om het leerlingaantal te
stabiliseren. Het leerlingenaantal van schooljaar 2019
– 2020 zal naar verwachting licht dalen omdat de
instroom in de onderbouw laag is.
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Hieronder wordt de verdeling van leerlingen over de leeftijdsgroepen en leerlingen per geslacht getoond. De
leeftijdsgroep 4 t/m 7 jaar blijft achter op de leeftijdsgroep van 8 jaar en ouder. De verdeling jongens en
meisjes (man/ vrouw) blijft relatief gelijk.
2016-2017

2017-2018

2018-2019

Een leerling wordt gewogen op het moment dat hij/zij voor het eerst naar school gaat en/of verhuist naar
een andere school. Het percentage leerlingen met gewicht stijgt, dit is in de onderbouw het sterkst
merkbaar. In 2018-2019 heeft OBS Dirk van Dijk te maken gehad met een relatief grote instroom van
nieuwkomers (13 kinderen). Voor hen was er specifieke ondersteuning in de klas (kleuters) of de taalklas van
OOK (4 ochtenden per week).
2016-2017

2017-2018

2018-2019

Het beleidsplan Passend Onderwijs van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen beschrijft onderwijs dat
daadwerkelijk zoveel mogelijk past én buiten het reguliere schoolondersteuningsprofiel (SOP) valt.
Het team Passend Onderwijs van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen biedt ondersteuning aan leerlingen
die niet meer voldoende hebben aan het reguliere SOP van de school. In 2018-2019 zijn 9 kinderen intensief
begeleid door hen, er zijn incidentele gesprekken gevoerd en langzamerhand lukt het om meer preventief
te gaan werken en leerkrachten te betrekken en professionaliseren.
Vier leerlingen die worden begeleid door onderwijsspecialisten van het samenwerkingsverband en Kentalis
hebben een OPP. Eén leerling hadt een kortdurend arrangement gedrag en drie leerlingen hebben in
2018-2019 een OPP gekregen t.b.v. een aanvraag TLV.
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Twee leerlingen hebben een OPP rekenenen.
Alle dertien NT2 leerlingen hebben een eigen plan. Zeven van hen hebben de taalklas van Stichting OOK
bezocht.
Het aantal kinderen wat heeft deelgenomen aan de Torenklas is vier (vanuit groep 6,7 en 8). Er zijn geen
thuiszitters.
In schooljaar 2018 – 2019 hebben drie leerling(en) een toelaatbaarheidsverklaring gekregen voor het
speciaal basisonderwijs en 1 leerling(en) heeft een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs
gekregen. Veel leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte kunnen op onze school onderwijs volgen.
Schorsingen en noodprocedures worden ingezet als de veiligheid en orde in het geding zijn. De
noodprocedure wordt ingezet als er voor een kind met spoed een plaats in het speciaal (basis)onderwijs
gezocht moet worden. In schooljaar 2018-2019 zijn 0 leerling(en) tijdelijk geschorst en voor 0 leerling(en)
was de noodprocedure overgeplaatst naar een andere school die betere ondersteuning kon bieden. In 0
gevallen was sprake van kortstondige thuiszitters.
Conclusies en consequenties
In schooljaar 2018-2019 is de zorgstructuur verder opgebouwd, geïmplementeerd en geborgd.
Groepsplannen staan in Parnassys. de HGW-structuur met groeps- en leerlingbesprekingen waarin de PDCA
cyclus (Plan, Do, Check en Ac) tis verweven krijgt meer en meer een vaste plek binnen de zorgstructuur. Dit is
ook te ervaren binnen de groeps- en leerlingbesprekingen.
Passend onderwijs realiseren lukt ons steeds beter. Het aantal kinderen met specifieke onderwijsbehoefte is
de afgelopen jaren sterk toegenomen. Enerzijds komt dit door een veranderende schoolpopulatie (bijv. een
grote groep nieuwkomers die met eigen leerlijnen werken), anderzijds zien we ook dat er vroegtijdiger
gesignaleerd en gehandeld wordt.
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Personeel
Stichting Openbaar Onderwijs Kampen en ook de Dirk van Dijkschool ziet leerkrachten als haar kostbaarste
kapitaal. Het zijn de leerkrachten die het onderwijs geven aan de leerlingen vanuit de maatschappelijke
opdracht van de stichting en school. Competente en betrokken locatieleiders, interne begeleiders en
leerkrachten maken het onderwijs en dragen in hoge mate bij aan de kwaliteit van de Dirk van Dijkschool en
van Stichting Openbaar Onderwijs Kampen.
In schooljaar 2018-2019 waren er gemiddeld 17 personeelsleden werkzaam bij de Dirk van Dijkschool. De
onderstaande tabellen geven een overzicht van de functie indeling op school, personeelssamenstelling per
geslacht en leeftijd weer.
Overzicht functie indeling op school
Specialisme / taak

Omvang (fte)

Aantal medewerkers

Locatieleider

1,0

1

Interne begeleider

0,6

1

Leerkracht

9,689

14

Conciërge

0,6098

1

In schooljaar 2018-2019 is de locatiedirecteur na een kort ziekbed, overleden. Zijn taken worden
waargenomen door een interim-directeur. Er zijn geen medewerkers door vrijwillige interne mobiliteit op de
Dirk van Dijkschool geplaatst en/of ingestroomd. Er zijn gedurende het jaar geen medewerkers
doorgestroomd naar een andere functie.
De uitstroom over 2018-2019 bedroeg in totaal twee medewerkers. Deze zijn om de volgende reden
uitgestroomd
Soort uitstroom

Hoeveelheid uitstroom

Ontslag op eigen verzoek

1

Overlijden

1

Totaal

2
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Uit de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand
kan worden geconcludeerd dat de Dirk van
Dijkschool over een vast team beschikt. Het
grootste deel van de groep bevindt zich in de
groep van 45 tot 54 jarigen. Het afgelopen jaar is
één medewerker op een natuurlijke wijze
uitgestroomd.
Collectieve scholing
De huidige onderwijskundige ontwikkeling stelt
steeds hogere eisen aan de kwaliteiten en
competenties van het personeel en het
management.
In schooljaar 2018-2019 is collectief ingezet op
het blijven ontwikkelen en professionaliseren van
teamleden en het ontwikkelen van een visie voor
de komende vier jaren.
Er is aandacht besteed aan thematisch werken en
handelingsgericht werken op teamniveau en
groepsniveau.
De scholingstrajecten voor personeel worden
vastgesteld op basis van een plan. In de schoolen jaarplannen staat verwoord welke
scholingstrajecten er zijn. Dit jaar hebben zijn zes
mensen gecertificeerd voor BHV.
Door de nieuwe CAO heeft Stichting Openbaar
Onderwijs Kampen gekozen voor een eigen
academie ‘Ook jij leert via OOK’ waarin ieder
individueel personeelslid zich kan bekwamen door
het volgen van digitale cursussen naar eigen
inzicht. Scholing sluit aan bij de
schoolontwikkeling en wordt opgenomen in het
kwaliteitsdossier.

Thema teamscholing
Het team van de Dirk van Dijkschool heeft gezamenlijk een scholingsdag van De Activiteit gevolgd over
thematisch werken en vormgeven ontwikkelingsgericht onderwijs door sociaal culturele praktijken in te
richten. Verder heeft het onderbouwteam zich geprofessionaliseerd in het werken met leerlijnen vanuit
Parnassys, verzorgd door De Driestar en is er rondom preventief werken aandacht geweest voor het
versterken van de zorgstructuur van groep 1 t/m 8 en het vormgeven van de thema’s.
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Individuele scholing voor personeel
Diverse teamleden hebben een individuele teamscholing gedaan op het gebied van o.a. lezen, rekenen,
neuro-motorische rijping en creatief schrijven. Tijdens teambijeenkomsten worden verworven kennis en
vaardigheden zoveel als mogelijk gedeeld met het gehele team.
Evenwichtige taaktoedeling
OBS Dirk van Dijk maakt gebruik van het zogenaamde normjaartaak model van de stichting. We houden bij
de planning van een schooljaar rekening met lesgevende taken, maar bijvoorbeeld ook met
deskundigheidsbevordering en overige schooltaken.
Voor OBS Dirk van Dijk was het basismodel geldend en werd een systematiek van 39,2 werkweken met 42,3
uur als uitgangspunt gehandhaafd volgens het overlegmodel.
Kwaliteit
In 2018-2019 zijn er incidenteel klassenbezoeken verricht, afhankelijk van de vraag- en doelstellingen zijn
er hulpinstrumenten gebruikt. Het overlijden van de locatiedirecteur en de daarop volgende
interim-situatie heeft ervoor gezorgd dat er geen functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn gehouden,
wel zijn er persoonlijke ontwikkelgesprekken gevoerd, verbonden met de jaartaakstelling.
Binnen Stichting Openbaar Onderwijs Kampen zijn gezamenlijke beroepsstandaarden geformuleerd, waarin
competenties per functie zijn uitgewerkt. Wij herkennen in deze ontwikkelingen, als organisatie en school,
een verandering in de eisen die het onderwijs stelt aan de leraren. Hieruit ontstaat een belang om als
werkgever uniform en weldoordacht te blijven sturen op de kwaliteit van onze leerkrachten.
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Ziekteverzuim
In schooljaar 2018-2019 was er sprake van een relatief hoog ziekteverzuim. De samenstelling van het
ziektepercentage op school kunt u zien in de onderstaande tabel.

Het terugdringen van het ziekteverzuim blijft voor de gehele stichting een belangrijk onderwerp.
Conclusies en consequenties
In de personeelssamenstelling is in het schooljaar 2018-2019 behoorlijk wat veranderd. In de loop van het
jaar kregen we te maken met: een ernstig zieke locatiedirecteur die in januari is overleden en er waren drie
langdurig zieke medewerkers waarvoor vervanging gezocht is. Vervanging van de locatiedirecteur is
geregeld door op projectbasis een a.i. directeur aan te stellen.
In 2019-2020 wordt de gesprekkencyclus vervangen door waarderingsgesprekken.
In het kader van teamscholing zal in het schooljaar 2019-2020 aandacht zijn voor het thematisch werken,
leesonderwijs en educatief partnerschap met ouders.
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Analyse opbrengsten
OBS Dirk van Dijk maakt voor het in kaart brengen van de ontwikkelingen van de kinderen gebruik van een
leerlingvolgsysteem. Er wordt gebruik gemaakt van de door CITO ontwikkelde toetsen. De administratie
gebeurt met het webbased leerling-administratiesysteem ParnasSys en er is een toets kalender opgesteld.
Een totaaloverzicht van de opbrengsten, de eind- en tussenresultaten over de laatste drie jaar wordt
verantwoord in een borgingsdocument (in oktober 2019 beschikbaar).
Analyses en conclusie n.a.v. analyse opbrengsten eind- en tussenresultaten
We hebben dit jaar voor de eerste keer deelgenomen aan de landelijk IEP-eindtoets, deze sluit beter aan bij
de wijze waarop we als OBS Dirk van Dijk lesgeven. Na evaluatie hebben we besloten dat we ook de
komende jaren de IEP-eindtoets blijven afnemen.
De eindscore van groep 8 laat zien dat we boven de ondergrens (79,2) hebben gescoord (80,4), maar nog
onder het landelijk gemiddelde scoren. Een analyse van de eindresultaten laat zien dat we op met name
begrijpend lezen winst kunnen behalen. Vanuit het CITO-LOVS komt ditzelfde beeld naar voren en het
bevestigt dat we als OBS Dirk van Dijk sterk hebben in te zetten op lezen in de breedste zin van het woord;
leesmotivatie, leesbetrokkenheid, technisch en begrijpend lezen in 2019-2020.
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Door en uitstroom
Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 stroomden 21 leerlingen van de hoogste groep van onze
basisscholen door naar het voortgezet onderwijs. In de onderstaande tabel kunnen we de ontwikkelingen
aflezen.
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Het basisschooladvies is een krachtige voorspeller voor de verdere schoolloopbaan van de leerlingen.Het is
leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. Valt het toets advies hoger uit dan het schooladvies,
dan heroverweegt de Dirk van Dijkschool het schooladvies. Ligt het toets advies onder het niveau van het
geadviseerde schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het
voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype aankunnen.
Analyses en conclusies n.a.v. door- en uitstroom
In totaal heeft OBS Dirk van Dijk 32 nieuwe kinderen verwelkomd. Deels als in groep 1 en deels als
zij-instroom vanuit andere scholen of als nieuwkomer in Nederland. In 2018-2019 is er 1 leerling naar het
speciaal onderwijs uitgestroomd en 3 kinderen naar het speciaal basisonderwijs.
Doorstroom
Het percentage zittenblijvers is in 2018-2019 relatief hoog in de onderbouw. Dit heeft te maken met
specifieke problematiek gerelateerd aan interne- en omgevingsfactoren van de kleuters die toevalligerwijs
bij elkaar komen. In 2019-2020 wordt ingezet op het professionaliseren van leerkrachten in groep 1 t/m 3
m..b.t. signalering en het aanbieden van een beredeneerd aanbod met behulp van spel en taal.
Naast de gebruikelijke zij-instroom en uitstroom door verhuizingen hebben we dit schooljaar twaalf NT2
leerlingen ontvangen die verspreid zijn op basis van hun leeftijd over bijna alle groepen. Meestal zitten zij
een niveau lager dan dat je mag verwachten op basis van hun leeftijd.
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Verslag medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is dit schooljaar 6 keer bij elkaar geweest.
Tijdens de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn de volgende onderwerpen aan de orde
geweest:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lopende zaken
communicatieplan
GMR
Thematisch werken / ouderbetrokkenheid
Jaarverslag DvD
Begroting DvD
Formatie DvD
jaarplanning MR
Vergaderschema komend MR jaar
In-uitstroom van MR leden
Rolverdeling MR
Jaarverslag MR
Veiligheid op en rond school
Schoolplan

Daarnaast hebben 3 leden van de Medezeggenschapsraad een G(MR) – start training gevolgd. Bovenstaande
onderwerpen zijn er besproken tijdens de vergaderingen. De Medezeggenschapsraad wil haar
verslaglegging toespitsen op een aantal onderwerpen:

●

Thematisch werken / Ouderbetrokkenheid:
Afgelopen schooljaar heeft de MR zich verder verdiept in de toekomstige mogelijkheden van het
thematisch werken en afgevaardigden van de oudergeleding zijn mee geweest naar een
informatieavond op een school in Elburg die al vele jaren bezig is met Thematisch werken en dit bijna
volledig geïntegreerd heeft in de huidige manier van lesgeven. De ouders waren zeer onder de indruk
van hoe daar lesgegeven wordt en zouden graag zien dat dit ook zo op de Dirk van Dijkschool gaat
gebeuren de komende jaren.
Om de ouderbetrokkenheid bij de thema’s te vergroten proberen leerkrachten reeds tijdens de
introductieavonden te informeren naar beschikbaarheid van ouders om te helpen bij thema’s naar
aanleiding van kennis en beroepen die ouders hebben. Tevens worden ouders in een zo vroeg mogelijk
stadium geïnformeerd over de thema’s om zo te proberen de ouders in de gelegenheid te stellen om
input te leveren en beschikbaar te kunnen zijn voor de diverse activiteiten rond de thema’s.
De rapporten zijn dit schooljaar vernieuwd waarbij er een begin is gemaakt om ‘thematisch werken’ ook
in de beoordeling op te nemen.

●

Communicatie plan:
Een aantal afgevaardigden van de leerkrachten geleiding, oudergeleding en Marian hebben samen het
communicatieplan gedefinieerd. De voltallige MR is hiervan daarna op de hoogte gebracht en zij
hebben nog een aantal kleine wijzigen voorgesteld tijdens het overleg aangaande de frequentie van de
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●

Parro berichten, mogelijkheid van telefoneren en het toevoegen van de oudergesprekken als
communicatiemiddel. Parro zal vanaf nu gebruikt worden om alle oudergesprekken te plannen op
school.
Aan het begin van elk schooljaar zou het handig zijn om te benoemen wat de frequentie zal zijn van
het ouder en groepsnieuws. De MR is akkoord gegaan om voorlopig het ouder nieuws 2 wekelijks ipv
wekelijks uit te geven, met wel het verzoek deze op een vaste dag in de week te laten verschijnen.
Formatie DvD:
Volgend schooljaar zullen er 9 klassen zijn. Vanwege het teruglopende leerlingenaantal de afgelopen
periodes zal er een reductie van 0.7 FTE zijn (Leerlingenaantal is momenteel bijna stabiel. De reductie
van FTE kan opgevangen worden door het schuiven van een aantal posten.
De lege klas in het hoofdgebouw zal schooljaar 2019/2020 weer in gebruik genomen worden, dit
betekent dat de torenklas naar de dependance gaat volgend schooljaar.
Het werk verdelingsplan is dit jaar eerder opgesteld, want wettelijk moet de hoeveelheid FTE nu voor 1
mei beschikbaar/bekend zijn.

GMR Stichting Openbaar Onderwijs
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad met een ouder- en een personeelsgeleding.
Alle Medezeggenschapsraden (MR) Stichting Openbaar Onderwijs Kampen zijn met één lid
vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad is dit jaar vijf keer
bijeen geweest.
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Onderhoud, beheer en investeringen
Het onderhoud en het beheer van de gebouwen speelt zich binnen Stichting Openbaar Onderwijs Kampen
af op drie niveaus.
De school begroot in overleg met de directeur-bestuurder een budget voor klein onderhoud zodat dagelijks
onderhoud aan het gebouw snel kan worden uitgevoerd.
Ten tweede is er een bovenschools budget voor preventief onderhoud. Voorbeelden hiervan zijn
vervangingen van cv’s, brand- en veiligheidsinstallaties.
Ten derde is er het meerjarig onderhoud. Voor dit onderhoud is per jaar een fors bedrag nodig. Projecten die
zijn opgenomen in het Meerjarig Onderhouds Plan (MOP). Een goede balans tussen noodzaak, capaciteit bij
uitvoering en wensen van de scholen is belangrijk.
De uitvoering van de werkzaamheden op alle drie niveaus worden gerealiseerd door één bedrijf, afspraken
zijn op Stichtingsniveau geregeld.
Stichting Openbaar Onderwijs Kampen is in het bezit van een investeringsplan voor de invoering van
nieuwe onderwijsmethoden.
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Buitenschoolse contacten
Lokaal onderwijsbeleid
Stichting Openbaar Onderwijs Kampen werkt samen met andere besturen en de lokale overheid. Het gaat
dan om het samen vormgeven van lokaal onderwijsbeleid en het afstemmen van bestuurlijke zaken.
Zo participeert Stichting Openbaar Onderwijs Kampen in:
● overleg met de gemeente over huisvesting en het toelatingsbeleid
● overleg met schoolbesturen over inrichting passend onderwijs in deelregio Kampen.
De stichting staat open voor samenwerking met andere scholen en schoolbesturen. Op het gebied van zorg
en passend onderwijs wordt samengewerkt in het Samenwerkingsverband Kampen.
Een mogelijke samenwerking tussen openbaar basis- en voortgezet onderwijs Kampen is in ontwikkeling.
Ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap
De stichting en ook onze school wil participatie van ouders op diverse niveaus mogelijk maken en
stimuleren, omdat dat in het belang is van de ontwikkeling van een kind. Het is belangrijke dat we inhoud
geven aan het educatieve partnerschap met ouders. We zijn gezamenlijke verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van de kinderen.
Overige contacten
De school als individu heeft dit schooljaar nog een aantal contactmomenten gehad. Deze contactmomenten
kunnen tijdens en/of buiten schooltijden plaatsvinden.
Dit schooljaar heeft onze school o.a. contact gehad met:
● CJG
● GGD
● wijkagent
● schoolbibliotheek
Sinds dit schooljaar hebben we voorzieningen getroffen in de school om zorg en onderwijs nauwer met
elkaar te laten samenwerken, gerelateerd aan de visie: één kind, één plan. Concreet betekent dit:
- logopediepraktijk praatmaat groep
- intraverte waar kinderoefentherapeuren werkzaam zijn.
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Getekend voor akkoord
Datum:
Voorzitter Medezeggenschapsraad
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