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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag 2016/2017, van basisschool De Bareel.  Met dit verslag hopen wij u inzicht 

te geven in alle ontwikkelingen die het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden en een korte 

vooruitblik naar het volgende schooljaar 2017/2018.  

Het doel van het jaarverslag is enerzijds het geven van verantwoording aan de diverse geledingen 

van de school, waaronder de Inspectie van het Onderwijs, de Medezeggenschapsraad van De Bareel 

en Stichting Tabijn en anderzijds heeft het een evaluerend karakter, hetgeen als uitgangspunt dient 

voor het beleid voor de toekomst.  

Voor belangstellenden is het jaarverslag op de website van De Bareel geplaatst. 

Wij wensen een ieder veel leesplezier. Indien onderwerpen, na het lezen, onduidelijk blijken te zijn, 

lichten wij ze graag mondeling toe.  

 

Met vriendelijke groet, 

Directie van Basisschool De Bareel 

Willem Goos (wnd. adjunct directeur)   

Marga van Lieshout (wnd. directeur)   
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Hoofdstuk 1  Inleiding 

Basisschool De Bareel heeft dit jaar zijn dertiende verjaardag gevierd. Dit schooljaar zijn wij gestart 

met 585 leerlingen, verdeeld over 23 groepen tot en met januari 2016, en uitgegroeid tot 24 groepen 

vanaf februari 2017. De prognose van de gemeente bij de start van de school, dat de school in deze 

periode terug zou lopen tot ongeveer 400 leerlingen, is nog niet terug te zien in het aantal 

inschrijvingen van nieuwe leerlingen.  

Aangezien ons gebouw nu helemaal vol zit, hebben wij in dit schooljaar een leerlingenstop ingevoerd 

voor alle groepen behalve de groepen 6.  

Belangstellenden geven aan dat de school een goede naam heeft opgebouwd. Kwaliteit, zorg op 

maat en heldere communicatie zijn termen die veelvuldig, ook door reeds zittende ouders,  gebruikt 

worden. Vanwege deze groei ( tussentijdse aanmeldingen van leerlingen van andere scholen wegens 

verhuizing en de instroom in de onderbouw), hebben we voorgaande schooljaren intern verbouwd. 

Tevens is de lunchroom weer ingezet als leslokaal. Afgelopen schooljaren heeft de lunch van het 

personeel plaatsgevonden in de BSO ruimte of –wanneer daar de instroomgroep zat- op de gang. De 

mogelijkheden voor het realiseren van nog een lokaal binnen het huidige gebouw voor de 

instroomgroep voor vierjarigen is niet meer mogelijk gebleken. Om die reden hebben we besloten de 

instroomgroep te laten starten in de BSO ruimte. Het is een fijne ruimte, maar het delen daarvan met 

de BSO, is niet praktisch gebleken door het verschil aan materialen en meubilair die voor beiden 

groepen nodig zijn en het ontbreken van een lunchruimte voor het team.  

Op het moment van schrijven deelde Stichting  Tabijn mee dat de gemeente Heemskerk en de 

buurtbewoners niet mee willen werken en de gewenste lokaaluitbreiding toch in eerste instantie 

intern gezocht gaat worden in plaats van buiten het gebouw. Hiermee hopen we één van onze 

huidige groepen beter te kunnen huisvesten.  Een lunchruimte voor leerkrachten zal daardoor nog 

steeds niet verwezenlijkt kunnen worden.  

 

Aan het einde van het schooljaar telde De Bareel 635 leerlingen, 5 leerlingen meer dan eind 

schooljaar 2015-2016. De leerlingen waren verdeeld over 6 onderbouwgroepen (5x groep 1/2, 1x 

groep 1), 10 middenbouwgroepen (de groepen 3/4/5) en 9 bovenbouwgroepen (de groepen 6/7/8). 

Het personeelsbestand van De Bareel telt ongeveer 60 medewerkers, 40 leerkrachten en 20 

onderwijsassistenten/BSO-medewerkers. Basisschool De Bareel werkt met een overwegend jong 

team, wat inhoudt dat er veel parttimers werkzaam zijn en ook dit jaar weer zwangerschaps- en 

ouderschapsverloven zijn opgenomen. Het aantal mannelijke teamleden is klein, er werken 

momenteel vier mannelijke medewerkers op de school.  

Het ziekteverzuimpercentage is gemiddeld laag. Tabijn streeft naar max. 5%. Het percentage voor de 

BSO is 6,5 %, voor de leerkrachten is het percentage 2 %. 

Wij werken met een management advies team (MAT), waarin de bouwcoördinatoren, de intern 

begeleiders en de directie zitting hebben. Het MAT zorgt voor kwaliteit, professionaliteit en een 

gedegen overlegstructuur. De inhoud van dit overleg wordt mede bepaald door de jaarlijks vooraf 

gestelde doelen. Op uitnodiging schuiven specialisten aan (een collega die een specialisme heeft op 

een bepaald vakgebied), die medeverantwoordelijk zijn voor het behalen van een van de gestelde 
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doelen. Wij denken hiermee een gedegen, duidelijk en goed functionerende organisatie neer zetten 

waarbinnen de kernwaarden inhoud, houding en verhouding zichtbaar en voelbaar zijn. 

 

 

 

Hoofdstuk 2  Onderwijs en kwaliteit 

2.1 Verhogen opbrengsten en verlagen werkdruk 

 

Sinds het schooljaar 2012-2013 werken wij met het leerstofjaarklassensysteem. Door het werken 

volgens dit systeem zien wij een positieve ontwikkeling op het gebied van onderwijskwaliteit, 

opbrengsten, sfeer en werkdruk. Door het creëren van meer rust en structuur in de leeromgeving 

zorgen wij voor meer effectieve leertijd. Dit levert meer tijd en aandacht op voor instructie en 

begeleiding voor alle leerlingen en aandacht voor de creatieve vakken. Door het werken in leerjaren 

zorgen wij voor een haalbaar en gedegen programma en behouden we de goede opbrengsten. Door 

het werken met 3 instructieniveaus zorgen wij voor differentiatie binnen de groep. Er is hierdoor 

meer zicht op en tijd voor individuele leerlingen. Echter, wij zien dat er leerlingen zijn die een 

aanvullend aanbod nodig hebben buiten de drie niveaus om. Wij hebben het huidige systeem van 

werken met drie niveaus geborgd, maar tevens gewerkt aan het verstevigen van het werken met 5 

niveaus. De twee extra niveaus zijn; 

 aanbod voor de meer- en hoogbegaafden die in het plusaanbod niet voldoende uitdaging 

vinden  

 aanbod en tijd voor de leerlingen, die naast de verlengde instructie, meer zorg nodig hebben 

De interne en externe plusklassen, de inzet van onderwijsassistenten en de vakkundigheid en 

specialismen van het team spelen hier een grote rol in. De organisatie is afgestemd om aandacht en 

een passend aanbod voor alle leerlingen te creëren.  Met behulp van bovenstaande aanpassingen 

hebben wij gezorgd voor; 

 het verhogen van onze opbrengsten, waarmee wij voldoen aan de indicatoren van Inspectie,  

 het verhogen van de motivatie van leerlingen 

 het verhogen van het welbevinden van de leerlingen 

Bijkomend effect is werkdrukverlaging voor onze leerkrachten omdat voor deze leerlingen bij hen 

een deel van de zorg uit handen genomen wordt.  
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In november 2013 heeft de inspectie onze school bezocht in het kader van een vierjaarlijks bezoek. 

De eindopbrengsten van de afgelopen vijf jaar liggen (iets) boven de ondergrens, die de inspectie bij 

de beoordeling hanteert. Wij behalen door onze inzet en werkwijze de tussenopbrengsten (LVS 

januari en juni) die passen bij de populatie leerlingen. De inspectie heeft in het eindrapport 

aangegeven dat de school een sluitend systeem hanteert voor het volgen en analyseren van 

prestaties en de ontwikkeling van leerlingen en voor het signaleren van extra zorg.  

 

In oktober 2016 heeft een speciale inspectie de school bezocht in het kader van de toetsing voor 

Excellente scholen. Wij hebben de aanvraag voor Excellente school gebaseerd op bovenstaande 

zorgstructuur  en de Professionele LeerGemeenschap (PLG) zoals wij die op De Bareel vormgeven. 

Wij hebben dit bezoek ervaren als zeer gedegen en vakkundig waarbij wij door de gesprekken met de 

inspecteurs stevig bevraagd zijn. Het heeft ons ook inzichten opgeleverd die wij met het team 

gedeeld hebben en waarmee onze visie op zorg is bijgesteld. Het belangrijkste item daarbij is dat er 

meer aandacht besteed gaat worden aan de (lage) middengroep waarbij nog veel ontwikkelingsgroei 

te behalen valt. 

In januari 2017 kregen wij het predicaat Excellente School uitgereikt. 

Kwaliteit is voor ons meer dan het cognitieve aanbod. We streven ernaar onze leerlingen uit te dagen 

om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te delen met elkaar.  

Het aanbod op creatief gebied en cultureel erfgoed heeft een impuls gekregen door de duidelijke 

keuze die we als school hebben gemaakt; nascholing van een tweetal zeer gemotiveerde collega’s, 

het opzetten van een programma voor ieder leerjaar, het benoemen van een LB-leerkracht als 

coördinator ICC,  het aanbod standaard op de agenda van het leerjaar/bouw/MAT te plaatsen en het 

zien van kansen en mogelijkheden.  

Het aanbod op het gebied van bewegingsonderwijs is kwalitatief hoog door de inzet van 2 

vakleerkrachten en het feit dat het merendeel van onze collega’s de leergang bewegingsonderwijs 

hebben gevolgd. Onze vakleerkrachten zijn bovendien gespecialiseerd in het geven van Motorisch 

Remedial Teaching (MRT). Zij begeleiden onder schooltijd leerlingen van de onderbouw die extra 

ondersteuning nodig hebben bij de ontwikkeling van hun motoriek.  

Dit doen wij vanuit de visie: Wanneer je motorisch mee kunt komen, kun je problemen op sociaal 

gebied verkleinen.  

Wij zien mooie resultaten op motorisch maar ook op sociaal gebied. Zij krijgen meer zelfvertrouwen 

en op cognitief gebied zien wij deze leerlingen zich sterker ontwikkelen.  
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2.2 Beleidsdoelen 2016/2017 

In een schema zijn de beleidsdoelen voor schooljaar 2016/2017, vanuit de verbeterpunten van het 

schoolplan, weergegeven. U vindt dit schema, inclusief de evaluaties, in bijlage 1. 

Met behulp van werkgroepen en overlegmomenten, opgenomen in de jaarplanning 2016/2017, is er 

door het gehele team hard gewerkt om de doelstellingen te bereiken. De effecten van sommige 

doelstellingen zijn groot, andere doelstellingen zijn om diverse redenen en omstandigheden nog niet 

goed of minder goed van de grond gekomen. In onderstaande beschrijvingen wordt kort en bondig 

beschreven welke effecten zichtbaar en/of meetbaar zijn gebleken en welke aspecten invloed 

hebben gehad op het (nog) niet behalen van een aantal doelstellingen.   

Ouderbetrokkenheid; Verfijnen en verstevigen samenwerking ouders - leerling – school & borgen en 

verhogen leerprestaties & welbevinden van de leerlingen van De Bareel 

Doelen 1.a. & 1.b. zijn behaald. Voor kinderen waarvan we merken dat het welbevinden en/of de 

prestaties nog niet optimaal zijn, voeren we in goede samenwerking met ouders effectieve en 

doelgerichte gesprekken op basis van vertrouwen en verbinding.  

Van vooropgestelde  acties in het jaarplan 2016/2017, hebben we alles uitgevoerd, inclusief het 

delen van het digitaal overzicht LVS met ouders vanaf januari 2017.  

De ouderovereenkomst is ondertekend door de meeste ouders en daarop hebben we bij de start van 

dit project een aantal reacties gekregen. We hebben er nu voor gekozen om de overeenkomst te 

laten ondertekenen bij inschrijven, niet elk jaar, bij het startgesprek, opnieuw.     

De klankbordgroep heeft plaatsgemaakt voor de koffie-feedbackochtend die twee keer per jaar 

georganiseerd wordt. Hierbij kunnen ouders onder schooltijd in gesprek gaan met de directie en met 

elkaar. De opkomst is nog gering (max. 5 ouders) maar de gesprekken zijn open en zinvol. 

Dit jaar is voor de tweede keer gewerkt met een startgesprek/ frisse start en daarin waren de 

verschillen tussen de aanpak en inhoud van leerkrachten verkleind door te werken met een vaste 

agenda die tevoren met de ouders gedeeld wordt.  

 

Er wordt systematisch gewerkt aan het verhogen van de opbrengsten op de cognitieve vakken 

Wij zien de resultaten in de onderbouw nog wel als wisselend/grillig, tijdens meetmomenten van de 

LVS toetsen. Dit schooljaar werd er erg goed gescoord door deze bouw maar dat is niet 

vanzelfsprekend. 

In de bovenbouw zien we dat resultaten stabiel zijn en dat daar alleen nog maar sprake is van het 

verstevigen van het behaalde resultaat. De groei verschilt per groep zoals te zien in de analyse  en 

diagnose Early Warning januari en juni. In de overleggen van de bouw en de leerjaren staan de 

diverse vakken regelmatig op de agenda om ervaringen, knelpunten, zienswijzen en mogelijke 

aanpassingen met elkaar te delen.  

We zijn nog niet tevreden met de resultaten in de middenbouw, maar zijn ons ervan bewust dat we 

door het inzoomen op aanpak en aanbod nog meer groei kunnen bereiken. We zien een aantal zeer 

positieve aspecten die bijdragen aan de stabiliteit in de bovenbouw en de focus op ‘ wat werkt’ in de 

onder- en middenbouw;  

 Doelen borgen afspraken en protocollen behaald; team komt afspraken na 

 Werken met kwaliteitskaarten is gemeengoed in het team. Kwaliteitskaarten zijn onderwerp 

van gesprek tijdens leerjaar – en bouwvergaderingen. 
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 Inzet van video-opnames uit de praktijk is een waardevolle interventie; leren van en met 

elkaar. Het team durft zich kwetsbaar op te stellen.  

 Ook dit jaar zijn er door meerdere personen dan alleen directie, klassenbezoeken uitgevoerd; 

LB specialisten, coördinatoren, collegiale klassenconsulatie n.a.v. hulpvraag. Tevens hebben 

de onderwijsassistenten feedback gekregen van de leescoördinator op hun aanpak van de 

leeszorg.  

 De LB-ers rekenen en lezen zijn aanwezig geweest bij het analyseren van de CITO LVS 

toetsen. Met behulp van hun kennis en ervaring hebben we een nog breder beeld gekregen 

van de opbrengsten school breed. 

 

Vergroten Professionele Leergemeenschap; Borgen en verhogen van de kwaliteit van het team op de 

pijlers inhoud, houding en verhouding. Borgen van het welbevinden van iedereen die bij de Bareel 

betrokken is. 

Leerkrachten geven aan zich prettig te voelen binnen het team. Gesprekken worden op gevoerd op 

basis van vertrouwen, kennis wordt gedeeld, hulp wordt gevraagd indien nodig. We hebben  

‘‘coachen vanuit hulpvraag’ verder voortgezet. Steeds meer zien we verbanden ontstaan t.b.v. een 

professionele leerhouding en de betrokkenheid met de ander. Leren met en van elkaar is zichtbaar 

en voelbaar tijdens de diverse overleggen en de diverse klassenbezoeken/gesprekken. We hebben 

geen afspraken op papier gezet omtrent de PLG Bareel, maar het zit verweven  in de organisatie in 

zijn geheel, in de communicatielijnen, opstellen agenda’s, opleidingen en kennis delen.  Het 

afgelopen jaar is er nog meer besproken en gedeeld met de onderwijsassistenten. Voorgaande jaren 

werden zij gekoppeld aan een leerkracht, nu worden zij opgeleid op een vakgebied en ingezet ter 

ondersteuning van de doelen die per groep, groepje of leerling zijn gesteld. Hiermee hebben we de 

PLG vergroot, maar ook ingezet op de inhoud, houding en verhouding van en met het 

onderwijsondersteunende personeel.  

Sociaal emotionele ontwikkeling; Borgen en verhogen van de leerprestaties door het verbeteren van 

het welbevinden van onze leerlingen 

De meeste leerlingen en kinderen die zich niet prettig voelen zijn in beeld. We observeren, zorgen 

voor verbinding (check in ’s morgens bij de deur) en ondernemen actie als we zien dat een kind 

aandacht en/of hulp nodig heeft. We zijn actief in het ondernemen van acties waaronder het voeren 

van gesprekken met kinderen en/of ouders en in sommige situaties met externen. Kinderen voelen 

zich hierdoor gezien en gehoord, er wordt met hen gesproken over wat zij nodig hebben en 

gezamenlijke acties worden afgesproken. We nodigen ouders uit om belangrijke zaken met ons te 

delen. Soms gebeurt dit te laat (bijvoorbeeld pas nadat de beslissing ‘we gaan uit elkaar’ is 

uitgesproken), waardoor het kind zich langere tijd niet fijn heeft gevoeld. Het protocol 

‘Echtscheiding’ biedt meer houvast voor ons als team, hoe om te gaan met een situatie die voor alle 

partijen (kind en beide ouders) niet prettig is.   

De eerste weken van het schooljaar noemen we de ‘Gouden weken’. Hierin werken we aan 

verbinding, waarin ons doel is te komen tot een veilige omgeving voor ieder kind. Iedere leerkracht 

heeft zijn aanpak in de eerste weken aangepast om te komen tot een stevige basis in de 

groepsvorming.  

De Bareel kent een groeiend aantal kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn. We zien deze kinderen 

als zorgleerlingen, aangezien zij extra zorg en aandacht nodig hebben op het gebied van leren om te 

leren en het sociale aspect. Met deze kinderen zijn coaching gesprekken gevoerd, door de 
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Talentbegeleider of de eigen leerkracht. Om meer kennis in eigen team te delen, heeft de 

Talentbegeleider een tweetal workshops gegeven. Deze interventies zorgen voor meer kennis binnen 

team voor het voeren van gesprekken met leerlingen om tot leren te komen. Input die ze nodig 

hebben, om zelfverzekerd het niveau aan te kunnen dat zij bij hen hoort. 

 

Na het volgen van de bijbehorende cursus zullen in het komende schooljaar 3 collega’s 

faalangstreductietraining  onder de titel ‘In je hoofd, uit je hoofd’ gaan geven voor het vergroten van 

het zelfvertrouwen van leerlingen. Zij starten met leerlingen uit de groepen 4 en 5. De 

gedragsspecialist is ook één van de trainers. Zij geven deze trainingen na schooltijd. Door deze 

trainingen samen te verzorgen kunnen zij elkaar coachen en feedback geven om zich verder te 

ontwikkelen. 

Er wordt systematisch gewerkt aan het verhogen van de opbrengsten op sociaal gebied en de 

cognitieve ontwikkeling. Er is in aanbod en aanpak een doorgaande lijn van de onderbouw (groep  

1/2) naar de middenbouw (groep 3) 

Er is in de afgelopen jaren structureel overleg geweest tussen de leerkrachten van de onderbouw en 

de groepen 3.  

Het doel van deze bijeenkomsten was 

* Het borgen van de gemaakte kwaliteitskaarten “Woordenschat” en “Spel”.  

* Het verder verkennen van de doorgaande lijn van 2 naar 3 en het bespreken van de hiaten die de 

leerkrachten van groep 3 zien, bij kinderen die moeilijk kunnen meekomen.  

* Opstellen van kindkenmerken waardoor het kan slagen in groep 3. 

 

Om beter te kunnen aansluiten bij groep 3, maar om ook te kunnen voldoen aan de visie omtrent 

spelend leren, heeft het team van de onderbouw zich vorig schooljaar georiënteerd op een keuze 

voor een nieuwe methode. Er is gekozen voor de methode met ‘Sil op school’. Uit veel onderzoeken 

komt deze methode als beste uit de bus. De collega’s hebben er fijn mee gewerkt en trokken de 

conclusie dat zij tevreden zijn over het lesstofaanbod maar dat de themaperiode van 2 weken te kort 

is om het goed uit te werken. Zij ervaarden het als onrustig. In het komende schooljaar maken zij een 

selectie van thema’s en/of zullen thema’s combineren om meer tijd en rust in te kunnen bouwen.   

Er hebben collegiale klassenbezoeken plaatsgevonden, om overeenkomsten en verschillen in 

werkwijze te kunnen bespreken. Aan het einde van dit schooljaar, in de studieweek, is er een laatste 

bijeenkomst geweest om het jaar te evalueren. Dit is een heel waardevolle bijeenkomst geweest, 

waarin er gesproken is over het effect van de doorgaande lijn, de wensen voor volgend jaar en de 

kennis van elkaars aanpak en leerinhouden. 

Feesten en activiteiten zijn in de jaarplanning vastgelegd en vaak klassen-doorbrekend 

georganiseerd.  

 

Er wordt systematisch gewerkt aan het verder verhogen van de huidige kwaliteit van het aanbod op 

de creatieve vakken en het culturele erfgoed 

In dit schooljaar is er een aanvraag gehonoreerd voor een 3-jarige subsidie voor een kwaliteitsimpuls 

van ons muziekonderwijs. Middels een vakleerkracht muziek zullen we in de komende 3 schooljaren 

nascholing krijgen die gevolgd wordt door voorbeeldlessen. Daarna zullen de leerkrachten gecoacht 

worden om zelf de lessen te gaan geven.  
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Er is veel creativiteit en cultuur te zien en horen in de school maar we missen de verbinding tussen 

de vakken en een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8. In dit schooljaar heeft de ICC-er een 

methode-keuzetraject doorlopen met de onderbouw  hetgeen geresulteerd heeft in de keuze voor 

de methode ‘Laat maar zien!’. In het komende jaar zal er gestart worden met deze methode en zal de 

ICC-er dit keuzetraject starten met de midden- en bovenbouw. 

 

Oriëntatie Engels voor de groepen 1 t/m 8 

Het team is enthousiast om een aanbod Engels te implementeren in de groepen 1 t/m 8. Vorig jaar is 

wel aangegeven dat een aantal teamleden vooraf eigen kennis en kunde willen vergroten en een 

methode hiervoor zou willen kiezen . 12 Teamleden hebben dit schooljaar een opfriscursus Engelse 

communicatie gevolgd.  De werkgroep heeft samen met het team, de visie omschreven, om van 

daaruit te komen tot een wensenlijst. Vervolgens  is de keuze gevallen op de methode ‘Join in’, die 

aansluit bij de visie en wensen. Aan het begin van het volgende schooljaar zal eerst een 

implementatie-bijeenkomst plaatsvinden. Daarna kunnen wij starten met Engels in de groepen 1 t/m 

8. 

De teamleden die in het komende jaar hun Engelse vaardigheden willen opfrissen gaan dat doen via 

de Tabijnacademie. Het nascholingsinstituut dat onze nascholing verzorgde heeft daar een plaatsje 

gekregen in het aanbod. 

 

Vergroten van de naam van De Bareel, binnen een krimpende markt 

Het is doel is meer dan behaald; we krijgen terug dat de naam De Bareel gekoppeld wordt aan 

kwaliteit en prettige sfeer. Onze pedagogische huisstijl hebben we gewijzigd en deels aangepast aan 

onze kernwaarden; inhoud, houding en verhouding. Ons logo met de woorden aardig, rustig en 

samen hangen groot aan onze gevel.  

Er is een overeenkomst getekend tussen Tabijn en Welschap voor een samenwerking opvang (0) 2 

tot 4 –jarigen. Indien er ruimte ontstaat binnen ons gebouw, kunnen we de mogelijkheid verder 

onderzoeken. Er ligt al een deel van het beleidsplan klaar. Het is een wens van het team om te 

komen tot een opvang van 2 tot 12 jarigen, aangezien we de kinderen dan al vanaf tweejarige leeftijd 

kunnen volgen en mogelijke interventies kunnen inzetten.  

In dit schooljaar hebben enkele oriënterende gesprekken plaatsgevonden met Welschap (Jolanda 

Koopman). Er was een ruimte beschikbaar in hun locatie op de Belgiëlaan in Heemskerk. Zij boden 

aan om daar een peuteropvang te starten op Bareelse grondslag. Na lang wikken en wegen is 

uiteindelijk besloten dat wij de voorkeur hebben om hiermee te starten zodra wij ruimte hebben in 

ons eigen gebouw. 

 

 

2.3 Opbrengsten 

In een schema is het Kwaliteitsprofiel Eind - toetsen opgenomen voor de laatste toetsperiode, juni  

2017. U kunt dit schema vinden in bijlage 2.  

Voor groep 8 zijn er geen eindtoetsen in juni, waardoor er voor deze groep geen resultaten zijn. Voor 

begrijpend lezen is dit voor de groepen 5 t/m 8 alleen in januari, zoals voorgeschreven door 

inspectie. In de Early Warning (op te vragen bij de directie) zijn de ondergrenzen in 

vaardigheidsscores van de Inspectie te zien. Aan de kleur is de waardering af te lezen.  Groen is zeer 

goed, licht groen is goed, geel is voldoende en rood is onvoldoende. Wij hanteren deze kleuren, om 
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tijdig te kunnen signaleren en het lesaanbod waar nodig aan te passen.  Na de LVS eindtoetsen wordt 

bepaald welke doelen wij moeten stellen en welke nascholing en/of materiële voorzieningen ingezet 

moeten worden. 

Om de resultaten van de CITO-toetsen op groeps- en schoolniveau te analyseren en interventies te 

bespreken, worden opbrengstgesprekken gevoerd. Leerkrachten schrijven een groepsbespreking op 

een vooraf opgesteld format. Naar aanleiding van dit format, de klassenbezoeken en de groepssfeer 

wordt er een opbrengstgesprek gevoerd met de leerkracht en IB. Indien nodig is ook de directie 

daarbij aanwezig is. Deze werkwijze is ingevoerd na het laatste inspectiebezoek van november 2013. 

De inspecteur heeft geadviseerd om tijd en energie te steken in groepen die niet naar verwachting 

presteren (zowel positief als negatief) en de verantwoordelijkheid bij naar verwachting presterende 

groepen bij de leerkrachten te houden. De opbrengstgesprekken en de daaruit voortvloeiende 

afspraken worden vastgelegd. De afspraken en de daarbij behorende interventies worden in acties 

omgezet. De borging vindt plaats met behulp van de al aanwezige agendering van de diverse 

besprekingen, studiedagen en het afleggen van klassenbezoeken. De eindopbrengsten waren in 

2008-2009 onder het landelijk gemiddelde. Daarna zien we een overduidelijke stijgende lijn, die we 

tot dusver hebben weten te continueren. In onderstaand schema zijn de cijfers weergegeven 

. 

Eindopbrengsten groep 8 

Schooljaar Ondergrens 
schoolgroep zonder 
correctie 

Bareel gemiddelde 

2008-2009 535,0 527,5 

2009-2010 534,9 535,3 

2010-2011 535,1 535,4 

2011-2012 535,2 535,5 

2012-2013 534,7 537,3 

2013-2014 534,8 537,0 

2014-2015 534,9 539,2 

2015-2016 534,8 535,7 

2016-2017 535,1 536,7 
 

Entreetoets groep 7 

Schooljaar Landelijk 
gemiddelde zonder 
correctie 

Bareel gemiddelde 

2010-2011 291,6 299,9 

2011-2012 291,5 284,5 

2012-2013 292,3 302,8 

2013-2014 292,3 311,5 

2014-2015 292,1 305,4 

2015-2016 115,1 131,4 

2016-2017 121,1 129,4 

 

De opbrengsten LVS school breed, gemeten in januari en juni 2017, zitten boven de ondergrens van 

inspectie. We zien, door ons kwaliteit-gericht werken, de gemaakte afspraken en onze hoge, 

realistische verwachtingen een stabiel beeld. Ons doel is het voortzetten van de trend, het behouden 

van positieve eindresultaten, en het behouden van de opgezette kwaliteit.  
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In dit schooljaar hebben we activiteiten opgezet waarmee we ons meer richten op de zorg voor 

leerlingen met een lage middenscore (C of D IV). Wij denken daarmee vooral de resultaten op het 

gebied van technisch lezen (DMT) en rekenen nog meer te verhogen. Het vasthouden van de aanpak, 

het op de juiste manier inzetten van de methode Estafette, het inzetten van het leesprogramma 

BOUW en onderwijsassistenten instrueren en feedback geven op de wijze van begeleiden van 

leesgroepjes zijn interventies die mogelijk een bijdrage leveren aan die groei. De 

onderwijsassistenten zijn geschoold, zodat zij kunnen aansluiten bij de aanpak en de gemaakte 

afspraken.  

In dit jaar is ook een start gemaakt met het opnieuw opzetten van onze schoolbibliotheek. De 

leescoördinatoren hebben hiervoor een cursus gevolgd en hebben vervolgens onderzoek gedaan op 

verschillende scholen en allerlei informatie verzameld voor een juiste opzet van onze 

schoolbibliotheek. Naast een screening van de boekenverzameling, is een gedigitaliseerd 

uitleensysteem besteld en nieuwe boekenkasten waarbij de moderne visie van leespromotie 

mogelijk gemaakt kan worden. Zij hebben het team ook bijgeschoold over de wijze waarop 

leespromotie en leesonderwijs in de klas kwalitatief beter kan worden.  

Alle afspraken voor alle vakgebieden zijn vastgelegd in kwaliteitskaarten en bekend bij het team en 

opgenomen in de kijkwijzer. Er wordt gewerkt met digitale groepsoverzichten en groepsplannen om 

de werkdruk te verminderen en individuele handelingsplannen voor de leerlingen met een 4 of 5 

score. Deze individuele handelingsplannen zullen in het komende schooljaar geïntegreerd worden in 

de groepsplannen. Het team heeft aangegeven dat dit de werkdruk aanzienlijk verlaagt.  

Ook volgend schooljaar richten wij ons op het borgen van de gemaakte afspraken en houden wij vast 

aan deze koers.  

2.4 Opbrengstgericht werken 

 

Het team van De Bareel is in aanpak en inhoud bewust bezig met het verhogen van de opbrengsten, 

op groepsniveau, schoolniveau en leerling niveau. In dit schooljaar is er wederom gewerkt aan het 

verwezenlijken van de doelen, het versterken en duurzaam implementeren van het kwaliteitsgericht 

werken binnen de organisatie (het werken met kwaliteitskaarten). Door de inzet van 

teambijeenkomsten, groepsbesprekingen, kwaliteitsgesprekken, bouw- en leerjaarvergaderingen en 

themabijeenkomsten, worden de opbrengsten schoolbreed besproken en wordt feedback gegeven 

op de aanpak en de organisatie. Dit schooljaar zijn wij ons nog meer dan andere jaren gaan richten 

op de zorgstructuur ten behoeve van het verbeteren van het resultaat op leerling- en groepsniveau. 

De extra instructietijd die wij kunnen realiseren met behulp van de inzet van onderwijsassistenten is 

van grote waarde voor de school en de leerlingen. Hierdoor kunnen wij; 

- nog meer aandacht realiseren voor onze zorgleerlingen (leerlingen met een 4/5 score 

of de meer- en hoogbegaafde leerlingen) 

- gerichte effectieve begeleiding geven, binnen of buiten de groep 

- expertise ontwikkelen voor individuele leerlingen en/of groepjes leerlingen met een 

en dezelfde onderwijsbehoeften. De kennis en/of expertise valt in handen van de 

leerkracht en/of de onderwijsassistent.  

Daar waar wij voorheen elke groep evenveel assistentie gaven, ongeacht de zwaarte van de zorg, 

werken wij sinds enkele jaren vanuit vakgebieden, gekoppeld aan leerlingen. Hiermee sluiten wij aan 

bij de behoefte van een groep, noodzaak voor een leerling en/of competenties van een leerkracht. 



 Jaarverslag De Bareel 2016-2017 
 

12 
 

De methodes voor lezen, rekenen en taal  hebben een geïntegreerd aanbod voor de meer- en 

hoogbegaafden. Voor leerlingen die met dit extra aanbod nog niet uitgedaagd worden, is er de 

interne plusklas. In het vorige schooljaar hebben wij de onderwijstijd voor deze leerlingen met een 

half uur verlengd naar anderhalf uur per leeftijdsgroep, waardoor er nog meer tijd voor deze 

doelgroep is gerealiseerd. De kinderen krijgen extra pluswerk, dat ze naast hun reguliere werk en het 

standaard pluswerk op school moeten maken. De organisatie is verstevigd doordat nog twee 

collega’s opgeleid zijn tot Talentbegeleider, zodat kennis en ervaring breder getrokken wordt. Omdat 

de plusklassen erg groot werden zijn er meer mogelijkheden ontworpen voor verrijking in de eigen 

klas. Bovendien zijn de toelatingsnormen voor toelating tot deze plusklas aangescherpt. Een actieve 

werkhouding en prestatiemotivatie zijn belangrijker voorwaarden geworden. 

 

Dit jaar zijn wij gestart met 3 rekenklassen, onder leiding van de Spoor 3 leerkracht (rekenen) voor de 

groepen 4 t/m 8, met als doel; het wegwerken van hiaten op het gebied van reken strategieën. In 

deze groepen worden leerlingen (met een IV-score) geplaatst waarvan wij het idee hebben dat er 

meer ontwikkeling kan zijn bij een intensievere begeleiding. Deze groepen worden begeleid door 2 

leerkrachten (incl. de rekencoördinator) en een onderwijsassistent. De resultaten hiervan zijn nog 

naar tevredenheid. Enkele leerlingen zijn flink vooruit gegaan, het grootste gedeelte is gelijk 

gebleven. Wij vinden het belangrijk dat zij niet verder achterop zijn geraakt en vooral dat hun hiaten 

in beeld komen en hun rekenplezier terugkomt. 

Wij zijn van mening dat de opbrengsten stijgen als de kwaliteit van het onderwijs goed is. Kwaliteit 

vooral van de cognitieve vakken en de kundigheid van de leerkracht, maar tevens de kwaliteit van de 

sfeer in de school en een breed aanbod. Creativiteit, bewegingsonderwijs, ICT, een cultureel aanbod 

en de sociaal emotionele vaardigheid behoren ook tot de pijlers van ons onderwijs. Door een breed 

aanbod bereiken wij meer momenten van competent voelen, successen vieren en met plezier naar 

school gaan. Door een breed aanbod binnen een veilig klimaat, gaan de kinderen graag naar school 

en komen de kinderen tot leren. Om die reden spreken wij als team van “kwaliteitsgericht werken” in 

plaats van de term opbrengstgericht werken, zoals landelijk wordt gebruikt.  

 

2.5 Passend onderwijs 

 

De Bareel heeft positief geformuleerde grenzen opgesteld, die zorg 

moeten dragen voor een veilig klimaat voor leerlingen, ouders en 

medewerkers. Tevens is er een protocol “Omgaan met gedrag op 

Basisschool De Bareel” opgesteld en is er het pestprotocol  voor team, 

ouders en leerlingen. Ook wordt het scheidingsprotocol gehanteerd. 

Hiermee hopen we de communicatie ten behoeve van de ontwikkeling 

van elk kind met beide ouders te kunnen voeren in een constructieve 

setting. Wij werken wij vanuit de driehoek ouders – kind – school, 

waarbij beide ouders een grote rol spelen.  

Het team investeert in gedrag door middel van groepsactiviteiten, 

samenwerken, grenzen stellen en optreden bij wangedrag. De 

bewustwording van de noodzaak van het bewaken van de grenzen, de 

opgestelde protocollen en eventuele gesprekken met leerkrachten, 
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ouders en leerlingen hebben het beoogde effect. Het vereist de nodige aandacht, maar wij merken 

dat we daarmee het gewenste resultaat behalen. Invallers herkennen de structuur en hebben minder 

moeite om de groepen in de bovenbouw op te vangen. Er zijn duidelijke regels en afspraken, 

consequenties bij misstappen en structuur in de aanpak van de lessen en de dagplanning.  

Door onze gerichte aanpak voor de meer- en hoogbegaafden en de zorg die wij bieden aan leerlingen 

die extra aandacht en hulp nodig hebben, merken wij dat belangstellende ouders met dit beeld naar 

de school toekomen. We krijgen steeds meer geïnteresseerde ouders van kinderen die meer begaafd 

zijn (en soms ook op de huidige school onderpresteren) of kinderen die meer zorg nodig hebben. 

Indien we een aanmelding krijgen van een leerling met speciale onderwijs en/of zorgbehoefte, wordt 

er gekeken of de school de zorg en begeleiding kan bieden. Middels een vast stappenplan (zie bijlage 

3) waarbij gesprekken en observaties een rol spelen, proberen wij een zo objectief mogelijk beeld te 

krijgen om te kunnen bepalen of we de leerling kunnen plaatsen. 

Uitgangspunten voor mogelijke inschrijving zijn; 

- Groepsgrootte en -samenstelling 

- Zorg in de groep – kan de leerkracht de zorg van de mogelijk nieuwe leerling 

realiseren met de huidige middelen en organisatie?  

- Kennis en kunde van de leerkrachten 

- Onderwijsbehoefte van de leerling 

- Samenwerking met en steun van de ouders 

 

De leraren met een specialisme op een vakgebied, LB-ers, zijn betrokken bij het opstellen van beleid. 

Dit heeft geresulteerd in een professioneel en samenwerkend team, dat betrokken is bij de aanpak 

en de zorg op het gebied van Passend Onderwijs. De inzet van de volgende functies zorgen ervoor 

dat we leerlingen de aandacht en begeleiding kunnen geven, die zij nodig hebben: 

 Gedragsspecialist; De gedragsspecialist ondersteunt leerkrachten, ouders en leerlingen op 

het gebied van gedrag. Zij verzorgt tevens SOVA trainingen voor leerlingen van de 

bovenbouw en heeft individuele aandacht voor leerlingen met verschillende problemen  

(ADHD, echtscheiding, concentratie problemen etc.).  Zij geeft faalangstreductietraining aan 

leerlingen van de groepen 4 en 5. 

 Leescoördinator; De leescoördinator ondersteunt het team, ouders en leerlingen op het 

gebied van technisch lezen, leesbeleving en leesproblemen (dyslexie). De leescoördinator 

heeft samen met een IB-er de opleiding dyslexie met succes afgerond, waardoor zij een 

dyslexie onderzoek kan afnemen en handelingssuggesties kan geven.  

 Taalcoördinator;  De taalcoördinator ondersteunt het team, ouders en leerlingen op het 

gebied van taal, begrijpend lezen, woordenschat en problemen op die gebieden.  

 MRT deskundige; De MRT deskundige begeleidt leerlingen die op motorisch vlak uitvallen. Hij 

werkt een uur per week met leerlingen, uit diverse groepen van de onderbouw, die zorg en 

aandacht nodig hebben.  

 Rekenspecialist; De rekenspecialist ondersteunt het team, ouders en leerlingen bij 

rekenproblemen. Zij kan, indien nodig, een rekenonderzoek afnemen en 

handelingssuggesties geven. Zij geeft vorm aan de ontwikkeling van de speciale rekenklassen. 

 Specialist Jonge Kind; De specialist heeft de kennis omtrent het onderwijs aan het Jonge 

Kind. Wij zijn van mening dat het onderwijs aan de leerlingen van 4, 5 en 6 jaar een 

specialisme is en kennis omtrent de doelgroep nodig is om tot een passend aanbod te 
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komen. Zij geeft, samen met de bouwcoördinator, de IB-er en directie, het onderwijs vorm in 

doelen en aanpak.  

 Coördinator meer- en hoogbegaafdheid (Talent begeleider); De Talentbegeleider is 

verantwoordelijk voor het aanbod voor de meer- en hoogbegaafden in de interne plusklas. 

De Talentbegeleider signaleert, coördineert en begeleidt het team bij vragen rondom 

ontwikkeling of aanpak van individuele leerlingen.    

 De ICC-er, Interne Cultuur Coördinator. Deze persoon zorgt, samen met het team, voor een 

breed aanbod op creatief en cultureel gebied. Er is de afgelopen jaren heel veel ontwikkeld 

en in ons aanbod opgenomen. Wij ontwikkelen een leerlijn voor cultuur erfgoed en de 

creatieve vakken. Hiervoor zullen we gedegen keuzes moeten maken en een aantal 

speerpunten moeten kiezen, om het huidige cognitieve aanbod niet in de verdrukking te 

brengen.  

 

Kinderen die reeds op school zitten, maar vastlopen op cognitief of sociaal gebied, worden 

besproken in het Ondersteuningsteam Intern of het Ondersteuningsteam Extern. Dit schooljaar zijn 

er arrangementen aangevraagd, waardoor we vanuit het Samenwerkingsverband (SWV) extra gelden 

hebben ontvangen om de specifieke zorg en begeleiding te kunnen bieden. De geldstromen die 

voorheen  via het SWV werden aangevraagd, ontvangen wij nu als een bedrag per leerling. Dit geld  

kunnen we naar eigen inzicht besteden. Een deel van dit geld is op Stichtingniveau getrokken en 

wordt verdeeld over de scholen na overleg via een solidariteitsbeginsel. 

 

2.6 Professionalisering 

Wij hebben de bestaande afspraken omtrent aanbod en werkwijze voor o.a. spelling, begrijpend 

lezen, rekenen en het aanbod voor de meer- en hoogbegaafden geborgd. Hiervoor zijn 

themavergaderingen gepland en de kennis van teamleden ingezet om inhoud te geven aan deze 

bijeenkomsten. De inhouden die belangrijk zijn geweest voor ons aanbod en de aanpak zijn verwerkt 

in de kwaliteitskaarten. De kwaliteitskaarten zijn het uitgangspunt, school breed, en belangrijk voor 

de doorgaande lijn. Hiermee professionaliseren wij ons onderwijs en de kwaliteit van aanbod.   

 

Ook dit schooljaar hebben de leerkrachten, die benoemd zijn tot leraar B (LB functie), samen met de 

directie gewerkt aan het professionaliseren en het kwalitatief sterker maken van ons onderwijs. De 

directie heeft met alle LB-leerkrachten gedurende het schooljaar  gesprekken gevoerd over de 

ontwikkelingen en plannen op hun specifieke aspect van ons werk. Aan het einde van het schooljaar 

hebben we evaluatiegesprekken gevoerd waarin we doelen hebben gesteld voor het komende 

schooljaar.  

De interne plusklas heeft voor het vierde jaar succesvol gedraaid. Dit jaar met een uitbreiding van 2 

extra groepen met 2 nieuwe talentbegeleiders. De lees- en reken coördinator hebben een rol 

gespeeld bij de analyse van de EWS.  

Sinds de invoering van Passend Onderwijs, 1 augustus 2014, is de nascholing gericht geweest op het 

verstevigen van de kennis binnen het team omtrent de aanpak en het geven van zorg bij het 

ontstaan van achterstanden (cognitief of gedrag). Daar budgetten en ondersteuning binnen Passend 

Onderwijs anders geregeld zijn en een school binnen de lumpsum eigen keuzes kan maken, hebben 

wij er voor gekozen om ons te richten op de scholing van toekomstige IB-ers en gedragsspecialisten. 

Medewerkers die gericht onderzoeken kunnen doen op het gebied van rekenen en/of taal hebben 
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ambulante tijd gekregen. Naast het afnemen van onderzoeken adviseren en ondersteunen zij 

leerkrachten en ouders. De ervaring met het afnemen van onderzoeken door eigen specialisten zijn 

positief; 

- Kosten besparing 

- Effectiviteit (onderzoeken kunnen sneller ingepland en afgenomen) 

- Betrokkenheid IB bij de resultaten en het kunnen doorpakken indien noodzakelijk 

- Korte lijnen tussen school en ouders 

 

De drie bouwcoördinatoren hebben zich de afgelopen jaren geschoold op het gebied van 

leidinggeven. Hiermee is de expertise in het Management Advies Team en de professionalisering van 

de leden gegroeid.  

Een Intern begeleider heeft zich gespecialiseerd als beeldcoach. Zij is ook dit schooljaar vrij 

geroosterd voor het coachen van belangstellenden en op verzoek van directie. Beeld coaching heeft 

inmiddels een plek binnen de organisatie bij; 

 persoonlijke leervragen 

 het verhogen van de opbrengsten – gerichte fragmenten op een vakgebied collectief 

bekijken en bespreken.  

In het komende schooljaar zal ook een tweede IB-er de opleiding beeldcoach gaan volgen. 

Alle medewerkers zijn zich verder gaan nascholen op het gebied van coöperatief leren. Coöperatief 

leren is een vast onderdeel geworden van het Directe Instructiemodel. Les ideeën worden verzameld 

op SharePoint, tijdens leerjaarvergaderingen en teambijeenkomsten. De intrinsieke motivatie van 

heel het team, om hierin te groeien en mogelijkheden te verkennen, is groot.    

Vanwege de invoering van het vak Engels van groep 1 t/m 8 hebben veel collega’s zich geschoold in 

de Engelse taal. Ook het komende schooljaar zal weer een aantal  collega’s zich gaan scholen. 

Door ophoging van het professionaliseringsbudget in dit boekjaar konden wij de wensen van meer 

collega’s inwilligen. 

 

2.7 Werkdruk 

De directie van De Bareel is zich bewust van de impact van de beleving van werkdruk op het 

welbevinden van werknemers en is om die reden gericht op het verminderen van de werkdruk. 

Afgelopen jaren zijn er diverse interventies ingezet om de werkdruk te reduceren, waardoor de 

beleving van de werkdruk positiever is dan daarvoor.  

.  
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Hoofdstuk 3 Ouder-, leerling- en personeel tevredenheid onderzoek 

 

3.1  Het personeelstevredenheidsonderzoek 

 

Met een personeelstevredenheidsenquête is in maart 2017 de tevredenheid  het team in kaart 

gebracht. Dit tevredenheidsonderzoek is ingevuld vanuit de situatie zoals die was voor november 

2017 met de toenmalige directie. De algehele tevredenheid is voldoende tot goed. In de 

teambespreking heeft het team 3 aspecten gekozen die voor hen het meest aandacht behoeven. 

Deze aspecten, werkdruk, lesvoorbereidingstijd en de aanpak van sociaal emotionele vorming 

zijn besproken n.a.v. standaardvragen. Een verslag hiervan vindt u in bijlage 4. 

Dit schooljaar zijn er een tweetal koffie-feedback-ochtenden gehouden, waarbij directie met 

ouders in gesprek is gegaan. Het doel van de koffie-feedback-ochtenden; 

- Feedback krijgen op de dagelijkse gang van zaken 
- Verbinding met ouders verstevigen 
- Verbeterpunten onderzoeken 
- Weten wat er onder ouders leeft 
- Tevredenheid van ouders peilen 
Ouders werd gevraagd punten in te brengen en wij hadden een aantal vragen opgesteld; 

1. Waarover bent u tevreden / waarover bent u minder tevreden? 
2. Wat ziet u van de missie, visie en identiteit terug? 
3. Wat verwacht u van De Bareel (bijv. op maatschappelijk gebied)? 
4. Hoe ervaart u de communicatie met en vanuit de school? Wat gaat goed? Wat kan beter? 
5. Tips en tops voor het team 
 
In totaal zijn er zes geïnteresseerden in gesprek gegaan, waardoor de directie de voorgenomen 
coöperatieve aanpak heeft laten varen. De volle anderhalf uur is er gesproken over de school, 
vanuit ervaringen en vragen. Onderwerpen waren o.a.: Vervanging, parkeren, de gedragscode, 
activiteiten van groep 8 na de meivakantie. 
Positieve punten en mogelijke verbeterpunten werden belicht. Soms was een toelichting/ 
zienswijze van directie afdoende om ouders mee te nemen in de keuze van de school. Hiermee is 
bij de directie nog meer de noodzaak duidelijk geworden om zoveel mogelijk te delen met 
ouders, zodat vragen en/of onduidelijkheden en/of een negatieve lading weggenomen kan 
worden. Het stukje vanuit de directie in de Nieuwsbrief wordt gewaardeerd en veel gelezen. Het 
meenemen van ouders over besluitvorming kan een nog grotere bijdrage leveren aan de 
tevredenheid onder ouders. Een samenvatting van de gesprekspunten is op te vragen bij de 
directie en reeds gedeeld met de MR en het team.  
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Hoofdstuk 4  Beheer en organisatie 

4.1 Huisvesting 

 

Dit is het tiende schooljaar waarin de school gehuisvest is in dit gebouw. Hierin zijn 16 groepsruimtes 

gerealiseerd. Het gebouw wordt optimaal gebruikt en er zijn reeds aanpassingen gedaan wegens het 

groeiende aantal ingeschreven leerlingen. Ook maken we gebruik van 4 lokalen die in de 

semipermanente uitbreiding zijn gevestigd. In het hoofdgebouw zijn onderstaande voorzieningen 

opgenomen: 

- Gymzaal met bijbehorende nevenruimtes 

- Speelzaal 

- Personeelsruimte 

- 6 magazijnen 

- 7 kantoren 

- Centrale hal 

- BSO ruimte (2X) 

De gymzaal wordt in medegebruik gegeven. Hiervoor is de toetreding separaat te regelen.  

Door de groei van het aantal leerlingen bleek de capaciteit van het gebouw onvoldoende. We werken 

met 20 groepen in een gebouw met 16 groepsruimtes, waardoor 4 groepen genoodzaakt zijn om 

gebruik te maken van andere ruimtes. Deze groepen zijn gehuisvest in respectievelijk de 

personeelskamer, een RT-ruimte en de BSO – ruimtes. BSO en de school zijn genoodzaakt duidelijke 

afspraken te maken omtrent het gebruik van de ruimtes, voor – en na schooltijd. Dit houdt o.a. in dat 

verschillende collega’s na schooltijd niet in hun eigen lokaal kunnen blijven omdat de BSO het dan in 

gebruik neemt. 

In februari 2017 is er wederom een instroomgroep voor vierjarigen gestart, wegens te grote 

kleutergroepen (30/31 leerlingen per groep in november). In juni 2016 hadden we dit al in beeld en 

zijn we in gesprek gegaan met het Bestuur en de gemeente voor 2 extra lokalen. Die besprekingen 

zijn op niets uitgelopen en onlangs hebben wij vernomen dat we de oplossing weer binnenshuis 

moeten vinden. 

Daarom is in februari 2017 het laatste BSO lokaal ingezet als groepsruimte, de instroomgroep. Een 

andere oplossing was niet voorhanden. Deze ruimte ervaren we als minder geschikt. Volgend 

schooljaar zullen we geen instroomgroep hoeven starten omdat wij konden starten met 6 kleine 

kleuterklassen die maximaal uitgroeien naar 29 leerlingen aan het einde van het schooljaar. Wij 

hebben deze mogelijkheid gecreëerd door van 3 kleine groepen vier 2 grote groepen vijf te vormen 

van 28 leerlingen. 

In dit schooljaar was er een leerlingenstop voor alle groepen behalve de groepen 6. In het schooljaar 

2017-2018 is er een leerlingenstop voor de groepen 1-2 en 5.  

Afgelopen jaren is er door de gemeente gewerkt aan het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen, 

op het parkeerterrein en aan de Waddenlaan. Tevens is de verkeerssituatie aan de Waddenlaan 

deels gewijzigd waardoor de veiligheid voor wandelaars en fietsers is verbeterd. Desondanks ervaren 

de ouders, de leerlingen en de school de verkeerssituatie als onveilig. Met name de situatie bij de 

rotonde zien wij als gevaarlijk, ondanks het feit dat de situatie aan de voorwaarden van 

verkeersveiligheid voldoet. 

Het parkeergedrag van de ouders van de school zorgt voor ergernis en boosheid bij buurtbewoners 
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en het team. Er wordt schade aangericht aan auto’s van buurtbewoners en ouders houden zich niet 

aan de regels en reageren onvriendelijk wanneer zij erop aangesproken worden. 

Wegens de verhuur van de diverse voorzieningen komen er veel onbekenden de school binnen. 

Hierdoor is de organisatie kwetsbaar, daar er veel waardevolle materialen staan. Dit jaar zijn er een 

drietal laptops ontvreemd. In de zomervakantie 2016 zijn op alle klasdeuren sloten worden geplaatst, 

zodat ruimtes niet meer te betreden zijn na schooltijd.  

 

In de laatste driehoeksmeting kreeg het onderwerp ‘schoonmaak’ een lage waardering op alle 

scholen van Tabijn. Om die reden heeft Tabijn er voor gekozen opnieuw een Europese aanbesteding 

aan te gaan. Dit heeft geresulteerd in het voortzetten van de samenwerking met het huidige 

schoonmaakbedrijf, volgens vernieuwde eisen en een gericht aanbod naar de wens van de school. Er 

wordt vanaf het ingaan van het nieuwe contract gewerkt met een 'extra toiletronde'. Dit heeft 

geresulteerd in het verhogen van de tevredenheid onder leerlingen, personeel en ouders. De 

medewerker komt bijna dagelijks langs voor een toiletronde en is zeer betrokken bij zijn taak. De 

samenwerking met het schoonmaakbedrijf kenmerkt zich als constructief maar vooral reactief, 

vanwege de snelle acties indien noodzakelijk. Schoonmaak is afhankelijk van de medewerkers die 

ingezet worden. Op dit moment is de school tevreden over de medewerker die de boven verdieping 

verzorgt. Over overige medewerkers wordt met regelmaat gesproken met de leidinggevende van het 

schoonmaakbedrijf. Het heeft nog niet het gewenste resultaat tot nu toe.  

 

4.2 Oudervereniging 

 

De ouderraad is een vereniging met inschrijving in de Kamer van Koophandel. Voorzitter, secretaris 

en penningmeester vormen het dagelijkse bestuur. Vergaderingen worden eens per maand  

gehouden. Deze zijn openbaar. Agenda en verslagen worden gepubliceerd op de site. De (adjunct) 

directeur en een van de teamleden zijn bij de bijeenkomsten aanwezig. Belangrijke zaken die aan de 

orde zijn geweest: 

- Sinterklaas 

- Kerst 

- Pasen 

- Bareelfeest 

- Sportdag 

- Schoolreis 

- Schoolkamp groep 8 

- Afscheid groep 8 

- Opzetten bibliotheek 

- Uitbreiding speelmogelijkheden schoolplein 

- Sportdagen 

- Het vaststellen en innen van de vrijwillige ouderbijdrage (contributie) 

De oudervereniging stelt los van dit jaarverslag een eigen jaarverslag op.  
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4.3 Informatievoorziening naar ouders 

 

Sinds dit schooljaar werkt De Bareel met Social Schools, een communicatie service voor het 

onderwijs. Middels Social Schools ontvangen ouders/verzorgers de wekelijkse Nieuwsbrief, extra 

informatie vanuit de directie en nieuws vanuit de groepen en de BSO. Tevens kan er een sms 

verzonden worden in geval van calamiteiten. Door de inzet van Social Schools is de communicatie 

sneller, overzichtelijker en is er voor de leerkrachten minder administratief werk te verrichten. De 

afspraken voor de 10-minutengesprekken worden ook via  Social Schools gemaakt. De 

privacygegevens van de ouders/verzorgers blijven gewaarborgd. Tot nu toe bevalt Social Schools 

voldoende. Op Tabijnniveau wordt op dit moment gewerkt aan het verbeteren van het systeem en 

het aanpassen aan wensen vanuit de scholen. 

De website van De Bareel is dit jaar geheel vernieuwd. Het is opgezet volgens het format dat alle 

scholen van Tabijn hanteren. Hier wordt actuele informatie geplaatst met een vrijblijvend karakter en 

informatie vanuit de directie over de schoolontwikkeling, zoals het jaarverslag en de schoolgids.  

 

De Bareel verzorgt een Nieuwsbrief voor ouders/ verzorgers. Deze informatiebrief verschijnt 

tweewekelijks. In de Nieuwsbrief staat de actuele maandkalender en al het belangrijke nieuws uit de 

bouwen. Tevens begint de Nieuwsbrief met ‘Nieuws vanuit De directie’. Ouders geven aan waarde te 

hechten aan dit item, aangezien er informatie in staat rondom beleid en keuzes die de school maakt.  

Sinds een aantal jaar is De Bareel te vinden op Facebook. Het plaatsen van berichten is in handen van 

de ICT–coördinatoren. Wij hebben ervoor gekozen Facebook te behouden naast Social Schools 

omdat dit door aspirant-ouders eerder gevonden wordt dan de website.  

 

In het schooljaar, 2015/2016, zijn een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd: 

 Samenwerkingsplan tussen ouders, leerling en school  

 ‘Frisse start’ in week 2 en 3 van het schooljaar  

 Startgesprek met ouders, leerkracht en kind, week 4 (vanaf groep 3 zit de leerling bij het 

gesprek) 

 Vervolggesprekken met ouders, leerkracht en kind worden in sommige situaties niet meer via 

Social Schools ingepland, maar in overleg met ouders aan het begin van het schooljaar. 

Hierbij is de behoefte van ouders, kind en leerkracht leidend voor de af te spreken frequentie 

en de wijze waarop (mail, telefoon, persoonlijk).  

Wij ervaren dat we met deze aanpassingen een nog betere samenwerking tussen ouders, kinderen 

en school bewerkstelligen. We zien korte lijnen, werken aan gerichte doelen en openheid.  

Sinds vier jaar heeft De Bareel  een digitaal rapport. De inhoud, lay-out en de waardering hebben 

aandacht gekregen en dit heeft geresulteerd in een prachtig document, waarbij de uitstraling school- 

breed eenduidig is. Het rapport is vorig jaar aangepast aan de nieuwe pedagogische huisstijl. Dit 

rapport wordt in februari en juni aan ouders meegegeven. De voordelen van dit digitale rapport is 

groot gebleken voor de gebruikers, de leerkrachten, omdat gegevens via het leerlingvolgsysteem van 

de school, verzameld kunnen worden en digitaal verwerken van gegevens gemeengoed is in het 

team. Het team heeft dit jaar de LVS gegevens digitaal met ouders kunnen delen via Social Schools, 

zodat ouders goed op de hoogte zijn van de vorderingen van hun kind.  

 

4.4 Medezeggenschapsraad 
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Het verslag van de medezeggenschap vindt u in bijlage 5 maar verschijnt ook separaat. Het is te lezen 

op de website van De Bareel, onder het kopje Medezeggenschapsraad.   

4.4 Buitenschoolse opvang 

Het verslag van de buitenschoolse opvang verschijnt separaat. Het is te lezen op de website van De 

Bareel, onder het kopje Buitenschoolse opvang. 

4.5 Financiën 

De financiële situatie van onze school is gezond te noemen. 

De ruime reserve is onderdeel van het jaarlijkse begrotingsgesprek geweest met de financiële 

controller van de Stichting. 

Besloten is om een deel van de reserve te investeren in de school. Een werkgroep is hiermee aan de 

gang gegaan en heeft input gekregen van het team en de BSO medewerkers. Een voorstel zal 

binnenkort aan de MR gepresenteerd worden. 

Boekjaar 2017 wordt afgesloten met een negatief resultaat. De volgende zaken hebben gezorgd voor 

dit (verwachte) eindresultaat: 

- direct aan het begin van het schooljaar gestart met 6 kleutergroepen (mogelijk gemaakt door 

het samenvoegen van 3 relatief kleine groepen 4 naar 2 grotere groepen 5) 

- Directie kiest bewust voor overbesteding, daar de reserves hoog zijn en investeringen nodig 

om de huidige kwaliteit van ons onderwijs te kunnen behouden en kinderen te kunnen 

plaatsen. Met name op het gebied van nascholing (persoonlijk en individueel) wordt meer 

geïnvesteerd dan begroot.  

Ook de posten onderwijsleerpakket en speel/spelmateriaal vallen hoger uit dan begroot. 

In oktober 2017 wordt de nieuwe begroting opgesteld voor het kalenderjaar 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsdoelen schooljaar 2017/2018 

Hoofdstuk 5   Ambities komend schooljaar 

5.1 Schoolontwikkeling 

Voor volgend schooljaar heeft de directie van De Bareel, samen met het team, gekeken 

welke domeinen aandacht behoeven. De keuze is uiteen gezet in onderstaand schema: 
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Doelen schooljaar 2017/2018 Acties   

1. Doelen ouderbetrokkenheid  

a. Verfijnen en 

verstevigen 

samenwerking 

ouders - leerling – 

school 

b. Borgen en verhogen 

leerprestaties & 

welbevinden van de 

leerlingen van De 

Bareel  

 

 Start bijeenkomst “Frisse start’ voor ouders-leerlingen-

leerkracht, volgens de gemaakte afspraken             

 Startgesprekken – ouders - leerling - leerkracht in week 

4 m.b.v. het format van de agenda waarbij meer 

inbreng van ouders verwacht wordt 

 Gespreksrondes in februari en mei m.b.v. het format 

van de agenda 

               - Over een periode van 2 weken 

               - Tijd wordt in startgesprek afgesproken 

               - Voor ouders die tussendoor gesprekken hebben,            

gelden deze rondes niet.  

               - We houden de gesprekken overdag, maar 2 dagen 

mogelijkheid tot 17:30.  

   

 Koffieochtenden (ouders -teamleden) met als doel;  

feedback krijgen op de beleving ‘driehoek’  

  

 Verder instrueren van team over lezen van scores en 

ontwikkeling leerlingen – zodat leerkrachten zelf de 

analyse en evaluatie kunnen formuleren en een 

gefundeerd verhaal hebben richting ouders 

 

2. Doelen kwaliteiten 

cognitieve aanbod  

Algemeen 

a. Borgen en verhogen 

leerprestaties & 

welbevinden van de 

leerlingen 

b. Borgen en 

onderhouden van 

alle afspraken en de      

uitvoering van de  

kwaliteitskaarten      en 

protocollen  

 

 Borgen en onderhouden van alle afspraken en de 

uitvoering van de  kwaliteitskaarten en protocollen  

m.b.v. inzet van organogram en overlegstructuur + 

actielijsten (wie doet wat) 
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3. Doelen Lezen  

c. Borgen en verhogen 

leerprestaties & 

welbevinden van de 

leerlingen 

d. Borgen en 

onderhouden van 

alle afspraken en de      

       uitvoering van de          

kwaliteitskaarten  en 

protocollen  

 Verder uitzetten van leesprogramma BOUW. Evalueren 

en evt. verfijnen 

 Coachen van OA op aanpak van leeshulpgroepjes door 

leescoördinator 

 Opzetten van schoolbibliotheek t.b.v. leesbevordering 

 Gerichte klassenbezoeken door coördinatoren, LB 

specialisten, directie 

3.  Doelen Rekenen;  

e.   Borgen en verhogen 

van de leerprestaties op 

het gebied van rekenen 

              f.   Borgen en verhogen  

van het welbevinden en 

zelfvertrouwen van de 

leerlingen tijdens instructies  

 

 Borgen werken met methode WiG (groep 3 t/m 8) 

 Nascholing ‘Met sprongen vooruit’ voor de leerkrachten 

van de Rekenklas op kennis van leerlijnen en passende 

strategieën ten behoeve van extra zorg (1 t/m 8 ) 

 Borgen van het Stappenplan voor zorg Rekenen  

 Borgen van het dyscalculie protocol 

 Voortzetten van Rekenklas met spoor- 3 leerkracht voor 

de IV- leerlingen, een middag in de week 

 Betrokkenheid spoor- 3 leerkracht bij vraagstukken, 

oudergesprekken, analyseren toetsen  

4. Doelen professionele 

leergemeenschap  

               4.1. Borgen en verhogen            

van de kwaliteit van het team op 

de pijlers inhoud, houding en 

verhouding. 

 

 

 

              4.2 Borgen van het    

welbevinden van iedereen die 

bij de Bareel betrokken is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hele jaar; Coachen van teamleden vanuit hulpvraag 

 Visie PLG beschrijven 

Vanuit de visie beleidsstuk schrijven; Wat betekent de 

visie voor ons handelen? Wat zien we elkaar concreet 

doen?  

 In verschillende bijeenkomsten en samenstellingen 

teamleden kennis laten delen 

 

 Elke ochtend loopt directie rond om elke collega 

persoonlijk te begroeten 

 Klassenbezoeken door directie, bouwcoördinatoren, 

specialisten, IB-ers 

 Directie bezoekt regelmatig bouwvergaderingen.  

 Aan begin van schooljaar stellen we een BOP 

(BouwOntwikkelPlan) op. 

 Regelmatig gesprekken voeren over welbevinden, 

vooral informeel 

 Teamborrels voor en/of na vakanties op wisselende 

dagen zowel binnen als buiten school 

 Talenten zien, benoemen en laten ontwikkelen 

 Autonomie bewaren door verantwoordelijkheid geven 
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en eigen keuzes maken   

5. Cultuur 

5.1 Vormgeven van onze 

visie op cultuureducatie 

              5.2 Realiseren van de   

doelen die in het beleidsplan 

beschreven staan 

5.3 Vergroten van de 

uitdagende 

leeromgeving 

 Verder uitwerken van Integrale aanpak ICC, gekoppeld 

aan thema’s WO 

 Opstellen leerlijn voor de diverse vakken die vallen 

onder ICC 

 In OB start met methode ‘Laat maar zien’ (beeldende 

vorming) 

 Onderzoeken in MB en BB welke methode aansluit bij 

de visie  

 Teamnascholing Muziekonderwijs  

        6. Creativiteit 

6.1 Vormgeven van onze 

visie op creativiteit 

binnen de Bareel 

6.2 Realiseren van de 

doelen die in het 

beleidsplan beschreven 

staan 

6.3 Vergroten van de 

uitdagende 

leeromgeving 

 Visie ontwikkelen en beschrijven  

 Onderzoeken hoe we als team gebruik kunnen maken 

van elkaars talenten 

 Kennis delen en uitwisselen t.b.v. het ontwikkelen van 

vaardigheden van teamleden 

7   Sociaal emotionele 

ontwikkeling 

7.1 Borgen en verhogen 

van de leerprestaties en 

het welbevinden van 

onze leerlingen 

 Borgen afspraken omtrent; 

- De gouden weken 
- Pestprotocol 
- Geestelijke stromingen 

 Inventariseren Ontwikkelen Leerlijn SOEMO  

 2 SOEMO-methodes uitproberen om tot keuze te 
komen 

8.  Aanbod Engels van groep 

1 t/m 8 

              8.1 Aanbieden  van 

Engelse taalontwikkeling vanaf 

groep 1 t/m groep 8. 

 Starten met methode ‘Join in’ van groep 1 t/m 8. 

 Bijbehorende teamscholing  

       9.  Ontwikkeling groep 1/2  

op het gebied van taal- en 

rekenen en spel 

9.1 Borgen en verhogen 

leerprestaties & 

welbevinden van de 

leerlingen van de 

groepen 1/2  

 Methode ‘Sil op school’ wordt in aangepaste vorm 

voortgezet 

 Speelleeromgeving verrijken 

 Aanbod begrippen in de kleine kring, grote kring en 

hoeken 

 Wijze van organiseren van de kleine kring en inloop 

onder de loep nemen, andere vormen verder  

uitproberen en bespreken 

 Collegiale consultatie intensiveren intern en extern 
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      10. Leren om te Leren  

10.1 Vergroten van de motivatie 

van leerlingen voor het leren 

Leren. 

 

 

 

 Teamnascholing ‘Ondernemend leren’ Ontwikkelvraag: 

Hoe kunnen wij ons onderwijs aantrekkelijker maken 

waardoor leerling en leerkracht nog meer geïnspireerd 

en gemotiveerd worden? Wat betekent dit voor het 

huidige beleid en de huidige aanpak? Wat betekent dit 

voor het zicht op en de kennis van leerlijnen 

 Voortzetten en borgen coaching gesprekken met 

leerlingen op gebied van gedrag of leervraag 

  11. PR 

11.1 Vergroten en verstevigen 

van de positie van De Bareel in 

een krimpende markt 

 Vasthouden en borgen van de goede naam die de 

Bareel opgebouwd heeft 

 Onderzoeken van de mogelijkheid tot uit/inbreidingen, 

waardoor kwaliteit werkruimte  verhoogd wordt.  

 Uitbreiding betekent ook mogelijkheid tot de inzet van 

ruimten voor vakken als muziek, drama, 

handvaardigheid 

 Regelmatig overleg over leerlingaantallen, 

inschrijvingen en groepsgrootte. Steeds opnieuw 

aanpak evalueren en opstellen 

 

Het strategisch beleidsplan 2015/2019 is mede de basis voor ambities voor komend schooljaar . 

5.2 Kwaliteitszorg 

Om de kwaliteit omtrent de zorg te waarborgen hebben de intern begeleiders, in samenwerking 

met directie, het zorgplan beschreven binnen het format van het ondersteuningsprofiel. Het 

herijken van het plan is ingezet vanwege de wijzigingen rondom Passend Onderwijs en de eisen 

die de Inspectie van het Onderwijs aan de scholen voor Primair Basisonderwijs stelt. Wij zijn 

aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond.  

Het school-ondersteuningsprofiel maakt deel uit van het schoolplan. In het plan staat beschreven 

welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende 

onderwijsbehoeften. In het profiel wordt de visie van de school op passend onderwijs 

beschreven. Daarnaast vormt het een school specifieke uitwerking van de afspraken die binnen 

het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Er valt te lezen welke ondersteuning wordt geboden 

aan onze leerlingen en op welke wijze deze ondersteuning binnen de school is georganiseerd. 

Daarmee worden ook de grenzen van de mogelijkheden op school aangegeven. In dit school-

ondersteuningsprofiel is een ‘checklist’ opgenomen. Hier is in één oogopslag terug te zien welke 

ondersteuning de school kan bieden. Het plan is de basis om te komen tot kwalitatief goede zorg 

binnen een cyclus van een schooljaar. Het plan is gebaseerd op de 1-zorgroute waarbinnen de 

LVS toetsen, analyses n.a.v. de toetsen, groepsplannen/overzichten en handelingsplannen een 

plek hebben. Het team kent de inhoud van het plan en wordt bij het uitvoeren van de zorg 

begeleid door de interne begeleiders. De Bareel heeft 3 interne begeleiders. Elke Intern 

begeleider heeft de zorg over een specifieke bouw.  

Onze zorgstructuur kenmerkt zich door het ruime aanbod op het gebied van de systematische 

zorg en de extra onderwijsassistentie die we  kunnen inzetten. Binnen ons team is veel kennis op 
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het gebied van meer- en hoogbegaafden, ontwikkelingen die kinderen doormaken in het 

onderwijsleerproces voor de diverse vakken, op het gebied van stoornissen en gedrag en de 

onderwijsbehoeften die daarbij horen Wij vinden het belangrijk dat zorg voor een leerling breed 

gedragen moet worden, verantwoordelijkheden gedeeld moeten worden en ouders 

meegenomen moeten worden in die verantwoordelijkheid. Indien de zorg te eenzijdig wordt 

gedragen, is de situatie kwetsbaar bij veranderingen, wat vervolgens invloed kan hebben op het 

welbevinden van alle betrokkenen. De nieuwe vorm van ouderbetrokkenheid, gedeelde zorg en 

het bewaken van grenzen zijn aspecten die we in ogenschouw moeten houden, hoe tijdrovend 

het ook is.   

Vanuit Tabijn is een kwaliteitsdraaiboek opgesteld dat voldoet aan de eisen van de 

onderwijsinspectie, op het gebied van de diverse indicatoren, en dat aansluit bij de werkwijze 

van Tabijn. Het team van De Bareel hanteert dit draaiboek 

In november 2013 heeft de inspectie van het onderwijs een bezoek gebracht aan De Bareel voor 

een vierjaarlijks onderzoek. De bevindingen van dit bezoek heeft de inspecteur beschreven in 

een definitief rapport, dat tevens te lezen is op de website van de school, de website 

www.scholenopdekaart.nl en op de site van de inspectie van het onderwijs.  

5.3 Personele ontwikkeling 

De start van dit schooljaar begon redelijk rustig. Vanuit de flexpool waren drie parttime leerkrachten 

gestart . 

In november 2016 ging de directeur voor 2 maanden op ouderschapsverlof.  Zij werd vervangen door 

de adjunct-directeur en een plaatsvervangend adjunct-directeur. Direct bij haar terugkeer in januari 

2017 werd bekend dat zij tot de zomervakantie 2017 werkzaamheden  op het onderwijsbureau zou 

gaan doen. Vlak voor de zomervakantie werd bekend dat zij een nieuwe functie als directeur binnen 

Tabijn had geaccepteerd. De waarnemende directie heeft de werkzaamheden tot heden voortgezet. 

 

Dit jaar kwamen er ook een nieuwe bovenbouw coördinator, 2 nieuwe ICT-coördinatoren en een 

nieuwe vakleerkracht bewegingsonderwijs. Al deze nieuwe taken zijn opgepakt door huidige 

teamleden.  

De Bareel heeft altijd met een flexibele schil gewerkt, aangezien de school mogelijk in de toekomst 

zal krimpen.  

 

Wij zijn ons bewust van de mogelijke negatieve invloed die een (tijdelijke) vervanging met zich mee 

kan brengen. Het tijdig informeren van ouders en zorgen voor een gestroomlijnde overname zijn 

hiervoor van belang. In voorgaande jaren hebben we hierdoor een neerwaartse spiraal gezien en 

uiteenlopende interventies moeten inzetten om van een negatief groepsproces te komen tot meer 

rust, structuur en veiligheid. Dit jaar zijn ouders soms ongerust geweest, hebben op bepaalde 

momenten hun zorgen geuit, maar hebben, zover wij weten, wel het gevoel gehad dat de school er 

alles aan heeft gedaan om te zorgen voor stabiliteit. Ouders willen het beste voor hun kinderen en 

wij willen het beste voor de leerlingen.  Ouders meenemen in de stappen die we nemen, is een 

voorwaarde om de rust en vertrouwen te behouden.       

Wij complimenteren Tabijn dat het hen ook dit jaar weer gelukt is om hele goede vervangers voor 

onze collega’s te vinden die ook in het komende schooljaar op De Bareel mogen blijven. 
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Directie is zich bewust van het feit dat er een zeker risico schuilt in een jong team. Daar waar de 

voordelen groot zijn, op financieel gebied en flexibiliteit, zijn er nog veel leerkrachten die een 

toekomst en/of gezin willen opbouwen.  

 

Hoofdstuk 6   Nawoord 

Terugkijkend op het dertiende schooljaar van basisschool De Bareel hebben wij een groei 

doorgemaakt, op het gebied van: 

- Professionaliteit in het voeren van  gesprekken met leerling 

- Professionaliteit in het voeren van (uitdagende) gesprekken met ouders  

- Vergroten en verstevigen samenwerking tussen ouder – leerling - school 

- Stabiliteit van de opbrengsten 

- Kwaliteit van aanbod en instructie m.b.v. nieuwe methoden, het Directe instructiemodel 

en coöperatief leren 

- Borgen en verfijnen van het aanbod en de zorg voor 5 niveaus, resulterend in verkiezing 

tot ‘Excellente school’ 

- Uitwerken van ideeën omtrent een breed en gefundeerd aanbod (spoor 3 leerkracht, 

uitbreiden Talentbegeleiders, opleiden onderwijsassistenten, afnemen van onderzoeken 

door eigen personeel, technisch leesonderwijs m.b.v. Bouw) 

Het team van De Bareel kan wederom terugkijken op een leerzaam en tevens waardevol jaar. Door 

alle leermomenten zien we steeds meer een cultuur ontstaan vanuit verbinding, vertrouwen en 

professionaliteit. De waan van de dag speelt een steeds minder grote rol door onze professionele 

houding, de gestelde doelen en procedures. We handelen vanuit een visie, hebben een missie “De 

Bareel, een school voor duurzame kwaliteit” en houden ons aan de ingezette koers om dit doel te 

bereiken.  

We zien dat het vasthouden van de ingezette koers wordt beloond. Ouders geven ons terug dat er 

positief over De Bareel wordt gesproken en dat de termen als rust, structuur, veiligheid en kwaliteit 

worden gebruikt. We merken, door gesprekken met nieuwe ouders, dat het oude beeld van De 

Bareel, onrust door het werken met combinatiegroepen en open ruimtes, plaats heeft gemaakt voor 

dit  nieuwe, positieve beeld. We zijn trots op deze mondelinge reclame die we nodig hebben om ons, 

binnen een krimpende markt, in de wijk stevig neer te kunnen blijven zetten. Onze aandacht voor het 

pedagogische klimaat en het bewaken van onze grenzen is ook dit jaar weer een voorwaarde 

geweest om samen, met ouders, leerlingen en derden, te komen tot deze merkbare verbetering. 

Tevens ervaren we dat we werken met een gemotiveerde en vaste groep mensen die graag op De 

Bareel wil blijven werken. Hierdoor kunnen we verder werken aan gestelde doelen voor de leerlingen 

en een fijne werkplek voor onze werknemers.  

Naast de opbrengsten op het gebied van de cognitieve vakken hechten wij waarde aan de 

ontwikkeling van leerlingen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, creativiteit, cultuur 

en bewegingsonderwijs. We hebben ook dit schooljaar meerdere activiteiten ondernomen om dit 

vorm te geven en uit te dragen. We hopen dat dit zichtbaar en voelbaar is geweest.   
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Volgend schooljaar zetten we de ingezette koers voort. Het team zal zich richten op het borgen en 

verfijnen van de kwaliteit van ons onderwijs. Dit kunnen we niet zonder de samenwerking met de 

ouders, onze leerlingen en onze werkgever, Stichting Tabijn.  

 

De Bareel, waar je leren samen doet.   

Tevens willen wij de Medezeggenschapsraad, de Oudervereniging en Wim Noom van Stichting Tabijn 

bedanken voor hun bijdrage aan onze schoolontwikkeling en onze persoonlijke groei. Onze dank is 

groot! 

Met vriendelijke groet, 

Directie van basisschool De Bareel,  

Marga van Lieshout (wnd. directeur) & Willem Goos (wnd. adjunct-directeur) 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 

 

Beleidsdoelen schooljaar 2016/2017 met evaluaties 

Doelen schooljaar  Acties   Tussenevalua-

tie 

mrt. 17 

Eindvaluatie  

juli 17 

4. Doelen 

ouderbetrokkenheid  

a. Verfijnen en 

verstevigen 

samenwerking 

ouders - leerling – 

school 

b. Borgen en 

verhogen 

leerprestaties & 

welbevinden van 

de leerlingen van 

De Bareel  

 

 Start bijeenkomst 

“Frisse start’ voor 

ouders-leerlingen-

leerkracht, volgens 

de gemaakte 

afspraken             

 Startgesprekken – 

ouders - leerling - 

leerkracht in week 4 

m.b.v. het format van 

de agenda.  

 Gespreksrondes in 

februari en mei 

m.b.v. het format van 

de agenda 

-Opzet 

aangepast, 

meer inbreng 

van leerlingen 

 

- Agenda 

aangepast en in 

gebruik. Meer 

voorbereiding 

van ouders 

gevraagd 

 

-idem  

 

 

Idem 

Ouders zijn 

inmiddels 

geïnformeerd 

over de 

startgesprek-ken 

van volgend 

schooljaar  
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               - Over een periode 

van 2 weken 

               - Tijd wordt in 

startgesprek afgesproken 

               - Voor ouders die 

tussendoor gesprekken 

hebben,            gelden deze 

rondes niet.  

               - We houden de 

gesprekken overdag, maar 2 

dagen mogelijkheid tot 17:30.    

 Koffieochtenden 

(ouders -teamleden) 

met als doel; 

feedback krijgen op 

de beleving 

‘driehoek’ 

  

 Uitleg gehele team 

over lezen van scores 

en ontwikkeling 

leerlingen – zodat 

leerkrachten een 

goed verhaal hebben 

richting ouders. 

 

 

 Digitaal Inzicht 

ouders in LVS (en als 

het mogelijk is 

methode gebonden 

toetsen) m.b.v. 

nieuwe programma 

Social Schools 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Eerste 

bijeenkomst 

nov.16. 4 

ouders. Zinvolle 

feedback 

gekregen op 

praktische 

zaken 

 

- Is nog in 

ontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Is gebeurd                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tweede 

bijeenkomst mei 

’17. 2 ouders,  

Idem w.b. 

feedback 

 

 

 

-start gemaakt in 

groepsbespre-

king met 

leerkrachten 

door invullen 

EWS door IB en 

leerkracht 

 

 

 

 

 

Idem w.b. LVS 

5. Doelen kwaliteiten 

cognitieve aanbod 

2016/2017; borgen 

e. Borgen en 

verhogen 

leerprestaties & 

welbevinden van 

 Borgen en 

onderhouden van alle 

afspraken en de 

uitvoering van de  

kwaliteitskaarten en 

protocollen  m.b.v. 

inzet van organogram 

Wordt 

voortdurend 

geëvalueerd en 

aangepast 

 

 

 

Wordt 

voortdurend 

geëvalueerd en 

aangepast 
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de leerlingen 

f. Borgen en 

onderhouden van 

alle afspraken en 

de      

uitvoering van de  

kwaliteitskaarten      

en protocollen  

 

en overlegstructuur + 

actielijsten (wie doet 

wat) 

 Nog niet zeker; 

Invoeren Estafette 

voor groep 6 

 Nog niet zeker; 

Nascholing Estafette 

voor groep 6; huidige 

aanpak uitbreiden en 

verstevigen met de 

invoering van 

Estafette voor de 

gehele groep (1e helft 

van het jaar, 2e helft 

alleen voor de 

zorgleerlingen). 

 

 Gerichte 

klassenbezoeken 

door coördinatoren, 

LB specialisten, 

directie.  

Bijenkomsten voor 

diverse vakgebieden 

school breed (n.a.v. 

filmopname) 

 

 

 

Wordt weer 

opnieuw 

bekeken n.a.v. 

tegenvallende 

M-toetsen. 

Huidige aanpak 

(Ralfi en 

Connect via OA 

levert nog niet 

het gewenste 

resultaat) 

 

 

 

 

 

Is inmiddels 1x 

ingezet voor 

bouwcoö, moet 

meer worden. 

Lees-

Spellingspecialis

t heeft 

consultatie bij 

OA gedaan bij 

leesgroepjes. 

Filmopnames 

(nog) niet 

gedaan. 

 

 

 

 

Niet ingevoerd, 

inzet BOUW 

vanaf 

onderbouw lijkt 

zinvoller. 

Resultaten 

verbeteren 

zonder extra’s in 

7/8 

  

 

 

 

 

 

 

Is inmiddels 2x 

ingezet door 

bouwcoö. 

Directie gaat het 

volgend jaar 

structureler  

oppakken 

Filmopnames  

niet gedaan. 

3. Doelen Rekenen;  

3.1 Borgen en 

verhogen van de 

leerprestaties op 

het gebied van 

rekenen 

3.2 Borgen en 

verhogen het 

welbevinden en 

zelfvertrouwen 

van de leerlingen 

tijdens instructies  

 Borgen werken met 

methode W & G 

(groep 5 t/m 8) 

 Nascholing Met 

sprongen vooruit 

voor de 

onderwijsassistenten 

gericht op de 

algemene kennis 

leerlijnen en 

passende strategieën 

ten behoeve van 

In orde 

 

 

Nascholing voor 

OA gedaan, 

team volgt nog 

dit schooljaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nascholing voor 

team gedaan 
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 extra zorg (1 t/m 8 ) 

 Borgen van het 

Stappenplan voor 

zorg Rekenen  

 Borgen van het 

dyscalculie protocol 

 Inzet spoor 3 

leerkracht voor de IV- 

leerlingen, een 

middag in de week 

 betrokkenheid spoor 

3 leerkracht bij 

vraagstukken, 

oudergesprekken, 

analyseren toetsen  

 

In orde 

 

 

In orde 

 

LB-leerkracht 

rekenen i.s.m. 2 

geschoolde OA.  

 

in orde 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden 

voor deelname 

verder 

aangescherpt. 

4. Doelen professionele 

leergemeenschap  

4.1 Borgen en 

verhogen van de 

kwaliteit van het 

team op de pijlers 

inhoud, houding 

en verhouding.  

 

 

 

 

4.2 Borgen van het 

welbevinden van 

iedereen die bij de 

Bareel betrokken 

is. 

 Hele jaar; Coachen 

van teamleden vanuit 

hulpvraag 

Voor schooljaar 

2017/2018; 

 Visie PLG beschrijven 

Vanuit de visie 

beleidsstuk schrijven; 

wat betekent de visie 

voor ons handelen? 

Wat zien we elkaar 

concreet doen?  

 Actielijst 

samenstellen; wat is 

er nodig om als team 

te groeien? 

 

Vanwege 

directiewisselin

g niet kunnen 

doen. Wel 

vanuit 

incidentele 

hulpvragen 

Visiestuk nog 

niet gestart 

 

PLG wel 

praktisch 

inhoud gegeven 

Idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*BouwOntwikkel

-Plan (BOP) 

beschrijft per 

bouw de doelen 

en 

verwachtingen. 

Wordt min.3x 

per jaar 

geëvalueerd met 

bouwcoö, 

directie en IB 

* nascholing  

5. Cultuur 

5.1 Vormgeven van 

onze visie op 

cultuureducatie 

 Samenvoegen 

werkgroepen muziek, 

creatief en ICC 

Werkgroepen 

zijn 

samengevoegd. 

Muzieksubsidie 

O.l.v. ICC-er visie 

OB opgesteld en 

BeVo-methode 

uitgezocht, 
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5.2 Realiseren van de 

doelen die in het 

beleidsplan 

beschreven staan 

5.3 Vergroten van de 

uitdagende 

leeromgeving 

 Een visie opstellen 

 Integrale aanpak ICC, 

gekoppeld aan 

thema’s WO 

 Opstellen leerlijn 

voor de diverse 

vakken die vallen 

onder ICC 

 Onderzoeken of en 

welke methode 

aansluit bij de visie  

ontvangen voor 

17-18 

(nascholing, 

begeleiding en 

methodekeuze) 

Visie 

geformuleerd 

binnen team. 

Wordt nu 

verwerkt in 

eindscriptie van 

ICC-er. Wordt 

daarna 

uitgewerkt in 

leerlijnen 

diverse vakken 

leerlijnen 

opgesteld. 

Volgend jaar 

vervolg in MB BB 

Integrale aanpak 

ICC-WO 

incidenteel 

ingezet 

6. Creativiteit 

6.1 Vormgeven van 

onze visie op 

creativiteit 

binnen de Bareel 

6.2 Realiseren van de 

doelen die in het 

beleidsplan 

beschreven staan 

6.3 Vergroten van de 

uitdagende 

leeromgeving 

 Doelen zijn nog niet 

behaald 

 Visie ontwikkelen 

 Onderzoeken hoe we 

als team gebruik 

kunnen maken van 

elkaars talenten 

 Uitwerken; Is er een 

methode nodig? 

Welke methode sluit 

aan? 

 Kennisdelen en 

uitwisselen t.b.v. het 

ontwikkelen van 

vaardigheden van 

teamleden 

Zie boven Zie boven 

7. Sociaal emotionele 

ontwikkeling 

7.1 Borgen en 

verhogen van de 

leerprestaties en het 

welbevinden van 

onze leerlingen 

 Borgen afspraken 

omtrent; 

- De gouden weken 
- Pestprotocol 
- Geestelijke 

stromingen 

 Inventariseren 

behoefte/visie op 

mogelijke inzet van 

een methode SOEMO  

 Inventariseren 

Ontwikkelen Leerlijn 

SOEMO  

Afspraken 

worden 

geborgd 

 

 

Wordt 

opgepakt door 

een LIO-er 

Onderzoek LIO-

er heeft 

geresulteerd in 2 

methodes die 

verder worden 

uitgeprobeerd in 

komend 

schooljaar 
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 Behoeftepeiling 
onder team uitzetten 

8. Aanbod Engels van 

groep 1 t/m 8 

8.1 Aansluiten bij de 

wens van ouders 

en team om een 

breed aanbod te 

realiseren op het 

gebied van 

Engelse 

taalontwikkeling 

vanaf groep 1/2 

t/m groep 8.  

 Werkgroep Engels 

 Visie Engels 

 Methode uitzoeken 

(indien gewenst) 

 Team betrekken bij 

keuze en actieplan 

invoering 

 Nascholing  

Is in werking. 

Voorbereiden is 

gebeurd, 

bruikbare 

methodes 

worden nu 

uitgeprobeerd. 

15 collega’s 

volgen 

nascholing 

Engelse taal 

Engels wordt 

ingezet in de 

groepen 1 t/m 8 

in het komende 

schooljaar via 

methode Join in, 

inclusief 

nascholing 

9. Ontwikkeling groep 

1/2  op het gebied 

van taal- en rekenen 

en spel 

9.1 Borgen en 

verhogen 

leerprestaties & 

welbevinden van 

de leerlingen van 

de groepen 1/2 

van De Bareel 

 Oriëntatie nieuwe 

methode (opvolger 

schatkist) 

 Beslissing nemen 

 Methode 

implementeren 

 Mogelijk nascholing 

tijdens de 

implementatie 

 Speelleeromgeving 

verrijken 

 Aanbod begrippen in 

de kleine kring, grote 

kring en hoeken 

 Wijze van 

organiseren van de 

kleine kring onder de 

loep nemen, andere 

vormen uitproberen 

en bespreken.  

Gestart met 

nieuwe 

methode Sil op 

school. Wordt 

geëvalueerd, 

bevalt niet 

voldoende. 

Kringaanbod en 

aanbod in de 

hoeken is 

voortdurend in 

ontwikkeling. 

Binnenkort 

collegiale 

consultatie 

andere 

Tabijnschool 

Methode ‘Sil op 

school’ wordt in 

aangepaste 

vorm ingezet. 

Volgend jaar 

nadruk op 

vinden van juiste 

vorm voor 

inloop en 

werken met de 

kleine kring.  

Coll. Consultatie 

heeft meer 

opgeleverd dan 

alleen ervaring 

over werken in 

kleine kring. 

(o.a. inrichting, 

materiaal) 

10. Leren om te Leren  

10.1 Vergroten van de 

motivatie van leerlingen voor 

het leren Leren. 

 Nieuwe kennis en 

ervaring coaching 

gesprekken 

leerkracht-leerling 

delen met elkaar in 

themavergadering  

 Tweede 

themavergadering 

aanpak leren leren 

m.b.v. lessenserie, 

begin schooljaar 

Is gebeurd 

(Lisette) 
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 Gesprekken over 

uitdagende 

leeromgeving en/of 

onderzoek door LIO-

er naar visie van team 

en leerlingen 

 Indien wenselijk; 

Visie opstellen, 

samen met gehele 

team 

 Uitwerken visie 

uitdagende 

leeromgeving. Wat 

betekent de visie 

voor het beleid en de 

huidige aanpak? Wat 

betekent dit voor een 

leerlijn 

onderzoekende 

houding?  

 Voortzetten en 

borgen coaching 

gesprekken met 

leerlingen op gebied 

van gedrag of 

leervraag 

Wordt 

uitgewerkt door 

LIO-er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is een 

doorlopende 

activiteit 

 

 

 

 

LIO-er is 

overgestapt op 

een ander 

onderwerp. 

Volgend jaar 

nemen wij dit 

mee in de 

teamscholing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is een 

doorlopende 

activiteit 

 

11. PR 

11.1 Vergroten en 

verstevigen van de positie 

van De Bareel in een 

krimpende markt 

 Vasthouden en 

borgen van de goede 

naam die de Bareel 

opgebouwd heeft 

 Onderzoeken van de 

mogelijkheid tot 

uitbreidingen, 

waardoor kwaliteit 

ruimte opvang 

instroomgroep 

verhoogd wordt.  

 Uitbreiding betekent 

ook mogelijkheid tot 

de inzet van ruimten 

voor vakken als 

muziek, drama, 

handvaardigheid 

Predicaat 

excellente 

school borgt de 

goede naam. 

Om de kwaliteit 

te kunnen 

waarborgen 

hebben wij dit 

jaar een 

leerlingenstop 

voor alle 

groepen 

behalve groep 

6.  

We 

onderhouden 

goede 

Leerlingenstop 

komend 

schooljaar voor 

groepen1/2 en 

5. Lokaaluitbrei-

ding lijkt 

onmogelijk. 



 Jaarverslag De Bareel 2016-2017 
 

34 
 

 Uitbreiding betekent 

ook het verder 

kunnen onderzoeken 

van de mogelijkheid 

tot het opzetten van 

een peuteracademie 

binnen de muren van 

De Bareel.  

contacten met 

de buren en de 

ouders van de 

school door ze 

regelmatig te 

informeren en 

indien nodig, uit 

te nodigen voor 

een gesprek. 

Lokaaluitbrei-

ding is in 

voorbereiding. 

Wordt i.e.i. 

gebruikt voor 

herhuisvesting 

van bestaande 

groepen. 

Oriënterende 

gesprekken met 

Welschap voor 

starten van IKC 

zijn stopgezet 

tot we 

mogelijkheden 

zien om het in 

eigen huis te 

organiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Jaarverslag De Bareel 2016-2017 
 

35 
 

Bijlage 2 

 

Kwaliteitsprofiel E- toetsen        School : De Bareel                       datum: juni 2017 

1. Eindopbrengsten 1 2 3 4 Percentage 

IV/V 

Ambitie 

M 

2018 

E 

2018 

2. Technisch lezen        

2.1 groep 3   x  29.3%   

2.2 groep 4  x   41%   

2.3. groep 5  x   34%   

2.4 groep 6  x   25.6%   

2.5 groep 7   x  15.3%   

3. Rekenen en wiskunde        

3.1 groep 3   x  32.3%   

3.2 groep 4   x  21.3%   

3.3 groep 5  x   27.7%   

3.4 groep 6   x  23.3%   

3.5 groep 7   x  26.3%   

4. Begrijpend lezen          

4.1 groep  3  x   34%   

4.2 groep 4  x   31.6%   

4.3 groep 5        

4.4 groep 6        

5. Spelling        

5.1 groep 3  x   24%   

5.2 groep 4  x   27.6%   

5.3 groep 5   x  24%   

5.4 groep 6    x 14%   

5.5 groep 7    x 19%   

6. SCOL  Leerkrachtdeel en/of leerlingdeel        

6.1 groep 3    x    

6.2 groep 4    x    

6.3 groep 5    x    

6.4 groep 6 leerling- en/ of leerkrachtdeel    x    
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6.5 groep 7 leerling- en/of leerkrachtdeel    x    

6.6 groep 8 leerling-  en/of leerkrachtdeel    x    

 

 

7. Entreetoets Landelijk 

gemiddelde 

zonder 

correctie 

Schoolscore 

zonder 

correctie 

Landelijk 

gemiddelde 

 met 

 correctie 

Schoolscore 

met 

correctie  

7.1 Entreetoets groep 7 121.1 129.4 121.7 125.4 

 

 

Bijlage 3 

 

Stappenplan voor toelating zij-instromers  

(leerlingen die overstappen van een andere basisschool) 

 

1. De directeur of adjunct-directeur maakt een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Deze 

gesprekken houden we bij voorkeur ‘s morgens rond 8.30 uur. Bij dit gesprek zijn alleen de 

ouders aanwezig. Aan het einde van dit gesprek geven wij een inschrijvingsformulier en een 

folder van de school mee. Wij spreken af dat de ouders aan ons doorgeven of zij wel/niet 

kiezen voor De Bareel. 

2. De ouders maken hun keuze aan ons kenbaar. Wanneer de keuze voor De Bareel is, 

verifiëren wij bij de ouders of de huidige school van hun schoolwisseling op de hoogte is en 

vragen toestemming om leerling-informatie op te vragen bij de huidige school. 

3. Indien dit het geval is, gaat de IB-er (van de betreffende bouw) informatie inwinnen over de 

onderwijsbehoefte, de gedragskenmerken en verdere aanvullende informatie over het 

kind/het gezin bij de huidige school. 

4. De IB-er bespreekt de informatie met de andere IB-ers en de directie in het IB-MT-overleg. Zij 

beslissen of De Bareel in de onderwijsbehoefte van het kind kan voorzien. Indien gewenst 

kan ook overlegd worden met de leerkracht(en) van het betreffende leerjaar.  

5. Indien tijdens dit overleg geconcludeerd wordt dat meer informatie gewenst is, wordt 

overgegaan tot een tweede intake, waarbij naast de directie de intern begeleider aanwezig 

is.  

6. Tweede intake is gericht op verwerven van meer informatie en het onderzoeken en 

uitspreken van wederzijdse verwachtingen. Voor dit gesprek wordt van tevoren  een agenda 

opgesteld en verslag gemaakt.  

7. Plaatsing in een groep is afhankelijk van; 

-      Onderwijsbehoefte van het kind 

- Groepsgrootte 

- Groepsdynamiek 

- Groepssamenstelling (bijv. Aantal jongens/meisjes) 
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- Omvang en de intensiteit van de zorg in de groep 

De uiteindelijke beslissing wordt genomen in overleg met directie, IB en het leerjaar (en evt. 

de bouwcoördinator). Het moet een breed gedragen beslissing zijn en daarom wordt deze in 

groot overleg besproken.  

8. De ouders worden geïnformeerd over de beslissing en, indien het kind wordt toegelaten, 

wordt er een afspraak gemaakt voor een bezoek aan de school met het kind. Tijdens dit 

bezoek laten we het kind de school en de groep zien.  

9. Daarna wordt de definitieve keuze door de ouders gemaakt en aan ons gemeld.  

10. Als het kind bij ons op school komt, wordt het inschrijfformulier door de ouders bij ons 

ingeleverd en is het ondertekend door beide ouders. Hiermee geven de ouders aan dat zij 

kunnen voldoen aan de verwachtingen die de school van hen heeft en dat zij akkoord gaan 

met een aantal specifieke zaken.  

11. Indien dit in tijd mogelijk is, maken we afspraken met de ouders en de toekomstige 

leerkracht om –voorafgaand aan de komst- een dag met de groep mee te draaien.  

12. Het kind start op De Bareel 

 

 

 
Bijlage 4 

 

                                                          JAARVERSLAG MR 2016-2017 

Basisschool De Bareel 

 

 

 

Inleiding 

In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapraad (MR) haar werkzaamheden en de 

onderwerpen die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen besproken zijn.  

 

In de MR, waar zowel personeelsleden als ouders in vertegenwoordigd zijn, wordt positief kritisch 

mee gedacht met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een 

groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de 

schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. Een goede 

ontwikkeling van de organisatie, door verbetering van processen, samenwerking en communicatie 

zijn voorbeelden waarvoor de MR zich heeft ingezet. 

 

De MR doet haar werk namens het personeel en de ouders. Mede dankzij de input uit deze 

geledingen kijkt de MR terug op een schooljaar waarin belangrijke en interessante onderwerpen 

zijn besproken en goede overleggen met directie zijn gevoerd. De MR dankt de directie (als 
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vertegenwoordiging van het bevoegd gezag binnen de school) voor de constructieve 

samenwerking. 

 

Samenstelling en bijeenkomsten van de MR 

Gedurende het schooljaar 2016-2017 heeft de MR uit 8 leden bestaan, verdeeld over een personeels- 

en oudergeleding (beide bestaande uit 4 leden). De directie heeft aan alle MR-vergaderingen 

(uitgezonderd 1-2-2017) deelgenomen, echter zijn ook een aantal onderwerpen alleen door de MR-

leden besproken. De MR kan op deze wijze op een meer onafhankelijke wijze haar taken vervullen.  

De MR is in 2016-2017 in totaal 7 keer bij elkaar gekomen. Van iedere bijeenkomst is een agenda en 
een actie-besluitenlijst opgesteld. 
 
De samenstelling van de MR was in 2016-2017 als volgt: 

 

Personeelsgeleding: Functie 

Annemarie van de Kamer Algemeen lid  

Carla ten Hagen Lid PR 

Karin Huurman Secretaris 

Elize Admiraal Voorzitter 

Oudergeleding: Functie 

Jeroen Koomen Vice voorzitter 

Cees van der Kolk Penningmeester / Lid GMR 

Esther Laurent Algemeen lid  

Marije Boots Algemeen lid 

 

Genodigde tijdens MR vergaderingen  

Marie-Louise de Lange Namens OR 

Marga van Lieshout Namens directie 

 
 
Communicatie 
Om meer zichtbaar en benaderbaar te zijn voor de achterban heeft MR een aantal acties in het 
afgelopen jaar uitgevoerd: 

- Presentatie tijdens jaarvergadering OR & MR 
- Foto collage in de hal 
- De agenda is voorafgaand aan de vergadering door de voorzitter op de site van De Bareel 

geplaatst 
- Alle stukken zijn door de secretaris opgeslagen op SharePoint van Tabijn 

 

Daarnaast: 

- De MR is via een eigen mailadres ( mr.bareel@tabijn.nl ) gemakkelijk te bereiken; 

- De MR-leden onderhouden informele contacten. 

- Alle MR leden hebben dit schooljaar een MR basiscursus gevolgd bij Tabijn. 

mailto:Mr.bareel@tabijn.nl
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De MR, GMR en PR 

Zoals al eerder in dit jaarverslag vermeld, heeft de MR algemene bevoegdheden, taken en 

informatierechten en tevens een aantal advies- en instemmingsrechten, die in de Wet op de 

Medezeggenschapsraden beschreven staan. Het gaat er daarbij om dat er rekening wordt gehouden 

met de belangen van het personeel en de ouders en daarmee uiteraard de leerlingen. Daarbij moet 

gedacht worden aan bijvoorbeeld zaken als het schoolplan, aanstelling/ontslag schoolleiding, 

schooltijden, zorgplan, leerling voorzieningen en de jaarlijkse begroting. 

 

De overkoepelende stichting Tabijn heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR). Deze raad heeft het bestuur als aanspreekpunt.  Afgelopen schooljaar was Cees van der Kolk 

de afgevaardigde namens de MR van de Bareel, in de GMR. De notulen werden doorgestuurd naar 

alle MR-leden. 

 

Daarnaast heeft Tabijn ook een zogeheten PR, de personeelsraad. De PR gaat over bovenschoolse 

personeelsaangelegenheden. Carla ten Hagen dit schooljaar zitting genomen in de PR. De notulen 

werden doorgestuurd naar alle leerkrachten en MR leden. 

 

Onderwerpen MR 2016-2017 

Ieder jaar passeren terugkerende beleidsmatige onderwerpen de revue. De MR wordt hierbij om 

advies of instemming gevraagd.  

 

Onderwerpen welke o.a. dit jaar in de MR aan de orde zijn geweest zijn: 

 Beleidsstuk Social Schools 

 Communicatie rond het invalbeleid  

 Visie op schoolgroei, groepsgrootte en behoud van kwaliteit 

 Vraag naar lunchhulp uitzetten 

 Beleidsstuk m.b.t. het invoeren van het vak Engels 

 Beleid buitengewoon verlof voor leerkrachten 

 Aansluiting A8-A9 

 Beleid voor hoofdluis  

 Teldatum oktober 

 

Daarnaast zijn onder andere de volgende jaarlijks terugkerende onderwerpen besproken:  

- Vaststellen vakantierooster inclusief studiedagen  

- Doelstellingen voor het schooljaar (jaarplan) en monitoren van de uitvoering daarvan; 

- Schoolbegroting met bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en 

onderwijskundig gebied. 

- Huisvesting en onderhoud van de school. 

- Jaarverslag en jaarplan De Bareel 

- Instemming schoolgids 
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- Nascholingsplan voor leerkrachten 

- Plan van aanpak Arbo. 

- De MR  is tevens betrokken geweest bij het vervullen van de vacatures  

 

Vooruitblik MR schooljaar 2017-2018: 

In het nieuwe schooljaar zullen we met dezelfde leden zitting nemen in de MR van De Bareel.  

 

De MR zal naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen aan de start van het nieuwe schooljaar het 

activiteitenplan aanvullen met onderwerpen waarover zij willen meedenken. 

 

De vergadering van de MR zijn openbaar. Een ouder/ leerkracht van de school mag als toehoorder 

aanschuiven om zo op de hoogte te worden gebracht van belangrijke zaken die de school aangaan.  

 

 

 


