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2.  INLEIDING 

Dit Jaarverslag voor ouders/verzorgers van de openbare basisschool De Tweede Stee, gaat over het schooljaar 

2013 – 2014. 

We kijken terug op een schooljaar waarin opnieuw veel ontwikkelingen in gang zijn gezet en zijn afgerond. Bij al 

deze ontwikkelingen gaat het in de eerste plaats om de ontwikkelingen bij onze leerlingen. Zij maken elk jaar 

weer flinke stappen op veel ontwikkelgebieden. 

Dit Jaarverslag is besproken in de medezeggenschapsraad. Als u vragen heeft over dit Jaarverslag, dan horen 

we dat graag. 

Namens het team en de medezeggenschapsraad van o.b.s. De Tweede Stee, 

 

Ernst Maatman, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.  ONDERWIJSKUNDIGE ONTWIKKELINGEN 

Om goed onderwijs te kunnen blijven verzorgen zijn er ook in het schooljaar 2013 – 2014 de nodige 

ontwikkelingen in gang gezet, of afgerond. 

In alle groepen wordt er gewerkt met groepsplannen, het werken daarmee wordt meer en meer gemeengoed 

voor de vakgebieden: rekenen, spelling en begrijpend lezen. In de groepsplannen wordt gewerkt met een 

minimum- een basis en een plus programma. Veel methodes spelen daar tegenwoordig op in.  

Voor het vakgebied Aardrijkskunde is een nieuwe methode ingevoerd. Na diverse methodes bekeken te 

hebben, is de keus gevallen op Argus Clou. Deze methode wordt ondersteund door prachtige digibord 

software. Deze software is beschikbaar gesteld door de Ouderraad. 

 

 

 

We hebben onze werkwijze m.b.t. dag- en weektaken geëvalueerd en hebben gemeend de formats voor deze 

taken te moeten wijzigen en meer te gaan werken met dagtaken. Dit alles komt voort uit een grotere aandacht 

voor het “modellen” (uitgebreid het goede voorbeeld geven, hardop denken) van de leerkrachten tijdens de 

instructiemomenten. 

Er is veel voorbereidend werk verzet in het kader van de invoering van gesprekken met kinderen in het 

schooljaar 2014 – 2015.  

We hebben deelgenomen aan het cultuurmenu van Markant, het thema was dit jaar: Erfgoed. 

  



4.  ONTWIKKELINGEN ROND HET SCHOOLGEBOUW 

De schoonmaak heeft veel aandacht gevraagd. Vooral de vloeren van de toiletten waren moeilijk schoon te 

maken. Deze werden in de loop van het jaar voorzien van een zwarte coating. Omdat de vloer niet egaal was 

werd in de zomervakantie een nieuwe coating aangebracht. 

Belangrijkste verandering was natuurlijk het aanbrengen van 98 zonnepanelen op ons dak. Middels crowd-

funding en dankzij de ondersteuning van Loenen Energie Neutraal kunnen we een groot deel van het 

elektriciteitsverbruik zelf opwekken.  

 

Het is gelukt! De zonnepanelen liggen op het dak 

 

Verder werd middels een snelle verfronde het noodzakelijke onderhoudswerk gedaan. 

 

  

  



5.  ONTWIKKELINGEN ROND LEERLINGEN 

Leerlingaantallen: 

Op de teldatum, 1 oktober 2013, telde De Tweede Stee 153 leerlingen, dat waren er 6 minder dan een jaar 

daarvoor. Ook wij volgen hierin de dalende trend die zich landelijk voordoet. 

 

Opbrengsten: 

Op onze school volgen we de leerlingen op meerdere manieren, middels observaties en door middel van 

methode- en methode-onafhankelijke toetsen. Voor de methode onafhankelijke toetsen gebruiken we het 

Cito- LOVS. Deze toetsen worden individueel geanalyseerd, maar ook op groeps- en schoolniveau. Aan de hand 

van de resultaten worden tweemaal per jaar Groepsplannen opgesteld. 

De groeps- en schoolresultaten worden geanalyseerd door de IB-er en de directeur en met de leerkrachten 

besproken. Op schoolniveau vinden interventies plaats om opbrengsten te verbeteren of te borgen. 

In groep 7 werd de Entreetoets afgenomen. De resultaten zijn in een gesprek met ouder en kind besproken. 

Samen zijn acties uitgezet om hiaten weg te werken. In groep 8 werd deelgenomen aan de Eindtoets van Cito. 

Van de 28 leerlingen hebben 9 leerlingen de toets op niveau gemaakt, 6 leerlingen maakten gebruik van 

hulpmiddelen, omdat er sprake is van dyslexie. Eén leerling maakte de digitale versie. 

Ook het afgelopen jaar lag de uitkomst op het niveau dat we van onze leerlingen verwachtten. Dat was helaas 

onder het landelijk gemiddelde. Leerlingen zijn uitgestroomd naar het vervolgonderwijs op een niveau conform 

het advies. 

 

Uitstroom: 

Er zijn 28 leerlingen naar het voortgezet onderwijs gegaan: 

Gymnasium: 1 leerling 

VWO: 1 leerling (KSG) 

Havo/VWO: 5 leerlingen (Heemgaard) 

Havo: 1 leerling (KSG) 

VMBO/Havo: 1 leerling (Heemgaard) 

VMBO/TL: 8 leerlingen (Heemgaard en Vrije School) 

VMBO/kader: 6 leerlingen (Edison, AOC en Cortenbosch) 

VMBO/basis: 5 leerlingen (Edison, Cortenbosch en Sprengeloo) 

  



6.  CONTACT MET OUDERS 

In de loop van het jaar zijn er op diverse momenten gesprekken met ouders geweest. We zijn het jaar gestart 

met de informele “Back to School Party”. Aan het begin van het jaar was de gebruikelijke informatieavond, 

tweemaal in het jaar zijn de ouders uitgenodigd voor de 10-minutengesprekken. In de groepen 7 en 8 worden 

de leerlingen meer en meer bij de gesprekken betrokken. Het gaat dan om de gesprekken naar aanleiding van 

de toets uitslagen en de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs. 

In november vond de Algemene Ouderavond plaats. Op deze avond legt de OR verantwoording af over het 

financiële gedeelte en de MR doet verslag van haar werkzaamheden. Na het formele gedeelte werd er 

voorlichting gegeven over gezonde voeding. 

Tweemaal vond er een Open Dag plaats, in oktober en in april. Beide dagen waren redelijk bezocht door een 

paar nieuwe ouders, maar ook door ouders die een kijkje kwamen nemen hoe het er aan toe gaat in de klas van 

hun kind. 

De Medezeggenschapsraad bestond uit drie ouderleden en drie personeelsleden. Daarnaast is er een 

volgouder die alle vergaderingen heeft bijgewoond en ook zijn inbreng tijdens de vergaderingen heeft. De 

voorzitter van onze MR is tevens voorzitter van de GMR en heeft al deze vergaderingen bijgewoond en doet 

tijdens de MR vergaderingen verslag hiervan. 

De Ouderraad is een zeer enthousiaste club die zorg draagt dat evenementen altijd vlekkeloos verlopen. Te 

denken valt dan aan het bezoek van Sinterklaas, de Kerst viering, Pasen, assistentie bij de Koningsspelen en het 

afscheid van groep 8. Ook het organiseren van acties die geld opleveren om de kas te spekken worden 

geregeld. Een noodzakelijk iets, omdat niet iedereen meer de vrijwillige bijdrage betaalt. 

Tenslotte kunnen we vaak ook veel ouders een beroep doen om ons te ondersteunen bij velerlei zaken op 

school. Te denken valt dan aan leeshulp, schoonmaakhulp, luizencontroles, assistentie bij het crea-circuit op de 

vrijdagmiddag. Ook voor het vervoer naar buitenschoolse activiteiten doen we nooit vergeefs een beroep op 

ouders. 

  



7.  ONTWIKKELINGEN ROND KINDEROPVANG 

Het afgelopen jaar was het eerste jaar dat we werken met een rooster dat in goed overleg met ouders is 

aangepast. Dat betekent dat alle kinderen tussen de middag overblijven en dat we samen met de kinderen 

eten. Het eten gebeurt onder begeleiding van de groepsleerkracht. 

De Kinderopvang wordt georganiseerd door Het Koningskind in de speciaal daarvoor bestemde ruimte naast de 

school. Er zijn diverse overlegmomenten met de leidinggevende van de locatie met de directie van onze school. 

We hebben het idee, dat na de opstartperikelen, er verbeteringen plaats hebben gevonden. 

  



8.  ONTWIKKELINGEN ROND PERSONEEL 

Nascholing en deskundigheidsbevordering 

Alle personeelsleden hebben het afgelopen jaar een of meerdere bijeenkomsten vanuit Kenniscentrum 

Leerplein055 gevolgd. Daarnaast zijn er extern diverse cursussen/bijeenkomsten geweest voor verschillende 

personeelsleden. Zo werden o.a. bijeenkomsten bijgewoond met de volgende onderwerpen: ICT, IB, 

Meerbegaafdheid , Het Jonge Kind, enz. 

 

Ziekte 

Helaas weden we in de loop van het jaar geconfronteerd met enkele ziekmeldingen. Twee daarvan waren vrij 

langdurig, maar gelukkig zijn beide collega’s na een degelijk re-integratie traject voor de zomervakantie weer 

volledig hersteld.  

 

Stages 

In dit schooljaar hebben we aan diverse stagiaires een leerplek aangeboden. In groep 5-6 heeft LIO-student 

Susan van Engeland haar laatste stage afgerond. Twee 1e jaars PABO-studenten liepen dit jaar stage. Daarnaast 

was er een aantal snuffelstages. 

 

Mobiliteit 

Leerplein055 bevordert de mobiliteit van haar medewerkers. In het afgelopen jaar zijn er geen leerkrachten via 

“Blije Mobiliteit” op een andere plek terecht gekomen. Wel moesten we aan het eind van het schooljaar 

afscheid nemen van juf Omaira Muliderij.  

 

  



9.  CONTACTEN MET INSPECTIE  

De inspectie bezoekt de scholen voor primair onderwijs eenmaal per vier jaar. In het betreffende schooljaar 

heeft er geen inspectiebezoek plaats gevonden. De school heeft een Basisarrangement. 

 

 

In het mooiste klaslokaal van Nederland, met de museumbus naar het Rijksmuseum met groep 7 en 8  



10.   VANUIT DE OR EN MR 

De Medezeggenschapsraad en de Ouderraad verzorgen hun eigen verslag, dat op de Algemene Ouderavond 

besproken zal worden. 

 

 

Ook dit jaar werd er aandacht besteed aan de herdenking van WOII 

 

  



11.  SAMENVATTING EN ACTIVITEITENOVERZICHT 

In het afgelopen jaar hebben weer veel activiteiten plaatsgevonden en zijn er ontwikkelingen geweest die we in 

dit Jaarverslag niet onbesproken willen laten: 

 Een nieuwe methode Aardrijkskunde, Argus Clou, werd ingevoerd in de groepen 5 t/m 8. 

 De Ouderraad zorgde voor passende digibord software bij deze methode 

 We zijn het jaar begonnen met een spetterende Back to School Party 

 Veel leerlingen hebben deelgenomen aan buitenschoolse sporttoernooien. 

 Op vrijdagmiddagen werd weer een creativiteitscircuit gehouden. 

 Groep 7 deed mee aan het verkeersexamen. 

 Groep 8 heeft wederom een krans gelegd bij het graf van de onbekende verzetsheld op het Ereveld. 

 Groep 7 en 8 bezochten het verzetsmuseum en maakten een wandeling door de Joodse buurt in 

Amsterdam. Dit in het kader van de jaarlijkse Robert Etlin excursie. 

 Elke groep verzorgde een voorstelling voor Klas op de Plank 

 Alle groepen volgen lessen in het kader van het Kunstmenu, thema dit jaar was “Erfgoed”. 

 Opnieuw werden de Koningsspelen gehouden. Ook dit jaar koppelden we een lopathon aan deze dag, 

de opbrengst ging deels naar de NSGK. 

 De groepen 1 t/m 7 gingen op schoolreisje naar Ouwehands Dierenpark, groep 8 ging  in het begin van 

het schooljaar op kamp naar Ameland. 

 Een aantal kinderen behaalden weer hun typediploma. 

 Aansluitend bij het schaapscheerdersfeest organiseerde de Ouderraad een geslaagde Kleedjesmarkt. 

 We hebben wederom de mogelijkheid gehad om zowel lessen GVO als HVO aan te bieden. 

 Er heeft een oriëntatie plaats gevonden met betrekking tot Passend Onderwijs 

 We zijn gestart met andere schooltijden. In februari heeft de werkgroep de invoering van het 

continurooster geëvalueerd. 

 Meester Nico heeft in groep 6 weer blokfluitlessen verzorgd.  

 Er werden tevredenheidspeilingen gehouden onder ouders, leerkrachten en leerlingen. 

 De groepen 7 en 8 brachten een bezoek met de Museumbus aan het Rijksmuseum. 

 Voortgang KIVA 

  

 

 

 

 

 


