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2 Inleiding 

Het jaarverslag dat voor u ligt is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 
2016-2017 aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. 
Het geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen, opbrengsten en activiteiten 
van het afgelopen schooljaar. Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen of 
opmerkingen hebben dan horen we dat graag van u, 
 
Ernst Maatman, directeur van De Tweede Stee   
 
 
3 Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 

De ontwikkelagenda van de school stond dit schooljaar vooral in het teken van het 
verbetertraject. In de ontwikkelagenda waren dan ook met name acties opgenomen 
die een directe relatie hadden hiermee; 

a) Gerichte klassenbezoeken 
b) Persoonlijke ontwikkeling 
c) Verfijnen zorgstructuur 
d) Taalontwikkeling 
e) Ontwikkeling kleutergroep 

Als we kijken in hoeverre de doelen zijn bereikt, kunnen we concluderen dat er op 
alle terreinen flinke stappen zijn gezet. Er zijn aan de hand van de ondersteuning die 
IB-er en directeur hebben gehad van Ellen de Schiffart gerichte klassenbezoeken in 
alle groepen geweest. Deze waren met name gericht op het doelgericht werken en 
het gebruik van interactieve werkvormen. De directeur en de IB-er hebben 
ondersteuning gekregen van externe deskundigen om hun handelen naar een hoger 
plan te krijgen. In het school specifieke Ondersteuningsplan wordt de zorg uitvoerig 
besproken en is de PDCA cyclus vastgelegd. Aan het begin van het schooljaar is er 
vanuit de deskundigheid in het team aandacht besteed aan woordenschat-onderwijs. 
Alle groepen hebben hier in de loop van dit schooljaar mee geëxperimenteerd. Bij de 
aanschaf van een nieuw taalmethode is dit onderdeel geïntegreerd. In de 
kleutergroepen wordt meer en meer systematisch gewerkt met het programma 
“Onderbouwd” Hiervoor werden diverse materialen aangeschaft.  
 
 
4.  Doelen van het onderwijs  
 
Missie 

De Tweede Stee wil een school zijn met een onderwijsklimaat, waarin de 
visiekenmerken duidelijk te herkennen zijn. Het gaat er op een school vooral om dat 
kinderen iets leren, daartoe is immers "het instituut school" in het leven geroepen. 
Opbrengsten worden steeds belangrijker, de taak van de school steeds 
omvangrijker. Onder de opbrengsten verstaan we naast de leergebieden ook 
opbrengsten op creatief en sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast zorgen we voor 
boeiend onderwijs, onderwijs dat kinderen uitdaagt en kinderen zoveel als mogelijk 
ook uitnodigt daar zelf een bijdrage aan te leveren. 
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Dit alles realiseren we in een respectvolle en veilige omgevingen waarin kinderen 
zich prettig en vertrouwd voelen. En vooral met plezier naar school gaan. Volgens 
ons absolute voorwaarden om het leerproces beter te laten verlopen. De resultaten 
van dat leerproces zullen dan ook beter zijn. 

 

Visie 

Het onderwijs is continu in ontwikkeling. Ook op onze school zijn vernieuwingen en 
ontwikkelingen zichtbaar. Bijvoorbeeld bij de invoering van nieuwe methoden, het 
toepassen van andere onderwijsvormen en scholing en deskundigheidsontwikkeling 
van het team. Naast deze vernieuwingen blijft de zorg en aandacht voor de 
ontwikkeling van ieder kind voorop staan. 

De school moet ‘zorg op maat’ kunnen bieden en kunnen omgaan met verschillen in 
ontwikkeling. Dat betekent dat er goede, passende programma’s moeten zijn en dat 
we tegemoet moeten komen aan de leerbehoeften van alle leerlingen. 

Ook vinden wij het van groot belang dat kinderen leren verantwoordelijkheid te 
dragen voor hun eigen handelen, maar ook voor elkaar en leren samen te werken. 
Wij richten ons onderwijs zodanig in, dat we tegemoet komen aan deze punten. 

Creativiteit en samenwerken vinden we bij ons op school ook van groot belang. In 
ons dagelijks handelen en lesgeven streven we ernaar om dit ook zoveel als mogelijk 
toe te passen. 

Onderwijs is niet alleen een zaak van school. Ook ouders zijn actief bij de school 
betrokken, waardoor thuis en school geen gescheiden werelden zijn. 
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5.  Opbrengsten van het onderwijs 
 
De afgelopen jaren zien we gelukkig een stijgende lijn in de uitkomsten van de cito-
eindtoets. Scoorden we vorig jaar met een score van 534,7 net boven de 
ondergrens. Dit jaar behalen we een mooie 535,6.  
We zien ook in de trendanalyses van de tussenopbrengsten een stijgende lijn. 
Daarmee verwachten we ook de komende jaren uit de rode cijfers te blijven.  
 
De 14 leerlingen van groep 8 stromen als volgt uit: 

 VMBO Basis      1 leerling 

 VMBO Kader      2 leerlingen 

 VMBO TL      2 leerlingen 

 VMBO TL/HAVO     1 leerling 

 HAVO       2 leerlingen 

 HAVO/VWO      3 leerlingen 

 VWO       3 leerlingen 
 

 
 
 
6 Ontwikkelingen rond gebouw 
 
Er zijn weinig opvallende zaken m.b.t. het gebouw. Nog steeds is het schrijnend om 
te zien dat er veel energie wordt opgewekt door de 100 zonnepanelen. Daarentegen 
verstoken we ’s winters veel gas, omdat de warmte de school uit vliegt door het 
enkele glas. In energiedorp Loenen is dat moeilijk te verkopen…… 
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7  Ontwikkelingen rond leerlingen 

Dit schooljaar was er formatief ruimte om 4 groepen te maken. Gezien de kleine 
groep 6 gaf de grootte van diverse groepen wel een scheef beeld te zien. We hebben 
bij de indeling uitdrukkelijk rekening gehouden met diverse aspecten.   
De verdeling van leerlingen aan het begin van het schooljaar was als volgt: 
Groep 1-2 – 23 leerlingen 
Groep 3-4 – 32 leerlingen 
Groep 5-6 – 20 leerlingen 
Groep 7-8 – 33 leerlingen 
In de loop van het schooljaar zijn er leerlingen bij gekomen, met name in groep 1. 
Echter er vertrokken ook leerlingen, door verhuizing of omdat mensen kiezen voor 
een andere school. 
Aan het eind van het schooljaar telde de school 113 leerlingen. 
 
 
8 Contact met ouders 
 
Contact met ouders vinden we erg belangrijk, samen hebben we hetzelfde belang: 
een goede ontwikkeling van het kind! 
De samenwerking met de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad verloopt zeer 
positief. De MR houdt zich bezig met meer beleidsmatige zaken terwijl de OR zich 
vooral richt op de organisatie van allerlei activiteiten die in de loop van het jaar plaats 
vinden. De MR en de OR leggen verantwoording af in hun eigen jaarverslag. Dit 
wordt gepresenteerd op de Jaarlijkse Algemene Ouderavond. 
 
In het afgelopen jaar is een oudertevredenheidpeiling afgenomen, waarvan de 
resultaten aan de ouders zijn terug gekoppeld. Ook is er een avond geweest waarop 
deze resultaten zijn besproken en ouders tips hebben gegeven hoe we zaken ook 
kunnen aanpakken. 
 
Tweemaal per jaar zijn er vaste momenten waarop we met ouders en kind praten 
over de vorderingen en het welbevinden van het kind. We zullen in het komende 
schooljaar onderzoeken of we ook een moment kunnen inlassen, waarbij we alleen 
met de ouders spreken. Dit naar aanleiding van opmerkingen uit de 
tevredenheidspeiling 
 

9 Ontwikkelingen rond kinderopvang en andere externen 

Gelukkig kunnen we melden dat we in het schooljaar 2016 – 2017 weer de 
beschikking hebben en een beroep kunnen doen op een inpandige BSO. Na een 
aantal wisselingen in de afgelopen tijd en het opzeggen van het contract door 
Kinderopvangorganisatie “Het Koningskind” gaan we ervan uit dat we voor de 
komende jaren passende opvang kunnen bieden.. 
Sinds januari 2017 verzorgt “De Wigwam” de Buitenschoolse Opvang onder de naam 
“De Bizons”. Deze organisatie heeft een goede naam in Loenen en ook een vestiging 
in Eerbeek.  
We hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking met deze organisatie en 
zullen in het komende schooljaar diverse momenten plannen, waarbij onze leerlingen 
samen kunnen spelen met kinderen van de kinderopvang. 
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10 Ontwikkelingen rond personeel 

Zoals eerder gesteld heeft het afgelopen schooljaar ons veel gebracht. We hebben 
scholing gevolgd in het werken met DGO’s en Groepsplannen. De inspectie was over 
de door ons gevolgde werkwijze hierin zeer tevreden. Daar zijn we blij mee.  
Twee personeelsleden hebben een cursus gevolgd op het gebied van Begrijpend 
Lezen, wellicht het belangrijkste vak op de Basisschool. Zij hebben de kennis 
gedeeld in diverse werkoverleggen met het team. 
Daarnaast zijn er netwerkbijeenkomsten gevolgd door diverse collega’s en hebben 
medewerkers zich verdiept in het werken met Onderbouwd, het programma voor de 
kleuters.  
Onze conciërge volgt een opleiding tot onderwijsassistent. 
De directeur heeft een scholing gevolgd m.b.t. Opbrengst gericht leiderschap. 
 
We hebben gelukkig weinig te maken gehad met ziekteverzuim. Eén collega is 
gedurende een langere periode afwezig geweest. Daarvoor is goede vervanging 
ingezet. 
 
Helaas kunnen we steeds minder beschikken over stagiaires. Dat heeft te maken 
met het feit dat we geen opleidingsschool zijn. Wel ontvingen we 3 stagiaires van het 
Rijn-IJssel College, afdeling CIOS. Zij liepen stage bij de gymlessen op donderdag. 
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11 Contacten met de inspectie 

In februari 2017 heeft de inspectie ons bezocht in het kader van een onderzoek naar 
kwaliteitsverbetering. Een jaar daarvoor heeft de inspecteur helaas enkele 
tekortkoming geconstateerd, waarna hij De Tweede Stee als zwak heeft beoordeeld.  
We zijn zeer verheugd dat de vele inspanning van het hele team ertoe hebben geleid 
dat na een onderzoek in februari 2017 we weer een basisarrangement hebben 
toegekend van de inspecteur. Een punt van aandacht voor onze school blijft het 
onderdeel kwaliteitsbeleid. We zullen hier in het komende schooljaar samen met de 
ontwikkelingen van Leerplein055 op dit terrein forse stappen gaan zetten.  
 
 
12       Opmerkelijk / diversen 
 
Ik denk dat alles hierboven in ruime mate aan bod is gekomen. Ik zou op deze plaats 
ouders willen bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen, zeker ook in de periode 
dat we als “zwak” te boek stonden.  
Het heeft ons zeker die extra motivatie gegeven om de schouders er extra onder te 
zetten om weer te komen tot een basisarrangement van de inspectie.                      
 
13 Samenvatting/conclusie  
 
Al met al mogen we denk ik wel constateren dat er door het team enorm hard is 
gewerkt om dat onderwijs te geven dat “men” van ons verwacht. We zijn scherper op 
ontwikkelingen en behoeften van kinderen. Stellen onze doelen, zo mogelijk samen 
met de kinderen, steeds scherper. Dat dit veel van ons kleiner wordende team vraagt 
hoeft geen nadere toelichting. Daarom wil ik graag afsluiten met een enorm 
compliment voor alle leerkrachten van onze school, 
Tegelijkertijd realiseren we ons dat er nog voldoende stappen te zetten zijn. 
 

 


