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Inleiding 

Hier voor u ligt het verslag waarin we terug kijken op de ontwikkeldoelen die wij hebben gesteld voor dit 

schooljaar. Daarnaast kunt u hierin een aantal verplichte schoolgegevens hierin terug vinden.  

Het schooljaar 2016-2017 ligt achter ons. In dit schooljaar kregen we opnieuw te maken met een inkrimping 

van ons leerlingenaantal. Deze krimp had te maken met dat de uitstroom van leerlingen hoger is dan dat er 

aangemeld worden en  dat er flats in de buurt worden gesloopt waardoor gezinnen zich elders moeten 

huisvesten. Daarnaast was en sprake van personeelswisselingen en wijzigingen. In de directie heeft Melissa van 

Eekelen verantwoordelijkheid gekregen voor een tweede school. Een teamleider ter ondersteuning van het 

team werd in mei 2017 aangesteld.    

Afgelopen jaar zijn wij ook gestart met het opzetten van units. Meer hierover kunt u terug vinden bij de 

schoolontwikkelpunten. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit verslag kunt u contact opnemen met de directie.  

 

Met vriendelijke groet. 

Annelotte Mulder 

teamleider 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

1. Acties en evaluaties 2016-2017 
 
1.1. Schoolontwikkeling 

 
Afgelopen jaar hebben wij ontwikkelpunten benoemd voor onze school.  

 
- Beweegwijs 

Afgelopen jaar is er gewerkt aan de borging van afspraken rondom de beweegwijsactiviteiten. Er zijn 
duidelijke afspraken over instructie en regels en het inzetten van de juniorcoaches. We zetten het 
beweegwijs 2x in de week in en daarnaast in de pauzes is er mogelijkheid voor verder spel. We zien op het 
schoolplein minder conflictsituaties ontstaan omdat kinderen meer kunnen kiezen hoe ze hun pauzetijd 
besteden en dat er duidelijke spelafspraken zijn. Ook is er afgelopen jaar meer aandacht geweest voor 
verschillende niveaus binnen het spel. Voor volgend jaar willen we kijken hoe we beweegwijs kunnen 
inzetten in de gymlessen. 
 

- Bewegend leren 
Dit jaar hebben we ook een stap gezet in onze visie naar activiteiten rondom bewegend leren. We zien dat 
er vooral in de bovenbouw structurele activiteiten worden ingezet. Er wordt bijna dagelijks ‘Just Dance’ 
ingezet en het bewegend leren wordt ook ingezet als ‘Braingym’ voor het schrijven. Voor volgend jaar is de 
wens om elkaar te inspireren en te kijken hoe we bewegend leren meer voor de onderbouw kunnen 
inzetten.  
 

- (Hoog)begaafdheid 
We hebben dit jaar het accent gelegd op hoe we hoogbegaafden leerlingen herkennen en dat met name bij 
het jonge kind. Hoe signaleer je (hoog)begaafdheid bij kleuters? Doordat we ze herkennen zien we ook 
meer aansluiten bij wat ze nodig hebben. Voldoende uitdaging in de vorm van aangepaste leerstof waarbij 
er ruimte is voor compacten, verdiepen en verrijken en veel vitamine F: frustratie , falen en fouten maken. 
We hebben hierbij ook aandacht voor de executieve vaardigheden. De inzet van de plusklas wordt 
structureel ingezet voor alle groepen. 

 
- Rekenonderwijs 

Als school streven we naar meer eigenaarschap bij kinderen. Door de eigenaarschap over hun leerproces te 
geven zien we dat kinderen zich meer betrokken en gemotiveerd voelen. Voor rekenen willen we ze 
bewust laten werken met deze rekendoelen. Met rekenen creëren we meer eigenaarschap door de 
kinderen per blok eerst de schaduwtoets te laten maken. Hierdoor weten de kinderen bij welke onderdelen 
ze instructie dienen te volgen en bij welke onderdelen ze zelfstandig aan het werk kunnen. Er is binnen het 
team duidelijk welke norm de kinderen moeten behalen om zelfstandig aan het werk te kunnen. 
Voor de kinderen die ondersteuning nodig hebben voor het automatiseren is ‘Rekensprint’ aangeschaft. 
Hiermee zijn de kinderen 2 keer per week structureel mee aan het werk.  
 

  



 

 
 
 
 
 

- Cultuur 
Afgelopen jaar hebben we met elkaar weer schoolbreed thema’s ingezet, omdat we grote waarde hechten 
aan de onderlinge samenwerking tussen de verschillende groepen. We kijken vanuit de doelen vanuit TULE 
hoe we de thema’s kunnen vormgeven en zodat het inhoudelijk aansluit bij het niveau van de kinderen. 
Hierbij hebben we een begeleid proces in samenwerking met Skillsfactory. In schooljaar 2017-2018 willen 
we gaan kijken hoe we deze doelen kunnen gaan borgen voor meerdere jaren.  
Ook voor Drama hebben we gekeken voor borging door de lessen van ‘Dramaland’ en ‘Laat maar leren’ aan 
te schaffen.  
 

- IKC vorming 
Om een goede basis neer te zetten voor het Kindcentrum in de Grote Waal is een breed aanbod in de 
zorgstructuur nodig. Samen met SKH is er een samenwerking opgezet richting IKC vorming. De 3 jarige 
groep en een BSO groep hebben een vaste plek binnen ons schoolgebouw. Volgend jaar zal er 
geïnvesteerd worden op een gezamenlijke pedagogische aanpak.  
 

 

1.2  Individuele scholing van leerkrachten 
 
Binnen ons team is er ook gewerkt aan individuele scholing: 

- Karien Welling volgde de cursus ‘Met Sprongen Vooruit’ 
- Janneke Beers volgde de leergang ‘Coachend leiding geven jaar 1’ 
- Louise van Maaswaal volgde de cursus ‘Leesrijpheid’ van Ewalt Vervaet 
- Melissa van Eekelen volgde de leergang ‘Coachend leiding geven jaar 2’ 
- Annelotte Mulder volgde de leergang ‘Coachend leiding geven jaar 2’ 
- Marleen van der Helm volgde de opleiding tot ‘Rekenspecialist’ 
- Annelotte Mulder volgde de cursus ‘Inspirerende workshops’ 
 

1.3  Gesprekken cyclus 
 
In onze gesprekkencyclus zijn de volgende zaken opgenomen 

 Er worden regelmatig klassenconsultaties en flitsbezoeken afgelegd door IB’er en door de 
teamleider 

 De leerkrachten krijgen 1 a 2 keer per jaar een voortgangsgesprek/ambitiegesprek 
 De leerkrachten hebben afgelopen jaar allen een beoordelingsgesprek gehad. 

  Dit alles wordt uiteindelijk gedocumenteerd in de personeelsdossiers 
 

  1.4 Mobiliteit 
 

In het schooljaar 2016-2017 meerdere collega’s afscheid nemen van de Ichthus en zullen mobiel zijn binnen 
de stichting:  

 Louise van Maaswaal zal na haar zwangerschapsverlof starten op de Pontonnier 

 Henriette Kok zal per 1-9-2017 starten op Wingerd 

 Janneke Beers zal per 1-9-2017 starten op de Dynamis 

 Rik Meester zal per 1-9-2017 starten in de vervaningspool 

 Ethel Meinders zal per 1-9-2017 weer volledig ingezet worden op de Jozefschool 
 
   Daarnaast zijn er 2 collega’s die buiten onze stichting een baan hebben gevonden.  
  



 

 

 
 
 
2 Schoolgegevens 
 
                                                                        

2.1 Leerlingtelling 

Telling 1 oktober 2012 2013 2014 2015 2016 
Aantal leerlingen 194 165 152 140 119 

Dit schooljaar waren de kinderen onderverdeeld in 4 groepen 

Groep ½ ( 1 fte) 
Groep 2/3 (1 fte) 
Groep 4/5 (1,5 fte) 
Groep 6/7/8 (2 fte)  
 

2.2 Resultaten eindtoets 

Wij hebben dit jaar deelgenomen aan de Route 8 boekjes. Het landelijk gemiddelde van alle eindtoetsen met 

daarbij een weging van 9% is 205,8. De leerlingen van basisschool de Ichthus scoorden  207,5, dit is ruim boven 

het gemiddelde.  

 

2.3 Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs 

 

 VWO Havo/ 
VWO 

Havo/ 
VMBO TL 

VMBO TL VMBO BL VMBO K 

Percentage 21% 10% 5% 27% 5% 31% 

Aantal 
leerlingen 

4 2 1 5 1 6 

 

2.4 Verwijzingen SBO 

In dit schooljaar hebben 2 leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring ontvangen voor het SBO. Uitgaand van 

het leerlingaantal van 1 oktober 2016, is dit een percentage van 1,8 % op onze schoolpopulatie. Dit is onder het 

landelijke doel van 2%.  

  



 

 

 

 

2.5 Tevredenheidsonderzoek ouders en Leerlingen 

Het tevredenheidsonderzoek onder ouders is afgenomen in juli 2017. Hierbij heeft maar 10% van de ouders 

gereageerd. Toch zullen wij deze gegevens analyseren om inzicht te krijgen waar mogelijke verbeterpunten 

zijn. Dit zal volgend schooljaar in een verslag terug komen.  

Jaarlijks houden wij de veiligheidsbeleving onder kinderen en groepen in de gaten. Dit doen wij door middel 

van ‘Zien’ en de Vreedzame School. We meten rondom de herfstvakantie hoe het pedagogisch klimaat in de 

groep is en kijken wat er nodig is om de groep (nog) veiliger te laten voelen. Leerkrachten maken hierbij 

handelingssuggesties.  

Er is afgelopen schooljaar geen leerling tevredenheidspeiling afgenomen. Dit zal volgend schooljaar een 

speerpunt zijn.  

2.6 Klachtenregistratie 

Dit jaar is er geen sprake van klachten die ingediend zijn.  

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 



 

 

 

 

3 Arbojaarverslag 

 

3.1 Risico Inventarisatie & Evaluatie 

Het plan van aanpak dateert van juni 2015. Voor onze inspectie heeft dit de volgende actiepunten opgeleverd: 

- Zandbak: regelmatig controle zuiverheid zand.   

-   Geef collega’s voorlichting over tiltechniek voor zware lasten  

-    Informeer collega’s over gedragsprotocollen.  

-  Veilig opruimen van materialen en (schoonmaak)middelen 

-  Klimmateriaal tweejaarlijks laten keuren 

 

Inmiddels is er actie ondernomen op de verschillende punten. Een aantal zaken zullen aandachtspunten voor 

volgend jaar blijven omdat er meerdere nieuwe collega’s zijn. 

 

4.2 Ongevallenregistratie: 

 
Afgelopen jaar zijn er 2 gevallen bekend waarbij een doktersbezoek noodzakelijk was. Bij beide ongevallen was 

er sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en is er geen actie nodig om herhaling te 

voorkomen.  

  

4.3 Welzijnscheck 

 
Afgelopen jaar is de welzijnscheck afgenomen bij de personeelsleden. Door onvoldoende respons was de 

groep te klein om hierop te kunnen evalueren.  

 

4.4 Ontruimingsoefening 

 
In september 2016 zijn er twee ontruimingsoefeningen geweest. Deze worden gecoördineerd door Marty 

Engel en Daan Groot. Actiepunten zijn opgesteld en gecommuniceerd naar de teamleden. Verdere keuringen 

van brandblusmiddelen en/of controle van de brandweer zijn meegenomen in het RI&E verslag. 

 

4.5 BHV 

 

Wij hebben binnen ons team 5 teamleden als BHV’er. Afgelopen jaar zijn daarvan 3 collega’s op een 

herhalingscursus geweest. De andere teamleden hebben de herhalingscursus  in het schooljaar 2017-2018 

 


