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1. Inleiding 
 
Onze school is samen met 14 andere scholen voor basisonderwijs aangesloten bij de stichting PRO 8. 
Jaarlijks maken alle scholen een  jaarverslag, dat voorgelegd wordt aan de MR. 

 

2. Gebouwbeschrijving 
 
Het schoolgebouw van de Mariabasisschool staat aan de Schoolstraat 2. Het schoolgebouw bestaat 
sinds 1956. Het gebouw telt 12 lokalen, een grote hal en heeft een eigen gymzaal.  
1 lokaal is in gebruik door “Buitenkind”, een organisatie voor peuteropvang. 
1 lokaal wordt door Buitenkind en de school gezamenlijk gebruikt. Door school wordt hier gewerkt met 
individuele of groepen kinderen, de zogenaamde Regenbooggroep. 
1 lokaal is in gebruik als personeelsruimte en 1 lokaal boven, wordt multifunctioneel gebruikt om met 
individuele leerlingen of met kleine groepen te werken.  
In het schooljaar 2017-2018 is er naast de directie- en IB kamer nog een kantoorruimte bijgemaakt. 
Deze wordt gezamenlijk gebruikt door 2 logopedisten en door school. 
Rondom de school bevindt zich een grote speelplaats. 
De speelplaats is zo ingericht, dat deze ook bruikbaar is als parkeerruimte bij het halen en brengen van 
leerlingen. 

 

3. Leerlingen:  
 
Op de Mariabasisschool is het onderwijs erop gericht om onze kinderen, vanuit een katholieke 
levensbeschouwing, zich optimaal te laten ontwikkelen. Elk kind in overeenstemming met haar/zijn 
mogelijkheden. Kinderen krijgen ruimte om hun talenten verder te ontwikkelen, zodat zij als 
zelfstandige en kritische mensen zijn toegerust voor actieve deelname aan de samenleving. 

Wij willen dat alle kinderen zich veilig en geborgen voelen op onze school. De sfeer op school en in de 
groepen moet uitnodigen om tot leren te komen. 
We hebben respect voor elkaar en andersdenkenden. De regels in onze groepen zijn positief 
geformuleerd en worden elk jaar opnieuw met de kinderen besproken. 
Deze gedragsregels zijn samengevat en noemen we ook wel de kanjerregels. 
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Op de Mariabasisschool werken we in homogene groepen. Dit betekent dat kinderen van dezelfde 
leeftijdsgroep bij elkaar in de klas zitten.  
In de kleutergroepen werken we doelbewust wel met heterogene groepen.  
Doordat leerlingen het hele jaar door instromen en doen we op deze manier meer recht aan de 
ontwikkeling van leerlingen in deze groepen.  
 

Zicht op leerling populatie: 
  
Om in kaart te brengen of er een speciale onderwijsbehoefte is voor onze leerlingen kijken we naar 
verschillende aspecten, die ons mogelijk kunnen helpen om de juiste keuzen te bepalen. Je kunt dan 
bv denken aan 
 

Land van herkomst 
Gezinssituatie (gescheiden/ andere problematieken) 
Eigen leerlijn 
Dyslexie 
Lichamelijke beperkingen 
Stoornissen in het autistisch centrum 
Terugplaatsing / vorige school 
Meer- of hoogbegaafde leerlingen 

 
Al de bovenstaande onderdelen komen in meer of mindere mate voor in onze school. 
Er is echter geen sprake van een bepaald onderdeel, dat duidelijk de boventoon voert of dat de 
gezamenlijke onderdelen samen extreme vormen aanneemt. 
 

Extra ondersteuning 
We zetten ongeveer 2 fte in voor hulp aan leerlingen buiten de groep. 
Dit wordt gefinancierd uit de gelden: Reguliere formatiebudget, Passend onderwijs, 
onderwijsachterstandenbeleid, impulsgelden, extra ondersteuning vanuit ons bestuur, middelen 
werkdrukvermindering. 
Aangezien er gedurende het jaar gekeken wordt naar de resultaten van leerlingen, worden er op 
gezette tijden nieuwe werkschema ’s gemaakt.  
Deze inzet van ondersteunende collega ’s is dus wisselend.  
De inzet wordt in samenspraak met de IB-er gemaakt. 
 

Leerlingenniveau:  
Een aantal leerlingen op onze school krijgen extra begeleiding op verschillende vakgebieden. Te 
denken aan lezen, spelling, rekenen, begrijpend lezen, motoriek, sociaal emotioneel enz. Dit gebeurd 
veel in de klas maar ook buiten de groep door extra leerkrachten. Dit is per kind en situatie 
verschillend. 
Er zijn een aantal leerlingen die werken met een eigen plan. Dit doen ze a.d.h.v. een eigen leerlijn.  
Bij ons op school werken ook kinderen die meer aan kunnen met Acadin. Dit doen ze onder 
begeleiding van de groepsleerkracht en een extra leerkracht die iedere donderdagmiddag  tijd voor ze 
heeft.  

Inzet externe hulpverleners 
Bij ons op school maken we op verschillende manieren gebruik van externe mensen.  
We hebben dit schooljaar 6x een ondersteuningsteam gehad. Hierbij waren de orthopedagoog, GGD 
en de gemeente aanwezig. Deze bijeenkomsten worden door ouders en leerkrachten als prettig en 
waardevol ervaren. Er zijn veel leerlingen en ouders die dit schooljaar vanuit de gemeente hulp 
hebben gekregen voor hun thuissituatie. Ouders en leerkrachten weten steeds beter de weg hiernaar 
toe te vinden.  

 

4. Resultaten en eindopbrengsten: 
 
Terugblik op de schoolontwikkeling van schooljaar 2018-2019 
 

1. Opstarten van een nieuwe groep: De regenbooggroep 
Afgelopen jaar zijn we gestart met de regenboogklas. Dit naar aanleiding van de specifieke 
onderwijsbehoeften van verschillende leerlingen. In de praktijk bleek in de reguliere groep deze 
leerlingen zoveel aandacht nodig hebben, dat de leerkracht dit niet geheel kan bieden in de klas. Nu 
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met de werkdruk en een deel passend onderwijs gelden hebben we als school besloten deze gelden 
in te zetten voor deze leerlingen en leerkrachten.  
We hebben voor deze leerlingen een eigen leerlijn opgesteld. In dit document volgen we de leerlingen 
voor de vakken begrijpend lezen, rekenen en of spelling.  
Deze kinderen krijgen op maandag, dinsdag en donderdag instructie. Op de andere dagen werken ze 
met hun individuele taakkaart in de klas.  
2 collega ‘s, juf Lia en juf Inger zorgen voor de didactische inhoud, toetsen, planningen enz.  
De groepsleerkrachten blijven voor deze leerlingen eind verantwoordelijk. Elke 6 weken is er een 
overleg met de groepsleerkracht.  
Successen dit schooljaar: 
- Leerlingen met plezier naar school 
- Er is groei te zien bij leerlingen 
- Groepsleerkrachten voelen zich ontlast.  
- Leervaardigheden worden nu meer getraind bij de leerlingen.  
- Er is tijd voor deze leerlingen. 
 

2. Leerlingen meer eigenaar laten worden van hun eigen ontwikkeling. 
Nadat er 2 scholingsmomenten hadden plaatsgevonden in het schooljaar 2017 – 2018 is dit 
ontwikkelpunt doorgezet in het schooljaar 2018 – 2019. De gesprekken met de leerling zijn de basis 
om de leerlingen steeds meer bewust te laten worden van hun eigen verantwoordelijkheid. Deze 
gesprekken worden via vaste formats gevoerd. 
Dit ontwikkelpunt is nu zo ingevoerd, dat we nu in de fase van borgen zijn beland. 
 

3. De invoering van de leerlijnen voor groep 1-2 in Parnassys. (administratieprogramma) 
Een duidelijk leerlingvolgsysteem voor de kinderen in groep 1-2. 
Door het volgen van scholing, 2 studiemiddagen en overleg met een collega-school is de basis gelegd 
om deze leerlijnen in te voeren.  
Deze leerlijnen worden gevolgd voor de ontwikkelingsgebied rekenen, taal en motoriek. 
Deze gebieden hadden de prioriteit.   
Spel en sociaal-emotioneel ontwikkeling komen volgend schooljaar aan bod.  
In juni ‘19 zijn alle leerdoelen van rekenen, taal en motoriek school specifiek.  
De leerkrachten van groep 1 en 2 hebben gezorgd voor een weekplanning waarbij alle leerdoelen 
weggezet kunnen worden in een thema, rekening houdend met onze visie en beleid van de 
Mariabasisschool.  
Per kind checken we 3 keer of het leerdoel beheerst wordt. Bij beheersing  kunnen we dit leerdoel in 
Parnassys afvinken.  
 

4. Rapportage naar ouders 
Het rapport is geëvalueerd en op diverse onderdelen zijn aanpassingen gedaan. 
Het doel is om eenduidig en op één plek in onze administratie de ontwikkelingen van onze leerlingen 
weer te geven. 
Er zijn koppelingen gemaakt in Parnassys om de rapportage van met name taal en rekenen te 
vereenvoudigen. 
Daarnaast is een eigen rapportage gemaakt voor het vakgebied begrijpend lezen. 
 

5. De invoering van de methode op het gebied van aanvankelijk lezen: Lijn 3 
(in een doorgaande lijn de spellingmethode Staal) 
Bij het werken met Lijn 3 wordt het schooljaar in 4 perioden verdeeld, aansluitend bij de 4 
signaleringsmomenten uit de toetskalender van de kwaliteitskaarten(PO-raad) en het Protocol 
Leesproblemen en Dyslexie (Gijssel e.a., 2011)  
Einddoel is voor alle kinderen is minimaal E3.  
Voor de goede lezers is het einddoel minimaal M4  
Er zijn 4 signaleringsmomenten  
1. Herfstsignalering  
2. Wintersignalering  
3. Lentesignalering  
4. Zomersignalering  
Daarnaast is er na elk thema een toets; Deze toets is in principe schriftelijk, maar voor sommige 
leerlingen wordt de toets mondeling afgenomen. (risicolezers)  
Na elke signalering kijken we naar het behaalde niveau en delen de kinderen opnieuw in.  
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Het groepsplan wordt hierop aangepast.  
De resultaten worden bijgehouden in de resultatenmonitor van Lijn 3. Er is een koppeling met 
Parnassys gemaakt.  
Spelling: 
Een logische stap in de 2e helft van het schooljaar was de start met de spellingmethode “Staal” die 
nauw aansluit bij deze aanvankelijk leesmethode.  
Deze keuze heeft een direct gevolg voor ons spellingonderwijs in de andere groepen.  
 

6. De invoering van de methode op het gebied van schrijven: Klinkers 
We gebruiken van deze de methode het verbonden schrift.  
De doelstellingen:  
“Het kunnen produceren van een duidelijk leesbaar handschrift, dat zonder overbodige spanning, in 
een aanvaardbaar tempo geschreven kan worden, zowel tijdens het overschrijven van een tekst als 
tijdens het stellen”.  
De groepen 3 en 4 zijn hiermee gestart.  
Naast het schrijven is er veel aandacht voor zithouding en pengreep. Dit loopt als een rode draad door 
de hele methode.  
In de groepen worden zowel een digibordversie als een “papieren versie” gebruikt.  
In de methode liggen afspraken omtrent het schrijven vast. Denk hierbij aan: links/rechtshandig, 
liniering, remediering.  
 

7. De invoering van de interventie methode op het gebied van technisch lezen: Bouw 
Goed kunnen lezen is van groot belang in onze kennismaatschappij. Om optimaal te kunnen 
functioneren moeten wij dit proces goed monitoren.  
Vroege interventie bij risicokinderen kan de kans op latere leesproblemen verkleinen. Het kan ook 
voorkomen dat kinderen zo gefrustreerd raken dat ze al jong gedemotiveerd afhaken.  
Belangrijke risicofactoren zijn:  
-dyslexie  
-een zwakke ontwikkeling van het klankbewustzijn en/of van letterkennis 
-weinig ervaring met lezen en/of met boeken 
-een zwakke taalvaardigheid.  
Deze risicofactoren kunnen apart of in combinatie voorkomen.  
Het doel van het vernieuwde ingevoerde programma Bouw is effectiviteit op de lange termijn, simpel 
gezegd, dat de kinderen er beter door leren lezen. Door vroegtijdig en intensief letterkennis en 
vaardigheden die een beroep doen op het klankbewustzijn en aanvankelijk en beginnend lezen aan te 
bieden kunnen leesproblemen bij leerlingen worden voorkomen.  
De Mariabasisschool zet Bouw in bij leerlingen van groep 2,3 en 4. Zij werken 2x in de week 15 
minuten met een tutor uit de bovenbouw onder begeleiding van een leerkracht. Ook werken de 
kinderen thuis 2 x 15 minuten met hun ouders, opa en/of oma, enz. De kinderen groeien allemaal van 
de intensieve training vanuit Bouw. 
 

8. Implementatie van Taal Actief 4 
De keuze voor Taal actief 4 is op een eerder moment gemaakt. De keuze is gemaakt om de methode 
te verwerken via de taalsoftware van Malmberg.  
 

9. Evaluatie van ons Rekenonderwijs 
We gebruiken in groep 3 en 4 de methodiek Rekenkracht. 
In de groepen 5 t/m 8 Wereld in Getallen 4. 
Om recht te doen aan de wens om een eenduidige lijn in school te brengen is gekozen om in het  
nieuwe schooljaar door te gaan met Wereld in Getallen. 
 

10. Begrijpend lezen 
We hebben dit schooljaar weer goede resultaten behaald.  
Iedere leerkracht kent de strategieën. Steeds vaker wordt de koppeling gemaakt tussen de strategieën 
van begrijpend lezen en andere vakgebieden.  
De leerkrachten hebben door middel van het afnemen, registreren en analyseren van de 
toetsgegevens een goed beeld. 
Het belangrijkste is dat de leerkrachten kritisch blijven kijken naar hetgeen uit de analyse naar voren 
komt. Daarmee kan direct gericht aan het werk gegaan worden.  
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Met name de relatie leggen van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen blijft in alle groepen van 
belang. Iedereen moet er van doordrongen zijn dat dit makkelijk te koppelen valt en dat je dit ook 
regelmatig met de kinderen gaat oefenen.  
 

11. Sociaal- emotionele ontwikkeling 
Ook dit jaar stond het thema “Verbinding in de school” centraal.  
Het doel was om elkaar te kennen en samen een fijne school zijn. 
De thema’s van de gouden weken, de week tegen pesten en de kinderboekenweek waren met elkaar 
verbonden. 
Het resultaat van de gouden weken waren afspraken op groepsniveau over de omgang met elkaar.  
Hoe we samen een topschool kunnen zijn, is te zien op de foto’s in de hal.  
In de Antipestweek zoemden we in op pestgedrag, alle betrokkenen hierbij en het gedrag in de taal 
van de Kanjertraining.  
Het landelijke thema was “laat je zien”. Hiermee werden de leerkrachten bedoeld. Wat kunnen de 
kinderen van ons verwachten als er gepest wordt. Hiervan hebben we een doelenposter gemaakt.  
Het thema van de boekenweek was vriendschap. Hierin werden allerlei activiteiten georganiseerd die 
verbinding mogelijk maakten. Op deze manier zijn in het begin van het schooljaar belangrijke stappen 
gezet om het doel te realiseren.  
In de rest van het schooljaar hebben we de verbinding centraal gesteld bij groepsdoorbroken 
creatieve activiteiten. Maar ook door kinderen elkaar structureel te laten helpen en begeleiden bij 
bijvoorbeeld technisch lezen en Acadin.  
In de planning stond dat we een ouderavond zouden organiseren over de Kanjertraining binnen onze 
school. We hadden dit schooljaar echter al een ouderavond (social media en gamen). We hebben 
daarom de planning aangepast. We hebben een schoolkrant gemaakt, waarin elke klas een 
onderwerp over de kanjertraining verzorgde. 
Het welzijn van de kinderen en hun gevoel van veiligheid volgden we via de lijsten van Kanvas. 
Opvallende zaken uit alle lijsten zijn in overleg met IB opgepakt. 
Het jaar werd afgesloten met nog een aantal gezamenlijke en groepsdoorbroken activiteiten. 
Dit jaar ook weer door het samen terugkijken naar de highlights van dit schooljaar. 
 

12. Motorische ontwikkeling 
De motorische ontwikkeling van onze leerlingen staat steeds meer centraal. 
In het begin van het schooljaar wordt de motoriek van het kind in kaart gebracht door het gebruik van  
een kijkwijzer.  
Met de gegevens uit deze scan zijn er plannen gemaakt om individuele leerlingen motorisch vaardiger 
te maken. 
Er is ook een start gemaakt met een beleidsstuk motoriek. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen 
grote motoriek (bewegingsonderwijs) en kleine motoriek (o.a. schrijven). In dit beleidsstuk worden de 
regels en afspraken met betrekking tot de motoriek beschreven. Aankomend schooljaar wordt het 
team geïnformeerd over de inhoud van de motorische ontwikkeling en worden de afspraken 
(beweegkaarten, inhoud tweede gymles ed.) rondom bewegingsonderwijs in kaart gebracht. Dit met 
als doel de doorgaande lijn van de motorische ontwikkeling te waarborgen. 
Groep 1 en 2 heeft afgelopen schooljaar kennis gemaakt met de leerlijnen van Parnassys omtrent de 
kleine en grote motoriek en deze zullen in schooljaar 2019-2020 verder worden ingezet. 
 

13. Ondersteuningsbehoeften  
Een tweetal studiemiddagen hebben we gewijd aan de analyse van de CITO-resultaten. Dit betreft de 
tussen- en de eindopbrengsten. Het systematisch analyseren van de opbrengsten en het nemen van 
maatregelen om het onderwijsleerproces te verbeteren is terugkerend in onze school.  
Het maken van groepsplannen n.a.v. analyse Cito-resultaten is een onderdeel hiervan.  
De (groeps)plannen voor rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen worden telkens bijgesteld.   
De zorg voor leerlingen met diverse onderwijsbehoeften heeft regelmatig de aandacht gehad. Dit blijft 
een punt van aandacht en volgend schooljaar komt dit meer gestructureerd aan de orde. Het inzetten 
van leerkrachten om leerlingen extra te begeleiden, heeft in het kader van passend onderwijs ook dit 
schooljaar vorm gekregen.  
Dit is jaarlijks terugkerend. 
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14. Samenwerking met Buitenkind  
De oudste peuters en onze kleuters werken op diverse momenten samen. Voorbeelden daarvan zijn: 
de Pietenochtend, de modderdag, gezamenlijke spelmomenten en gezamenlijke 
gym/beweegmomenten.  
  
 
Cito eindtoets 
 

schooljaar Gemiddelde score 

2013 536,3 correctie LG 535,7 

2014 534,3 correctie LG 534,2 (ondergrens 531,6) 

2015 535,4 correctie LG 534,8 

2016 535,0 correctie LG 534,5 

2017 533,5 correctie LG 533,6 

2018 534,5 correctie LG 535,4 

2019 538,5 correctie LG 538,5 

 
De afgelopen jaren zijn de eindscores op of boven het landelijk gemiddelde. 
In 2018 zaten we er iets boven het landelijk gemiddelde en in 2019 ruim boven het landelijk 
gemiddelde. 
 
Muziekimpuls: 
Ook in het schooljaar 2018-2019 is op onze school het muziekonderwijs voor de groepen 4 en 5 
wekelijks verzorgd door de muziekschool. 
Dit bleef uitgebreid naar alle groepen, doordat de gelden voor de muziekimpuls werden ingezet. 
De overige groepen werden door de vakdocente muziek 1x per 3 weken begeleid. 
Dit is door alle partijen heel positief ervaren.  
De nieuwe methode “1-2-3 zing” is ingevoerd. De muziekcoördinator begeleidt het invoeringsproces. 
 
Playing for succes: 
Onze school neemt sinds 2012 ook deel aan het programma “Playing for Success”.  
Dit is een naschools programma voor leerlingen die beter kunnen presteren dan ze momenteel doen. 
Het programma leidt tot meer motivatie en zelfvertrouwen en daardoor tot betere prestaties. In het 
schooljaar 2018 -2019 heeft geen leerling van onze school deelgenomen aan dit programma.  
 
Techniek: 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 hebben gebruik gemaakt van het technieklokaal op het Almende 
College, locatie Wesenthorst te Ulft. De lessen die gevolgd worden, zijn waardevol. Ook in dit 
schooljaar heeft er een ouderavond voor de ouders plaatsgevonden in het technieklokaal. Op deze 
manier konden ouders samen met hun kind ervaren wat er gebeurt in het technieklokaal  
 
Combinatiefunctionaris: 
In het schooljaar 2012-2013 is er, in samenwerking met de gemeente, een start gemaakt met het 
project combinatiefunctionaris. Er is gekozen voor de inzet voor: 

1. Lessen lichamelijke opvoeding en ondersteuning sportverenigingen 
2. Coördinatie van binnen- en buitenschoolse culturele activiteiten 
3. Coördinatie van binnen en buitenschoolse sportieve activiteiten 
4. Sport en spelactiviteiten op het schoolplein 
5. Subsidie voor muzieklessen 
6. Ondersteuning lessen mediawijsheid. 

De kosten van de combinatiefunctionaris en de activiteiten werden gedragen door de gemeente en 
door de scholen. Voor onze school betekent dit AMV en voor alle groepen een vakleerkracht 
lichamelijke opvoeding. 
Ondertussen worden de kosten voor een veel groter geheel door onze stichting PRO-8 op zich 
genomen 
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5 Personele zaken 
 
Voor het vaststellen van het formatiebeleid van de Mariabasisschool is het “Formatieplan 2018-2019” 
vastgesteld.  
 
Team:  
We zijn gestart met 14 leerkrachten, 1 directeur, 1 conciërge,1 interieurverzorgster in eigen dienst en 
1 administratief medewerkster. 
Nieuw op onze school was William Booij. Ook Anniek Hillen is ons team komen versterken. Zij werkte 
al vanuit het Pon op onze school, maar heeft nu een aanstelling bij onze stichting gekregen. 
 
Ziekteverzuim 
Het afgelopen schooljaar is het ziekteverzuimpercentage 1,07% geweest. Dit is een heel laag 
percentage.  
 
In- en uitstroom en mobiliteit. 
William Booij en Anniek Hillen zijn ingestroomd als nieuwe collega ‘s. 
Vanaf 1 januari 2018 is tot aan het einde van het schooljaar Sanne Nagtegaal voor 16 uren aan het 
team toegevoegd als onderwijsassistente. Haar taak was het ondersteunen van de leerkrachten in 
groep 1-2. Zij is de opleiding voor leerkracht BaO gaan volgen. 
 
Verlof, duurzame inzetbaarheid en vervangingen. 
Er zijn weinig problemen geweest om verlof en vervangingen ingevuld te krijgen. 
Regelmatig konden we in eigen beheer de vervangingen oplossen, door collega ’s die op dat moment 
geen groepstaken hadden. (individuele begeleiding, interne begeleiding, directie)  
Ook is er diverse malen een beroep gedaan op het Pon. 
 
Professionalisering: 
Jaarlijks wordt er een professionaliseringsplan gemaakt. 
Dit plan wordt voorgelegd aan de MR en besproken in het kader van de schoolontwikkeling. 
Dit jaar waren er 17 wensen van individuele teamleden. 
Daarnaast heeft er teamscholing plaatsgevonden op het gebied van kindgesprekken voeren, 
begeleiden van stagiaires, Methode taal actief en BHV. 
Collega ’s van de onderbouw hebben scholing gevolgd op het gebied van rekenen. (Rekenkracht.) Er 
waren 5 bijeenkomsten. Ook zijn er 3 momenten geweest om de leerlijnen van Parnassys voor groep 
1-2 in de school te implementeren. 
Ook is er 7 keer gebruik gemaakt van het aanbod van het samenwerkingsverband  
 
Stage begeleiding: 
Vanuit het Graafschap college zijn een 5 tal studentes op onze school begeleid. 
Ook zijn er weer contacten gelegd met Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Afspraken zijn gemaakt en 
er zijn weer 2 studenten van de PABO op onze school ontvangen. 
We werken in een clustervorm, zodat we opleidingsschool zijn. Een nieuwe ontwikkeling die mogelijk 
gemaakt is door bovenschoolse contacten om onze stichting in zijn geheel een opleidingsstichting te 
latenzijn. 
 

6. Organisatie:  
 
Medezeggenschapsraad: 
Afgelopen jaar zijn er geen personele wisselingen geweest. 
Op de site staat het jaarverslag van de MR 
 
Ouderraad: 
De ouderraad heeft het afgelopen jaar weer veel hand- en spandiensten verricht. Het is erg fijn dat er 
veel ouders/verzorgers klaar staan om activiteiten voor de kinderen nog beter te laten verlopen.  
 
Ouderavonden: 
Afgelopen jaar hebben we een aantal bijeenkomsten met de ouder(s)/verzorger(s) gehad. Te weten: 
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 Op 13 september 2018 hebben we een informatieavond gehouden i.c.m. de jaarvergadering 
van de Ouderraad. Zij geven dan een verantwoording van de activiteiten en de financiën. Ook 
de MR presenteerde het jaarverslag en tenslotte organiseerde het team een 8-tal workshops, 
waar ouders op hebben ingetekend. 

 18 en 20 september 2018 hebben we de KOM-gesprekken gevoerd. Alle leerlingen zijn met 
hun ouder(s)/verzorger(s) op gesprek geweest. 

 Op 6 november 2018 hebben we een avond georganiseerd i.s.m. stichting Welcom. Er is toen 
voorlichting gegeven over het gebruik/misbruik van Social Media, in diverse vormen, van gr. 1 
t/m 8. 

 
Rapportbesprekingen / individuele gesprekken: 
Er zijn naast de bovengenoemde avonden ook momenten dat we het rapport met de 
ouder(s)/verzorger(s) bespreken. In februari 2019 wordt het eerste rapport uitgegeven. N.a.v. dit 
rapport wordt er een gesprek met ouder(s)/verzorger(s) gevoerd . Vanaf groep 6 zijn de leerlingen 
hierbij ook aanwezig.  
Ook in juli 2019 is er een rapportavond geweest. Naast deze verplichte momenten voor de 
ouder(s)/verzorger(s) hebben de leerkrachten ook contactmomenten door het jaar heen. Zeker als er 
van één van beide kanten behoefte is. Uiteraard staat de deur altijd open voor ouder(s)/verzorger(s) 
om het één en ander te bespreken of om een afspraak te maken. 
 
Kindgesprekken: 
Afgelopen schooljaar zijn we begonnen met de kindgesprekken. Deze gesprekken werden als erg 
waardevol ervaren en n.a.v. deze kindgesprekken hebben de leerkrachten ook samen met de 
kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) doelen kunnen stellen. Dit is ook weer geëvalueerd aan het 
eind van het schooljaar. 
 
Nieuwsbrieven: 
Elke 2 weken verschijnt er een nieuwsbrief. De ouders krijgen deze via Parnassys in hun mail en er 
wordt een exemplaar op onze site geplaatst. 
 
Website/Facebook: 
Op onze website staat relevante informatie voor (potentiele) ouder(s)/verzorger(s). Onze 
Facebookpagina wordt meerdere keren per week aangevuld met foto’s en informatie. Deze pagina 
wordt ook veelvuldig bezocht. 
 
Scholen op de kaart: 
De schoolgids staat op deze site, zodat men ook informatie over onze school kan vinden. 
 

7. Tevredenheidsonderzoeken: 
 
Dit schooljaar is er geen ouder enquête afgenomen. Op de site staan nog de resultaten van de 
enquête van 2017 
 
Wel is er in het kader van de RI&E een personeel enquête afgenomen. Er is geen aanleiding geweest 
om op teamniveau actie te ondernemen. 
Wel is deze enquête onderwerp van gesprek geweest in de jaarlijkse gesprekkencyclus met collega ‘s. 
 
Voor de leerlingen gebruiken we de vragenlijsten, die behoren bij de Kanjermethode. (Kanvas) en de 
vragenlijst voor de schoolverlaters. 
Ook hier kwamen geen zaken naar voren, die om actie vroegen. 

 
8. De veilige school: 

 
Ongevallenregistratie 
Op school wordt een ongevallenregistratie bijgehouden. 
Er waren het afgelopen schooljaar een drietal gevallen waar we de registratie voor nodig hadden. 
Deze gebeurtenissen hebben onze aandacht gehad en er zijn in één geval afspraken met ouders 
gemaakt. 
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Diverse keuringen waaronder speeltoestellen, gymzaal etc.: 
Jaarlijks wordt de school bezocht door een medewerker van de brandweer om het gebouw te keuren. 
Deze keuring heeft tot doel om de veiligheid te waarborgen. Bij goedkeuring wordt er een 
gebruikersvergunning afgegeven. Ook dit jaar is deze weer verkregen door onze school. 
Op stichtingsniveau zijn er diverse contracten afgesloten met bedrijven om deze veiligheid ook te 
continueren. Denk hierbij aan keuringen van het gymlokaal, de speeltoestellen (ook op de speelplaats) 
de elektrische apparaten, noodverlichting, onderhoud toestellen ed. 
 
Registratie van pesten en (seksuele) intimidatie. 
Op school zijn er geen cijfers bijgehouden over pestgedrag, omdat de noodzaak daarvoor zich niet 
heeft voorgedaan. 
 
RI&E 
Er is een schoolbreed onderzoek geweest. 
De aandachtspunten staan vermeld in de rapportage. 
Deze zijn ook opgepakt en vervolgafspraken zijn gemaakt. 
 
Ontruimingsplan: 
Op schoolniveau wordt het ontruimingsplan jaarlijks geactualiseerd en 2x geoefend. 
Aandachtspunten komen in het team aan de orde. 
 
Preventiemedewerker-interne vertrouwenspersonen-bedrijfshulpverleners. 
Op onze school worden genoemde taken ingevuld. 
De bedrijfshulpverleners hebben een scholing gevolgd. Er is ook een bijeenkomst geweest met alle 
interne vertrouwenspersonen van PRO 8.  
 

9. Materieel en gebouwen 
 
Het afgelopen jaar zijn het in het kader van afschrijvingen en vernieuwingen met name investeringen 
gedaan in het ICT onderwijs, 2 digitale borden en voor 2 groepen i pads, chromebooks en terra 
tablets. 
Ook is er gekozen voor een nieuwe schrijfmethode, een taalmethode en voor vernieuwing van de 
aanvankelijk leesmethode. 
Het gebouw en de omliggende speelplaats is op orde gehouden. 
 

10. Financiële zaken 
  
Begroting 2019 
In samenspraak met de de voorzitter van het collega van bestuur en de CABO is de begroting 
opgesteld, waarbij rekening gehouden is met de meerjaren investeringsplannen en het meerjaren 
onderhoudsplan van onze school. Het is van belang dat er rekening wordt gehouden met de effecten 
van de formatie op de begroting. De begroting is goedgekeurd door de MR. Ook is er een 
meerjarenbegroting opgesteld. 
 
Financieel jaarverslag 2018 
In het jaarverslag is verantwoord hoe de middelen ingezet zijn en wat de resultaten zijn. De 
Mariabasisschool heeft het boekjaar 2018 met een positief exploitatiesaldo afgesloten. Ook is er een 
gezonde financiële positie op stichtingsniveau. 
 
Zie voor begroting en jaarrekening de betreffende documenten. 
 
Sponsoring 
Er heeft in 2018 een actie plaatsgevonden voor Buganala, Gambia. Onze school kon de stichting 
sponseren met het mooie bedrag van € 3500,--. 
 

 
 


