
Terugblik en vooruitkijken  

 

Het lijkt nog maar vorige maand dat dit schooljaar begon, en toch, over een aantal weken is het 

alweer zomervakantie.  

 

Terugblik 

Andere schooltijden 

Dit jaar startten we met het vijf-gelijke-dagen rooster. Aan de start was het wennen voor de 

kinderen, ouders en leerkrachten. In het voorjaar hebben we een enquête uitgezet om een en ander 

te evalueren. Hierover heb ik u eerder al het een ander teruggekoppeld. Na overleg met de MR is 

besloten om de enquête verder te analyseren, om betere conclusies te kunnen trekken. Hoeveel 

gezinnen (van degenen die hebben gerespondeerd) vinden nu daadwerkelijk de pauze te kort en 

hoeveel kinderen krijgen daadwerkelijk hun eten niet op?  

Deze analyse hebben we uitbesteed en ik zal de resultaten hiervan bespreken met de MR op de 

laatste vergadering op 20 juni. Hierna volgt een terugkoppeling naar u.  

 

IPC (International Primary Curriculum) 

We starten het laatste thema van dit jaar. Afgelopen woensdag op de studiedag hebben alle 

leerkrachten tijd gekregen om de lessen samen voor te bereiden. Het werken met de methodiek IPC 

is niet alleen voor de kinderen nieuw, ook voor ons als team is het een leerproces. Het grote verschil 

van werken met ‘kant en klare’ lessen, naar werken vanuit leerdoelen en op basis hiervan lessen 

voorbereiden volgens een vast stramien, is dat de leerkrachten meer dan hiervoor bewuster bezig 

zijn met wat ze kinderen aan het leren zijn en meer kijken naar de lange termijn. In dit 

implementatietraject krijgen we externe begeleiding van IPC Nederland. Een van de redenen om te 

starten met IPC was dat we bij de kinderen een grotere betrokkenheid bij het leren willen zien. Ik 

kan alleen zeggen wat ik ervaar als ik door de school loop, maar ik ervaar dit wel.  

Een mooi voorbeeld zijn de leerlingen van groep 7 en 8 die partijen hadden opgericht en een 

verkiezing hielden. De winnende partij, DVP (De Voetbal Partij) is inmiddels in gesprek met de 

gemeente voor een groter panna-veld. De kosten worden berekend, er worden betalende partijen 

gezocht, de gemeente bepaalt uiteindelijk of het echt doorgaat, maar dit is echt een enorm mooi 

leerproces voor de kinderen.  

 

Engels 

In iedere groep wordt vanaf dit schooljaar Engels gegeven met hulp van de methode Join In. Het 

team heeft externe begeleiding bij het voorbereiden van lessen en bij het spreken van Engels. Ook 

hier zijn we steeds meer samen de lessen aan het voorbereiden. Het gemak en het plezier waarmee 

kinderen het Engels oppakken, is voor ons een bevestiging dat we hiermee een juiste keuze hebben 

gemaakt.  



 

Professioneel werken  

Als team hebben we dit jaar bewust aandacht besteed aan stil staan bij de veranderingen. Hoe 

kunnen we de zaken op een nog professionelere manier oppakken? Wat vraagt samenwerking? Hoe 

overleggen we effectiever? Wat zijn jouw/mijn kwaliteiten en wat kan ik leren van jou?  

Helaas hebben we te maken met een te hoog ziekteverzuim in het team. We hebben een aantal 

langdurig zieken. We doen er alles aan om te voorkomen dat er mensen uitvallen. Echter zijn er vele 

factoren waardoor iemand ziek wordt en hier hebben we als werkgever beperkt invloed op.  

 

Ouderbetrokkenheid 

Het is erg fijn te merken dat er zoveel betrokken ouders zijn. Ieder op zijn/haar eigen manier. Bij het 

begeleiden van een excursie, het (soms tweewekelijks) luizen controleren, actief bezig zijn in de 

bibliotheek, klussen op school, ophalen van oud-papier, mee organiseren in de OV 

(oudervereniging), meebeslissen in de MR.  Ik vergeet ongetwijfeld vele andere activiteiten, maar 

heel veel dank hiervoor! Het doet ons goed dat vele ouders zich betrokken voelen en een bijdrage 

leveren aan onze school! 

Afronden schooljaar 

De komende weken staan in het teken van het afronden van het schooljaar. De Cito wordt 

afgenomen in de groepen 3 t/m 7. De groepen 8 gaan komende week op kamp, werken aan hun 

afscheidsboek en leren al voor de musical. De nieuwe groepen 3 worden samengesteld, de formatie 

(welke leerkracht komt waar in het nieuwe jaar en welke groep gaat naar welke leerkracht) is zo 

goed als rond. We werken aan de nieuwe jaarkalender, nieuwe schoolgids en werven nieuwe ouders 

voor bijvoorbeeld de MR. Onze MR-voorzitter Raymond Schut neemt na 8 jaar MR-schap, waarvan 

bijna 5 jaar voorzitter, afscheid van onze school. In de MR-vergadering van 20 juni nemen we 

afscheid van vertrekkende leden verwachten we de nieuwe MR-samenstelling voor te kunnen 

stellen.  

 

Vooruitkijken 2019-2023 

Momenteel leggen we als team de laatste hand aan het nieuwe schoolplan. Dit is een plan voor de 

komende vier jaar. Iedere school moet een schoolplan maken en dit bij de inspectie van het 

onderwijs aanbieden. Met ons team hebben we meerdere keren stilgestaan welke focus we voor de 

komende jaren belangrijk vinden. Het MJBP (meerjarenbeleidsplan) van onze stichting Kalisto is de 

grondlegger voor ons schoolplan. Daarnaast hebben we de ouders van de klankbordgroep gevraagd 

een SWOT-analyse te maken. Wat zijn de sterke en zwakke punten van de school, waar liggen 

kansen en waar bedreigingen? Het team heeft deze SWOT-analyse ook gemaakt.  

De keus die we als team onderwijsinhoudelijk gemaakt hebben ligt in het verlengde van wat we nu 

aan het doen zijn: focus op Engels, focus op IPC, focus op het neerzetten van een nog betere 

doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8. Samenwerking met externen uitbouwen (denk hierbij aan 

de kinderopvang, maar ook een samenwerking bij IPC; met het Klooster voor muziekonderwijs, de 

NME voor natuur en Milieu Educatie en de Kuvo, om de culturele excursies meer betekenisvol te 

laten zijn).  

Ook zullen we de komende vier jaar een paar methodes gaan vervangen. Onder andere de spelling- 

en taalmethode. Schooljaar 2020-2021 is een lustrumjaar, De Regenboog bestaat dan 25 jaar! Reden 

voor een mooi feest. Vanuit dit schoolplan maken we jaarlijks een jaarplan, om op deze manier te 

werken aan de gestelde doelen. Zodra het document gereed is, zullen we het delen met u en 

uploaden op de site. De MR zal eerst instemmen met het plan.  

 



Maar eerst gaan we de kinderen de komende zeven weken nog veel leren, het fijn hebben met 

elkaar in de klas en genieten van iedere dag!  

 

Fijne maand, Hellen 

  

 

 

 

 


