
“De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent” 

Mahatma Ghandi 

 

 

 

Als school evalueer je altijd samen alle belangrijke zaken aan het einde van het schooljaar. Je maakt 

de balans op en neemt de goede dingen mee voor in de toekomst. Evalueren is een belangrijk proces. 

Het is goed om stil te staan bij alle gebeurtenissen, ook als iets niet goed lijkt te gaan. Wij streven er 

altijd naar om open te staan voor verbetering en ontwikkeling van onze school, ons team en onze 

leerlingen.  

Een aantal ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar 2015-2016 hebben wij voor u op een rijtje 

gezet. 

Bouw van de nieuwe school 

In oktober 2015 is de aannemer van het kindcentrum Vosholen failliet gegaan. De bouw is hierdoor 

vertraagd. De gemeente was al in een afrondende fase met het doorrekenen van maatregelen om 

het gebouw aardbevingsbestendig te maken. De planning is herzien en i.p.v. januari zal de bouw in 

september 2016 met een nieuwe aannemer hervat worden.. 

Klasbord 

Communicatie tussen school en thuis is heel belangrijk. Daarom zijn wij afgelopen jaar gaan werken 

met klasbord. Klasbord is een sociale media tool voor het onderwijs. Via klasbord worden ouders op 

een leuke en directe manier op de hoogte gehouden van activiteiten in de klas.  Het maakt de 

communicatie tussen school en thuis leuk, gemakkelijk en veilig. Klasbord is namelijk een 

afgeschermde omgeving.  

Stichtingsnaam en fusie 

In januari 2016 is de stichting Fidarda (waar onze school bij aangesloten is) gefuseerd met het SKOD. 

De stichting voor primair onderwijs zal na de fusie uit tweeëndertig scholen bestaan. De scholen zijn 

gevestigd in de provincies Groningen en Drenthe. Zij werken samen aan eigentijds, innovatief en 

dynamisch onderwijs. Iedere school heeft zijn eigen culturele achtergrond en onderwijsconcept. De 

vertrouwde beginselen, subsidiariteit, solidariteit en spiritualiteit blijven voor onze stichting 

belangrijke uitgangspunten. De naam van onze stichting zal per januari 2016 veranderen in 

Primenius.  

Winterweer 

Een strenge winter in combinatie met een kapotte verwarming zorgt in het begin van januari 2016  

voor een aantal extra vrije dagen en veel schaatsplezier op straat en dat allemaal in de eerste week 

na de kerstvakantie! Een unieke gebeurtenis.  

 



Eindconclusie, evaluatie en ontwikkelpunten van de rekenmethodiek Math 

De rekenmethodiek Math die wij als school gebruiken is gebaseerd op leerlijnen. De leerdoelen zijn 

gesorteerd op niveaus (levels) en onderwerpen (domeinen). Het werken vanuit leerlijnen heeft ons 

gebracht dat ons rekenonderwijs betekenisvoller wordt aangeboden, het ontdekkend rekenen en het 

werken met concreet materiaal heeft een vaste plaats gekregen binnen ons rekenonderwijs. Dit jaar 

hebben wij kritisch gekeken naar het totale aanbod van deze methodiek. Bepaalde strategieën en 

aanbod hebben we op een andere manier aangevuld, passend bij onze schoolpopulatie. Als school 

vinden wij directe feedback en learning analytics (inzichtelijk maken van 

leerontwikkelingen)belangrijk, helaas zit dit nog niet in deze methodiek verweven. Als vervolg hierop 

gaan wij de komende tijd onderzoek doen naar methodieken die voor onze school completer zijn. Wij 

zijn in ontwikkeling, zodat we nog verder kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de 

kinderen en het vergroten van zelfverantwoordelijkheid, betrokkenheid en taakgerichtheid. 

Cultuur en bezoek rijksmuseum groep 6 en 7 

Cultuureducatie is leren over cultuur, door cultuur en met cultuur. Kinderen maken kennis 

met verschillende cultuuruitingen en verdiepen hun inzicht daarin. Door cultuurbeleid te 

formuleren, cultuureducatie te verankeren in het curriculum en samenwerking aan te gaan met 

culturele instellingen laat de school elk kind structureel kennismaken met kunst, erfgoed en media. 

Cultuureducatie maakt onderwijs levendig, concreet en aanschouwelijk. Het inspireert, stimuleert, 

motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen. Leerlingen leren door het werken met cultuur 

beter kijken en beter vragen stellen. Het creatieve vermogen van leerlingen wordt sterker 

ontwikkeld. 

In het kader van cultuuronderwijs hebben de groepen 6 en 7 afgelopen jaar een bezoek gebracht aan 

het rijksmuseum in Amsterdam. Uniek en voor de eerste keer dat onze school aan dit geweldige 

project heeft meegedaan. Cultuur is belangrijk voor kinderen en daarom zal dit ook een belangrijk 

speerpunt zijn voor het komende schooljaar. 

Themanummer en ouderavond eigentijds onderwijs 

Dit jaar hebben wij u het themanummer “eigentijds onderwijs” aangeboden. In het nummer heeft u 

informatie kunnen lezen over gepersonaliseerd leren en hoe de school invulling geeft aan de “21 -

eeuwse vaardigheden”. De aansluitende ouderavond heeft ouders “het eigentijdse onderwijs” 

a.d.h.v. workshops in praktische zin laten ervaren.  

Team 

Een team is altijd in beweging en ontwikkeling.                                                                                                

Wij hebben afscheid genomen van 2 collega’s. Na heel wat jaren werken op onze school zijn Juf 

Madelon en juf Dineke allebei een nieuwe weg ingeslagen.                              

Ook was het een vruchtbaar schooljaar met maar liefst 3 zwangere collega’s.                                                                                                

Juf Miranda en juf Aletta hebben dit jaar de opleiding rekencoördinator gevolgd en juf Brigitta de 

opleiding specialist jonge kind. Alle drie zijn vlak voor de zomervakantie geslaagd. 


