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Hoogtepunt van het jaar
Communicatie met onze ouders staat op de kaart! Met de invoering van SchouderCom heeft er een grote verbetering 
plaatsgevonden op gebied van communicatie met ouders. SchouderCom is een besloten online ouderportaal die grote 
voordelen biedt voor de school community. Goede communicatiemogelijkheden bevorderen de ouderbetrokkenheid en 
ouderparticipatie en zijn daarmee van direct belang voor de leerprestaties van de kinderen.
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Een terugblik op 2016 

We vinden het belangrijk dat 
onze leerlingen veel en 
gezond bewegen; zij volgen 
per week twee uur 
bewegingsonderwijs 
waarvan ten minste één les 
gegeven door een 
vakleerkracht gym.  Dit heeft 
geresulteerd in het behalen 
van het vignet ‘Gezonde 
School’ op gebied van sport 
& bewegen.

In 2016 is een start gemaakt 
met het investeren in een 
rijke leeromgeving voor onze 
leerlingen. We zijn op de 
Eerste Stroming begonnen 
met het opruimen én 
inrichten van de gangen om 
het samenwerken en 
hoekenwerk te stimuleren. 
Er zijn ontwerpen gemaakt 
om het aanbod 
aantrekkelijker te maken.

We vinden het belangrijk dat 
we weten wie onze 
leerlingen zijn, nog voor ze 
op onze school komen. Er is 
hard gewerkt aan een 
verbetering van de 
procedure ‘overgang 
voorschoolse opvang naar 
groep 1/unit 1’. Er is sprake 
van structureel overleg met 
partner ‘De Schaepskooi’ om 
de samenwerking te 
optimaliseren.

Op de Tweede Stroming 
hebben de leerlingen voor 
de eerste keer hun 
ontwikkeling laten zien door 
het geven van een 
eindpresentaties aan hun 
coach, ouders en andere 
geïnteresseerden. Van Unit 1 
tot 3 werden er prachtige 
presentaties neergezet door 
de leerlingen waar we als 
school ontzettend trots op 
zijn!

We hebben ons als school 
geprofileerd tot ‘VVTO 
school’ in Engels. In 2016 
heeft de eerste groep 
leerkrachten en coaches 
deelgenomen aan de cursus 
‘Cambridge English’ en een 
groot deel heeft hierbij een 
certificaat gehaald voor 
Cambridge Engels. We zijn 
enorm trots op de inzet en 
motivatie van alle 
deelnemers!

We kijken met plezier terug op 
een geslaagd 2016...

Dat verdient een pluim! 
Opstekers uit 2016

In 2016 was ‘onze’ Ad 
Wagemakers 40 jaar in het 
onderwijs. Ad is deze dag 
thuis opgehaald en in een 
heuse zijspan naar school 
gebracht. Hier stond voor 
Ad en zijn gezin de dag 
volledig in het teken van 
feest!

We zijn ontzettend dankbaar 
dat we zulke fijne ouders hebben 
die het mogelijk maken om op 
uitstap te gaan en ervoor 
zorgen dat onze vieringen 
onvergetelijk zijn! 1 2

2017: we gaan er tegenaan!

Gehoord in de klas De som is ‘6 plus 7’. Een leerling kijkt op zijn vingers en zegt: “Juf, deze som kan ik echt niet maken. 
Ik heb niet genoeg vingers!”

Leid aad Wij staan voor goed onderwijs. Het kind is onze LeidRaad. Verbonden met de wereld 

maken we ruimte en zien we elkaar. Samen eigenaar van ontwikkeling; wij zijn SKBO.

De Fonkeling
Bezoek ons online: www.defonkeling.nl
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Eerste stroming: “Samen op weg naar je eigen toekomst"

Tweede stroming: “Samen leren, inspireren en motiveren"

Professionele cultuur; inzicht in elkaars kwaliteiten 
Al eerder is er een start gemaakt in het werken aan een professionele 
cultuur. Wat mogen we verwachten van elkaar? Hoe geef je een ander 
feedback? In 2017 gaan we verder met dit thema. We krijgen beter 
zicht op elkaars kwaliteiten door middel van collegiale consultaties en 
er is een studiemiddag gepland met als onderwerp ‘kwaliteiten van 
mensen’.

Eigen ambities stellen
Nu we de ambities vanuit de inspectie kunnen loslaten, geeft ons dat 
ruimte om onze eigen ambities te bepalen. Wat betekent dat nu voor 
ons, en onze leerlingen? Wat voor school willen we zijn? Op deze 
vragen gaan we antwoorden vinden door hierover met elkaar in 
gesprek te gaan en kritisch te kijken naar onze populatie. We hebben 
hoge verwachtingen! 


