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Een terugblik op 2016 

Dit jaar zijn we, na afronding 
van ons beleidsplan meer-en 
hoogbegaafdheid, gestart 
met plusklassen die bij ons 
Mindmaatjes heten. Daarbij 
werken we thematisch 
waarbij de nadruk ligt op 
21st Century Skills. De eerste 
ervaringen en reacties van 
zowel kinderen, ouders als 
begeleiders zijn zeer positief. 

De vakgroepcoördinatoren 
zijn gefaciliteerd om in de 
groepen te gaan observeren 
en naar aanleiding daarvan 
met collega’s in gesprek te 
gaan over de dagelijkse 
praktijk: wat vinden wij goed 
onderwijs?

We zijn een samenwerking 
aangegaan met Ons Welzijn 
om onze sociale en 
maatschappelijke projecten 
verder uit te bouwen en te 
delen met andere scholen. 
Het oprichten van en het 
samenwerken met de 
Koornmaatjes heeft ons en 
onze leerlingen de kans 
gegeven om van dichtbij de 
vluchtelingen-problematiek 
te ervaren en daarvoor 
begrip te kweken.

Dit jaar hebben we de 
coördinatorentraining met 
het KPC (bedoeld om de 
kwaliteit van de aansturing 
vanuit de vakgroepen en het 
MT te vergroten en zaken 
meer af te stemmen) 
afgerond. Het 360° 
feedbackinstrument Feed 
Me is uitgeprobeerd.

We hebben dit jaar de 
nieuwe rekenmethode 
Wereld In Getallen 4 (WIG 4) 
ingevoerd. We hebben 
ervoor gekozen om te gaan 
werken met het 
International Primary 
Curriculum (IPC. De 
groepen 6-7-8 werken vanaf 
dit jaar met Snappet. Onze 
onderbouw collega’s volgen 
cursussen op het gebied van 
“Zo Leren Kinderen Lezen 
en Spellen”.

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

Dat verdient een pluim! 
Opstekers uit 2016

2017: we gaan er tegenaan!

Gehoord in de klas

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.

Nicolaasschool
Bezoek ons online: www.nicolaasschooloss.nl

Afgelopen jaar zijn we gestart met ons Intern Ondersteunings Team. Daarin werken de vakgroepcoördinato-
ren, intern begeleiders en het MT samen om leerkrachten te ondersteunen om hun leerlingen zo optimaal 
mogelijk te laten ontwikkelen. Zo hebben we groep 5 als filtergroep gekozen: alle betrokkenen, inclusief de 
leerkrachten van de groepen 4 en 5, hebben alle leerlingen doorgesproken om er voor te zorgen dat we geen 
signalen gemist hebben. Daarnaast hebben we studiemiddagen georganiseerd waarbij leerkrachten in 
carrousel-vorm hun groepsplannen en cito-analyses met vakgroep-coördinatoren, intern begeleiders en 
MT konden bespreken. Tot slot is er aandacht voor het bevorderen van leerkrachtvaardigheden. 

Lilian Koks en Carolien van der Krabben: 
Na een rijke onderwijs-carrière 
hebben zij in juli officieel 
afscheid genomen. Altijd hebben 
zij zich enthousiast ingezet voor 
“hun” kleuterbouw. En ook nu 
nog doen zij vrijwilligerswerk.

Martje Boumans: Zij is een 
dragende kracht bij het 
ondersteunen van 
collega’s en gaat op een 
constructieve, respectvolle 
manier om met kinderen, 
team en ouders.

Karien van der Borgh: Teruggekeerd 
naar haar eerste liefde: de groep. 
Wij zien met plezier hoe zij  
onder andere haar muzikaliteit 
en ervaring inzet om kinderen te 
laten groeien.

"Is het al weer bijna autonieuw?"
– Kind uit groep 1-2

"Het Verenigd Koninkrijk ligt toch niet meer in Europa. 
Die zijn toch Brexit."

– Leerling uit groep 8

ONDERWIJS > In 2017 gaan we aan de slag met een geïntegreerd 
middagprogramma in de vorm van IPC, waarbij zowel de zaakvakken 
als de creatieve vakken aan bod komen. Door op deze (thematische) 
manier te gaan werken is er volop aandacht voor de 21st Century Skills 
en individuele talenten van kinderen.

ZIEN & ZIJN > We zijn er trots op dat we in 2017 onze 
maatschappelijke projecten kunnen uitbreiden met “Young Impact”. 
De vaardigheden die aan bod komen bij zowel IPC als deze projecten 
gaan we vastleggen in een kindportfolio: Het wereldburgerpaspoort.
Als klap op de vuurpijl vieren we met de Kunstmaatjes het 10-jarig 
bestaan! 

Leren is een kunst
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