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De Blinkerd blinkt 
in 2013 uit met 
Cito score!
De Blinkerd scoorde in 2013 
indrukwekkend hoog op de 
eind-Citotoets. De Blinkerd 
moest een score van 527,4 
halen en we hebben 532 
gescoord. Dat was een 
feestje waard en groep 8 
werd daarom getrakteerd op 
taart. Wat zijn wij trots op 
onze leerlingen die, samen 
met hun leerkrachten, zo 
hard hebben gewerkt. 

De Blinkerd werd in 2013 ook 
bezocht voor een interne 
audit. SKBO monitort zo zelf 
de kwaliteit van het onderwijs 
op haar scholen. Wij zijn erg 
trots op de positieve 
bevindingen van de interne 
audit groep. Zo werd door de 
interne audit groep genoemd 
dat onze leerkrachten een 
hoog handelingstempo 
hebben en dat er efficiënt 
gebruik wordt gemaakt van de 
onderwijstijd. Ook signaleren 
wij de begeleidingsbehoefte 
van de kinderen vroegtijdig, 
maar valt er nog winst te 
behalen op een diepere 
analyse van de hulpvraag. Wat 
wij nog steeds als heel 
waardevol ervaren, en wat 
ook nu weer door de interne 
auditgroep werd opgemerkt, 
is dat onze kinderen van 08:20 
uur tot 14:30 uur onder 
supervisie zijn van een 
leerkracht en dat dit een 
positief pedagogisch effect 
heeft.  

 

Een terugblik 
op 2013

Dat verdient een pluim! Opstekers uit 2013

2014: we gaan er tegenaan!

Bezoek ons online: www.deblinkerd-oss.nl

Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen
Deze methodiek is tot en met 
groep 8 volledig 
geïmplementeerd op De 
Blinkerd. Dat dit zelfs door 
José Schraven -schrijfster van 
de methodiek- is opgemerkt, 
heeft geresulteerd in het feit 
dat onze leerkracht van groep 
3 heeft meegewerkt aan de 
nieuwste instructievideo.

Gehoord in de klas

Observatie- en registratie model KIJK! 
De leerkracht van groep 1-2 en 
het kernteam zijn nu geschoold 
in het gebruik van het 
observatiesysteem KIJK! voor 
groep 1-2. Door het goed leren 
KIJKEN naar onze kleuters 
kunnen wij onze begeleiding en 
ons onderwijs beter afstemmen. 

Doorontwikkeling Nieuwsbegrip en 
bewegingsonderwijs 
Ons begrijpend leesonderwijs 
en het bewegingsonderwijs 
hebben echt een 
kwaliteitsimpuls gekregen in 
2013. Door de inzet van de 
deskundigheid van onze 
leerkrachten is er een 
doorgaande lijn voor 
bewegingsonderwijs opgezet 
en is Nieuwsbegrip 
geïmplementeerd.

De Blinkerd is een ‘rijke’ 
school. De vele 
nationaliteiten en diverse 
achtergronden van de 
kinderen en ouders 
kenmerken onze school. 
Onze zorg is goed 
georganiseerd en ons 
onderwijs passend. De 
Blinkerd heeft kinderen wat 
te bieden! De Blinkerd is een 
wijkschool en wil dit ook 
uitdragen. Dat betekent dat 
De Blinkerd de kinderen en 
de ouders wil bieden wat zij 
in deze wijk nodig hebben. 
Onze ouders zijn de 
belangrijkste partner van de 
school. Zij zijn betrokken bij 
hun kind, wat de motiverende 
factor voor ouders is om ook 
meer betrokken te geraken bij 
de school. Vanuit een 
begeleidingstraject met als 
thema ‘sociale kwaliteit’ gaan 
wij werken aan  

ouderbetrokkenheid/
educatief partnerschap in 
relatie tot het partnerschap in 
relatie tot het pedagogisch 
klimaat. Ook hiervan hebben 
wij hoge verwachtingen 
vanuit reële ambities. Hoe wij 
deze betrokkenheid gaan 
stimuleren maken wij 
zichtbaar in 2014. Kwaliteit is 
en blijft uiteindelijk 
mensenwerk!  

Samen maken wij duidelijk:

Dit is De Blinkerd en hier 
staan wij voor

Dit zijn onze manieren

Op De Blinkerd is iedereen de 
moeite waard!

“Er is een goede intrinsieke 
motivatie binnen het team 
aanwezig om iets moois van 
de school te maken.”

- Interne auditgroep 

1 2 3

“Kinderen hebben recht op 
een veilige en prettige leer- 
en werkplek. Dat legt een 
grote verantwoordelijkheid 
bij alle medewerkers die
met én voor kinderen werken. 
Dat vraagt een grote 
persoonlijke en professionele
betrokkenheid. Dat vinden wij 
als team belangrijk! En dat,
dat zie ik iedere dag op 
basisschool De Blinkerd.”

- Monique Smits, directeur“Het is echt fijn 
samenwerken 
met De Blinkerd!” 

- Externe relaties van de school

Hoogtepunt
van het

jaar

En dat op De Blinkerd hard 
wordt gewerkt, hebben de 
ouders op de thema-avond 
van 23 mei ook zelf mogen 
ervaren. We kijken terug op 
een goed bezochte avond 
waarop kinderen en 
leerkrachten de ouders 
lieten ervaren hoe het is om 
met een reken- of leesactivi-
teit bezig te zijn, een dictee 
te maken en wat er nodig is 
om een tekst te kunnen 
begrijpen. Daarna konden 
de ouders de kwaliteitsvra-
genlijst invullen in de 
mediatheek. Voor ons blijft 
het belangrijk om de mening 

van onze ouders te horen 
zodat wij voortdurend alert 
kunnen blijven op de 
kwaliteit van ons onderwijs. 


