
 
 

Jaarverslag van ’t Schoolhuys schooljaar 2021- 2022 

 

Onze vier leidende principes passend bij onze visie: 

Wij zijn een Vreedzame school!  
Gelijke kansen, passend onderwijs!  
Samen sterk!  
Op weg naar de toekomst!  
 

Inleiding: 

In het jaarverslag van het schooljaar 2021- 2022 geven we de stand van zaken en de bereikte 

resultaten van het afgelopen schooljaar. We doen dat aan de hand van het jaarplan en de daarbij 

behorende doelstellingen en leidende principes. Het gaat om de volgende doelstellingen, die bij elke 

MR vergadering het afgelopen jaar besproken zijn: 

Doelstelling 1: Kwalitatief goed onderwijs 

Doelstelling 2: Goede instructie  

Doelstelling 3: Goed leerklimaat  

Doelstelling 4: uitstekende zorg 

Doelstelling 5: Duidelijke visie in een professionele cultuur 

 

Vanuit doelstelling 1 die gaat over kwalitatief goed onderwijs hebben we de volgende resultaten 

geboekt: 

We hebben de basiskwaliteit gemonitord door overleg te voeren gedurende het jaar met de 

leerkrachten van de midden- en bovenbouwgroepen gezamenlijk met de IB en directie. Daarbij 

hebben we naar de tussentoetsen gekeken. Het is ons gelukt om mooie resultaten te boeken voor 

het rekenonderwijs. De methode Pluspunt en daarnaast de inzet van Bareka (automatiseren), 

Rekensprinter en met reken XL, rekenen de kinderen op hun eigen niveau en zijn ze optimaal 

uitgedaagd. Naast de inzet van Nieuwsbegrip hebben de groepen 5 t/m 8 ook lessen uit de methode 

Blitz gemaakt en goede resultaten behaald. Bij taal constateren we dat we op taalverzorging hiaten 

hebben en hebben we voor aankomend schooljaar een plan gemaakt hoe we dit gaan aanpakken in 

de groepen 6, 7 en 8. De middenbouwgroepen 4, 5 en 6 gaan volgend schooljaar starten met een 

nieuwe taalmethode Taalactief. De verwachting is dat de resultaten dan zullen verbeteren. We 

hebben dit schooljaar training gehad in het voeren van kind/doelgesprekken om zo het 

eigenaarschap te vergroten bij kinderen. De leerkrachten hebben hiermee geoefend. In de ene groep 

is dit beter gelukt dan in de andere groep. Dit heeft met klassen management te maken.  



Voor aankomend schooljaar gaan we dit op de studiedag verder vormgeven en afspraken maken hoe 

we dit structureel invoeren. Leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn krijgen op ’t Schoolhuys 

onderwijs op maat. In ons HB beleid staat omschreven hoe we dat doen. We hebben twee 

talentcoaches op school die dit coördineren. Eén daarvan is structureel op dinsdagmiddag vrij 

geroosterd om leerlingen en leerkrachten te begeleiden. Deze kinderen krijgen onder begeleiding 

van hun eigen leerkracht een project en indien nodig hebben zij ook gewerkt met de lessen Briljant. 

Tot slot zijn vier leerlingen een aantal maanden op de woensdag naar de club Brein Brekers geweest 

waar zij extra uitgedaagd zijn met gelijkgestemden van twee andere Fectio scholen.  

Het team heeft bij de start van het schooljaar een workshop bewegend leren gehad. Van de 

oudervereniging hebben we een kast met bewegend leren materiaal gekregen. De leerkrachten 

hebben afgelopen jaar op eigen initiatief hiermee gewerkt. Voor aankomend scholjaar willen we 

bekijken of we de methode 3,2,1, Start  willen aanschaffen met daarbij de toestellen voor op het 

schoolplein en gaan we afspraken maken hoe we dit structureel binnen ons onderwijs gaan inzetten. 

Met de methode Vierkeerwijzer (MI) hebben de leerlingen ruimte gekregen om hun talenten te 

ontdekken en te ontwikkelen en is er aandacht geweest voor de executieve functies. Voor volgend 

schooljaar hebben we met elkaar afgestemd welke 6 MI thema’s er per jaargroep worden behandeld, 

zodat er sprake is van een doorgaande lijn.  

Tot slot hebben de leerkrachten van de onderbouwgroepen beter zicht gekregen m.b.v. het 

leerlingvolgsysteem Dorr. Dit heeft er toe geleid dat we met ingang van volgend schooljaar de 6 fases 

hanteren gedurende de gehele kleuterperiode, die omme nabij twee jaar omvatten. Vandaar dat we 

er ook voor kiezen om de namen van deze groepen aan te passen in Olifanten en Vissen i.p.v. 

groepen 1/ 2. Daarnaast hebben we met de methode Logo 3000 dit schooljaar ingezet op een breed 

aanbod aan woordenschat. Dit doe we met samenwerking met de peuterspeelzaal.      

Vanuit doelstelling 2 die gaat over goede instructie hebben we de volgende resultaten geboekt: 

Op ’t Schoolhuys geven de leerkrachten de lessen m.b.v. het EDI model. (Expliciete Directe Instructie) 

Met lesobservaties, de kijkwijzer en de visitatie hebben we gezien dat er voldoende inhoudelijke 

kennis is en dat het goed geborgd is. Er zijn voor komend schooljaar wel wat aandachtspunten zoals 

het evalueren van de les, ook in de roosterplanning, meer inzet van de coöperatieve werkvormen en 

eerder en meer durven los te laten van leerlingen tijdens de les.  We hebben het voornemen gehad 

om alle collega’s een collegiale consultatie te laten doen om zo van en met elkaar te leren. Dat is 

deels gelukt. Door Corona was dit niet altijd mogelijk. Volgend schooljaar gaan we dit wederom 

oppakken. Met behulp van Leeruniek en de roosterplanning hebben we ambitieuze doelen 

afgesproken. Qua roosterplanning kan dit nog beter afgestemd worden. Leeruniek maakt twee keer 

per jaar bij de analyses goed zichtbaar wat de resultaten zijn. We willen aankomend jaar Leeruniek 

vaker dan op deze twee momenten gebruiken in het schooljaar zodat we er nog meer uithalen.      

Vanuit doelstelling 3 die gaat over een goed leerklimaat hebben we de volgende resultaten geboekt: 

“t Schoolhuys is een Vreedzame school. In alle groepen worden de lessen van de Vreedzame school 

wekelijks gegeven. Ook dit jaar zijn er mediatoren ingezet tijdens de pauzes en opgeleid. We hebben 

elk blok dit schooljaar centraal met elkaar geopend waardoor er mee saamhorigheid is. Daarnaast 

zijn er in alle groepen voor de ouders een Vreedzame School open les gegeven, zodat ouders ook 

betrokken zijn. Volgend schooljaar gaat de PLG Vreedzame School klassenbezoeken doen om de 

kwaliteit te waarborgen en kiezen we ervoor om ouders tijdens andere lessen een kijkje te laten 

nemen in de klas. Het gedragsprotocol is bij de leerkrachten bekend en wordt adequaat en 

consequent ingezet indien nodig. Tijdens de leerling besprekingen is dit ook besproken. Dit blijven 

we ieder schooljaar doen. Tot slot zien we er op toe dat bij de toetsen dezelfde toets voorwaarden 



door alle leerkrachten gebruikt worden. Dit is bij teamvergaderingen en leerling besprekingen aan de 

orde geweest.     

Vanuit doelstelling 4 die gaat over uitstekende zorg hebben we de volgende resultaten geboekt: 

Het programma Leeruniek, waarbij we tijdens twee studiedagen (februari en juni) uitgebreid stil 

hebben gestaan hoe de resultaten zijn op school- groeps- en leerling niveau geeft ons een duidelijk 

overzicht. We hebben besproken wat helpend is qua leerkrachten gedrag, methoden en materiaal, 

zodat we weten wat werkt  waar we iets in te doen hebben. Zo is er zichtbaar geworden waar er 

extra ondersteuning nodig is. Dat hebben we ingezet in extra rekenondersteuning in de groepen 7 en 

8 met inzet van een externe partij Bright Skills. Ook de onderwijs assistenten zijn met name in de 

groepen geweest die de ondersteuning het hardst nodig hadden. Zo is er veel ondersteunt in groep 3 

waar het leesproces mede door Corona achter liep. De leerlingen met een OPP hebben een OPP die 

past binnen de richtlijnen. Daarbij hebben de leerkrachten door de IB er ondersteuning gekregen.   

Vanuit doelstelling 5 die gaat over een duidelijke visie in een professionele cultuur, hebben we de 

volgende resultaten geboekt: 

We hebben de vier leidende principes die aan onze vier PLG’s gekoppeld zijn. Per PLG is er gewerkt 

aan zaken die het team belangrijk vindt aan de hand van onze visie. De PLG Samen sterk heeft een 

kwaliteitskaart gemaakt over de oudergesprekken per jaargroep. Zo is duidelijk wanneer er welke 

gesprekken gevoerd worden. Ook is er een document gemaakt over alle contact momenten met 

ouders, zodat we verspreid over het jaar de ouders met regelmaat zien en spreken. Ouders hebben 

een prominente rol binnen de school. Zo is er dit schooljaar in samenwerking met de MR een 

onderzoek geweest naar de schooltijden en de keuze voor een vijf gelijke dagen model. Daar is 

uitgekomen dat een kleine meerderheid toch kiest voor de huidige tijden. Over twee jaar zal dit 

onderzoek herhaald worden. De PLG Gelijke kansen heeft een nieuwe taalmethode uitgekozen: 

Taalactief.  

Tot slot was het dit schooljaar lustrum. De school bestaat nu 40 jaar. Op meerdere momenten 

hebben we dit met de kinderen en ouders gevierd. Een flashmob, lustrumlied en een kunstwerk 

waren een aantal activiteiten die gezorgd hebben voor een groot succes hiervan! 

Kortom we kijken terug om een bewogen jaar, waar Corona ook invloed heeft gehad, maar we 

desondanks veel bereikt hebben met elkaar.      

       


