
  



  

     

 
Het schooljaar 2016/2017 ligt achter ons. 

Het team van de Piet de Springer heeft dit schooljaar weer hard gewerkt 
om taken en kennis op hetzelfde niveau te houden. We hebben nieuwe 
methodes ingevoerd, zijn enthousiast aan de slag gegaan met onder-
zoekend leren en hebben mooie resultaten behaald, 

Naast het bovenstaande waren er prachtige presentaties van projecten, 
een sfeervolle Kerst in de patio, zeer geslaagde Koningsspelen en een 
grotere instroom van leerlingen, waardoor we weer boven de 80 leer-
lingen zijn beland. 

Middels dit verslag proberen we een zo compleet mogelijk beeld te 
schetsen van het schooljaar 2016-2017. 

 

Namens het team van: 

 

 

 

 
Jeanette Brinksma  
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Wij werken volgens het concept adaptief onderwijzen. Onder adaptief onderwijs verstaan we 
onderwijs: 
- dat is aangepast aan de onderwijsbehoefte van leerlingen; 
- waarbij gebruik wordt gemaakt van uiteenlopende materialen en introductie-routes; 
- waarbij de leerkracht gevarieerde instructieprincipes gebruikt om de leerlingen in de gele-

genheid te stellen de instrumentele vaardigheden te leren beheersen; 
- waarbij leerlingen in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid nemen voor de plan-

ning van hun eigen leerproces.  
Dit vereist een pedagogisch klimaat dat de kinderen een gevoel geeft van: 
competentie :   geloof en plezier in eigen kunnen; 
relatie :  gevoel dat mensen je waarderen en met je om  
                               willen gaan 
onafhankelijkheid: gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder 
             dat anderen je helpen. 
 
Wij hechten veel waarde aan een grote betrokkenheid/ een actieve 
deelname van alle leerlingen tijdens de instructie. Om betrokkenheid 
te stimuleren werken we volgens het model ”Coöperatief leren” en houden we rekening met 
de meervoudige intelligentie bij kinderen.  

 
  

 

 
 (nieuwe weging) 
* weging geen   : 63 lln. = 78,75 % (op 1-10-2015 was dit 65 = 87,62%) 
* weging 0.30   : 12 lln. = 15,00 % (op 1-10-2015 was dit 12 = 15,79%) 
* weging 1.20   : 05 lln. = 6,25 % (op 1-10-2015 was dit 04 = 3,04 %) 
* totaal gewogen leerlingen  : 17 lln. = 21,25 % (op 1-10-2015 was dit 16 = 21,05%) 

* onderbouw (4 t/m 7 jarigen) : 35 lln. = 43,75 % (op 1-10-2015 was dit 36 = 47,37%) 
* bovenbouw (8 jaar en ouder) : 45 lln. = 56,25 % (op 1-10-2015 was dit 44 = 57,89%) 

* totaal    : 80 lln.                 (op 1-10-2015 was dit 76) 



  

     

 
 

 
21% van de leerlingen bij ons op school heeft een gewicht. 
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Aantal leerlingen op 1 augustus 2016  : 79 
Aantal leerlingen op 31 juli 2017   : 87 
Verschil      : 08 

Instroom 4 jaar     : 08 
Instroom > 4 jaar     : 00 (01-08-2016 (2)) 
Uitstroom wegens verhuizing   : 00 
Uitstroom wegens andere schoolkeuze  : 01  
Uitstroom wegens plaatsing speciaal onderwijs : 01 (naar van Leersumschool) 

 
VSO      : 0 
PO/LWOO     : 0 
praktijkonderwijs    : 1 
VMBO BBL     : 1 
VMBO BBL/KBL    : 0 
VMBO BBL/KBL LWOO   : 1 
VMBO KBL     : 0 
VMBO theoretische leerweg   : 3 
VMBO TL/HAVO    : 3 
HAVO      : 1 
HAVO/VWO     : 3 
VWO      : 2 
VWO TTO     : 0 



  

     

 

Revius Doorn         : 5 
Revius Wijk    : 5 
Seyster College   : 1 
SG Maarsbergen   : 2 
Openbaar Lyceum Zeist  : 1 
Schoonoord Doorn   : 1 
 
 
 
 
 
 

CITO 
Schooljaar 2012/2013 11 leerlingen: 534,8 
Schooljaar 2013/2014 14 leerlingen: 531,5 (op ondergrens) 
Schooljaar 2014/2015 11 leerlingen: 532,4  
IEP 
Schooljaar 2015/2016 07 leerlingen: 76,1 (onder ondergrens) 
Schooljaar 2016/2017 15 leerlingen: 80,0 (boven gemiddelde) 
 
In 2015/2016 en 2016/2017 was ons leerling-gewicht gelijk, nl. 21% 
Normen van inspectie 
Ondergrens is dan: 76,8 
Gemiddelde         : 78,8 
Bovengrens         : 80,8 
(De eindtoets-score van 2015/2016 is onder de norm. De groep bevat slechts 7 leerlingen. 
Halen we de laagste score er uit dan scoren we 78,5 en boven de ondergrens). 
 



  

     

 
 
 

De Inspectie van het Onderwijs vraagt elk 
jaar alle basisscholen zich te verantwoor-
den over hun onderwijsresultaten.  
Op maandag 13 januari 2014 bracht de in-
specteur van het onderwijs, mevrouw Man-
ders, een bezoek aan onze school. Onze 
school valt onder het basistoezicht; Als een 
school geen risico's voor de kwaliteit van 
het onderwijs loopt en de wet- en regelge-
ving wordt nagekomen, krijgt ze zoge-
noemd basistoezicht.  
De inspectrice heeft zich met name gericht 
op de volgende punten;  
��De opbrengsten/ resultaten  
��De leerinhouden/ methoden  
��Het schoolklimaat/ veiligheid  
��De zorg en begeleiding  
��De kwaliteitszorg (de zorg om kwaliteit 
te leveren en te behouden).  
 
De conclusie aan het eind van deze dag 
klonk als volgt: De Piet de Springerschool 
is een veilige school met een betrokken en 
bekwaam team, waarbij aandacht is voor 
alle kinderen (zowel de gemiddelde leer-
ling, de zorgleerling, maar ook de leerling 
die meer aankan). De school levert goede 
resultaten en heeft een goede structuur op-
gezet om deze kwaliteit te behouden. En 
dat alles in een prachtig, nieuw gebouw.  
 
Ook kregen wij als school een rapport. Voor 
alle onderdelen kun je een score van 1 t/m 
4 behalen. 1 en 4 worden niet vaak gege-
ven (1 betekent zeer onvoldoende en 4 

goed/ een voorbeeld voor andere scholen), 
2 is onvoldoende, 3 voldoende.  
We zijn er zeer trots op dat we een rapport 
hebben behaald met een groot aantal 3-
scores (voldoendes), maar ook relatief veel 
4-scores (goed/ een voorbeeld voor andere 
scholen). Deze 4-en scoorden we onder an-
dere op de zorg, de tussenopbrengsten en 
de kwaliteitszorg. 

 

x Zie (evaluatie) onderwijskundig jaar-
plan 
 

 

Alle leerkrachten hebben een functione-
ringsgesprek gehad. In alle groepen heb-
ben klassenobservaties plaatsgevonden. 
De startende leerkracht is volgens het “be-
leidsplan startende leerkracht” begeleid 
door haar duo-collega. 
 
Binnen de stichting zijn we vorig  schooljaar 
overgestapt naar ParnasSys en Integraal. 
Dit schooljaar hebben we de beoordelings-
gesprekken en de POP’s hierin opgenomen. 

In november 2014 heeft er een oudertevre-
denheidspeiling plaatsgevonden.  Het ge-
middelde cijfer dat ouders ons gaven was 
een 8,1 (landelijk is dit een 7,5).

 
 

 
Leerstofaanbod 
 
Doelstelling 1: Implementeren van verkeersmethode van “Veilig Verkeer Ne-
derland” voor verkeer. 
De methode is, naar alle tevredenheid, ingevoerd in alle groepen. 
 



  

     

Doelstelling 2: Implementeren de methode “Grenzeloos” voor aardrijks-
kunde; onderzoeken of we “Wereldoriëntatie” van Blink aanschaffen voor 
groep 3/4. 
De methode “Grenzeloos” is aangeschaft; dit geldt ook voor “Wereldoriëntatie” van 
Blink.   
 
Doelstelling 3: Oriëntatie op (en aanschaf) methode voor taal (2017). 
Na het uitproberen van enkele methoden hebben we een keuze gemaakt voor de 
methode “Staal”. 
 
Doelstelling 4: Oriëntatie op (en aanschaf) methode aanvankelijk lezen 
(2017) 
We hebben de nieuwste methode aangeschaft van “Veilig Leren Lezen” (KIM) 
 
Wetenschap en techniek 
 
Doelstelling 5: Verdere oriëntatie op 21st century skills + focus wereldori-
ëntatie op onderzoekend en ontdekkend leren. 
Het beleidsplan onderzoekend leren is deels klaar; een theoretisch deel over onder-
zoekend/ontdekkend leren is opgesteld. Volgend schooljaar zijn we van plan om 
teamscholing op dit onderdeel te zetten. Dit gebeurt waarschijnlijk vanuit het weten-
schapsknooppunt. Van daaruit zullen we ons plan verder vorm gaan geven. Ook Tech-
niek Talent zal hierop aansluiten. Er is een eerste scan van onze school gemaakt. 
Het gaat er vooral om dat leerlingen creatiever gaan denken, (onderzoeks-)vragen 
kunnen stellen, problemen samen kunnen oplossen, en deze oplossing kunnen pre-
senteren (in welke vorm dan ook). 
 
M.b.t. de 21st century skills richten we ons m.n. op: 

x Programmeren 
x Mediawijsheid en 
x Creatief denken. 

 
Introductie en begeleiding 
 
Doelstelling 6: Uitvoeren van het plan “coaching nieuwe leerkrachten” vol-
gens nieuwe cao (coaching Jacqueline en Chantal). 
De nieuwe leerkrachten zijn begeleid en ingewerkt. Jacqueline blijft volgend school-
jaar in groep 1/2 (0.6) 
 
Intervisie 
 
Doelstelling 7: Het werken in werkgroepen. 
Zie doelstelling 5 (hier worden de uitkomsten weergegeven); volgend schooljaar bou-
wen we hier verder op. 
 
Schoolklimaat 
 
Doelstelling 8: Invoeren van de startgesprekken. 
(vergroten ouderbetrokkenheid). 
De startgesprekken zijn ingevoerd en positief ontvangen. De leerkrachten vonden het 
over het algemeen een meerwaarde hebben; zeker in de bovenbouw als de leerling 
erbij aanwezig was. We zetten dit volgend schooljaar voort. 



  

     

 
Kwaliteitszorg 
 
Doelstelling 9: (Stichting) Het gebruik maken van eenduidige instrumenten 
zodat kwaliteit op klassen,- schoolniveau integraal goed bewaakt en onder-
ling uitgewisseld kan worden (invoering Integraal/Parnassys). 
Alle leerkrachten kunnen werken in Parnassys en Jeanette in Parnassys en Integraal. 
Volgend schooljaar stroomlijnen we de groepsplannen. We zorgen ervoor dat iedereen 
het op dezelfde wijze opstelt. 
In mei zijn de POP’s voor volgend schooljaar opgesteld in Integraal. 
 
ZIEN is ingevuld. Ook de leerlingenlijst (groep 5 t/m 8). Er moet een omslag komen 
in denken; rood betekent niet onvoldoende, maar dat de leerkracht het gedrag weinig 
ziet. Begin volgend schooljaar zorgen we voor meer verdieping d.m.v. de teamscho-
ling ‘Verder met Zien”.   
Jeanette heeft de verdiepingscursus OPP gevolgd en het systeem ervoor klaarge-
maakt. Nieuwe OPP’s worden in dit format opgesteld. 
 
Schoolplein 
 
Doelstelling 10 (onafgerond punt 2015-2016): Onderzoeken van uitbreiding 
speelmogelijkheden op plein (op basis van ouder enquête 2014). 
Het plein is vergroot; er komt een rand om de zandbak. Er is overleg geweest met de 
projectontwikkelaar. Zoals het er nu uitziet wordt het plein deels open en mag een 
deel van de gemeenschappelijke tuin ook door school gebruikt worden (als lounge-
plek). De afscheiding met het fietsenhok zal verdwijnen; hierdoor ontstaat ruimte 
voor een extra speeltoestel. Zodra de bouw meer vorm krijgt ondernemen we actie 
hierop. 
 
Gevolgde conferenties/ Cursussen: 
 
 Wat? 
1 Opbrengstgericht werken 

ParnasSys (Jeanette) 
2 OPP in Parnassys (Manon 

en Jeanette 
3 Verdiepingscursus OPP 

(Jeanette) 
4 Preventiemedewerker 

(Chantal) 
5 BHV (Manon + Chantal) 
6 Overgang groep 2 naar 

groep 3 (Suzan) 
7 Zwakke rekenaar in de 

bovenbouw (CED 
groep)(Ella) 

8 Miniconferentie media-
wijsheid (ZOUT) (Ella) 



  

     

Algemene conclusie  
Voor de beoordeling van onze resultaten maken wij gebruik van onze 
schooldoelen. Deze zijn hoger dan de oude doelen van de inspectie.   
 
Voor resultaat geldt: Groen=voldoende (op of boven schoolnorm); rood=on-
voldoende (onder schoolnorm) 
Voor niveauwaarde geldt: 
Score A (4-5) 
Score B (3-4) 
Score C (2-3) 
Score D (1-2) 
Score E (0-1) 

Toets Leerjaar Resultaat niveau-
waarde 

TVK 1 (streefscore 
51,3) 56,3  

4.0 

TVK 2 (streefscore 
62,8) 63,7  

3.3 

RVPK 1 (streefscore 
65,3) 73,6  

4,3 

 2 (streefscore 
80,8) 79,1  

2.5 

DMT 3 (streefscore 
23,0) 26,9  

4.0 

 4 (streefscore 
53,5) 50,8  

2,6 

 5 (streefscore 
70,4) 79,2  

4.2 

 6 (streefscore 
82,4) 87,7  

4.1 

 7 (streefscore 
88,3) 103,3  

4.5 

 8 (streefscore 
95,5) 107,3  

4.3 

Woordenschat 3 (streefscore  
38,0) 41,3  

3.8 

 4 (streefscore 
49,0) 62,1  

4.1 

 5 (streefscore 
62,0) 75,8  

4.4 

 6 (streefscore 
72,0) 80,2  

4.1 

 7 (streefscore 
86,0) 93,3  

4.2 

 8 (streefscore 
94,0) 96,3  

2.7 
CITO begrijpend lezen (groep 3, 4 en 5 
versie 3.0) 

4 (streefscore 
133,4)   146,5  

4.1 

 5 (streefscore ) 153,2  
2.9 

 6 (streefscore 
31,9) 172,0  

2.8 

 7 (streefscore 
44,3) 47,2 

 
 
3.9 



  

     

 8 (streefscore 
55,3) 53,4  

2.6 

CITO Spelling (groep 3 en 4 versie 3,0) 3 (streefscore 
145,1) 179,2  

4.2 

 4 (streefscore 
237,0) 224,6  

1.8 

 5 (streefscore  ) 298,2  
3.3 

 6 (streefscore 
133,7) 326,3  

4.0 

 7 (streefscore 
139,1) 138,8  

2.9 

 8 (streefscore 
143,3) 148,3  

4.4 

CITO Rekenen  3 (streefscore 
32,1) 38,2737,0  

4.1 

 4 (streefscore 
51,6) 54,4  

3.9 

 5 (streefscore 
72,2) 76,2  

4.1 

 6 (streefscore 
85,8) 85,7  

3.0 

 7 (streefscore 
99,6) 103,2  

4.1 

 8 (streefscore 
111,6) 111,9  

3.2 



  

     

 

 

Algemene conclusie: 
Volgens onze normen scoren we onvoldoende op de RvK van groep 2, de DMT van groep 4, 
CITO begrijpend lezen van groep 8, CITO spelling van groep 4 en 7 en CITO rekenen van 
groep 6. 
 
Spelling en begrijpend lezen zijn twee jaar geleden als speerpunt opgenomen in ons taalbe-
leidsplan; we zagen hierin een duidelijke vooruitgang. Het vele herhalen bij spelling (+ het 
wekelijks huiswerk) en de vaste aanpak bij het begrijpend lezen wierp zijn vruchten af. Met 
name bij het begrijpend lezen zien we een terugval. We blijven de afgesproken aanpak onder 
de aandacht brengen en volgen. 
 

Toets Leerjaar Resultaat Niveauwaarde 

TVK 1 (streefscore 57,1) 59,8 4,0 

TVK 2 (streefscore 67,8) 69,8 3,6 

RVPK 1 (streefscore 69,4) 89,9 4,4 

 2 (streefscore 87,3) 89.7 3,6 

DMT 3 (streefscore 36,1) 44,0 4,1 

 4 (streefscore 62,0) 60,5 2,8 (III) 

 5 (streefscore 75,7)  84,9 4,3 



  

     

 6 (streefscore 86,1)  97,2 4,3 

 7 (streefscore 92,5)  108,0 4,4 

CITO begrijpend lezen (groep 3 , 4 
versie 5 en 6 3.0) 

3 (streefscore 
116,6)  133,0 4,2 

 4 (streefscore 
138,1) 137,8 3,0 (III) 

 5 (streefscore 143,6 0,9 (V) 

 6 (streefscore 168,0 1,5 (V) 

CITO Spelling (groep 3 , 4 en 5 
versie 3.0) 

3 (streefscore 
197,8) 245,0 4,4 

 4 (streefscore 
262,9) 259,9 2,7 (III) 

 5 (streefscore 
130,5) 307,1 2,6 (III) 

 6 (streefscore 
137,4) 326,8 2.2 (IV) 

 7 (streefscore 
140,4) 146,5 4.6 

CITO Rekenen 3 (streefscore 43,2) 46,9 4.0 

 4 (streefscore 62,3) 64,1 3.6 

 5 (streefscore 79,6) 81,3 3,6 

 6 (streefscore 91,7) 97,7 4,2 

 7 (streefscore 
104,8) 114,9 4.4 

 



  

     

 
 

Algemene conclusie: 
Bij de midden toetsen scoorden we onvoldoende op de RVK van groep 2. Zij hebben een mooie 
sprong gemaakt. Ook de spelling van groep 4 was onvoldoende; zij ontwikkelden van een 1.8 
(DIV) naar een 2.8 (CIII). 
Volgend schooljaar zal m.n. de nadruk moeten liggen op het begrijpend lezen in de midden-
bouw. Zowel groep 5 als 6 scoorden onvoldoende.  
Groep 6 is een kleine groep (6 kinderen); twee behaalden een V. 
Groep 5 Bevat een paar leerlingen die aanzienlijk lager scoorden dan de tussentoets in januari 
(deze toetsen worden geanalyseerd; volgend schooljaar start met ophalen gezamenlijke aan-
pak (zie verder analyse opbrengsten). 

Dit schooljaar heeft het bestuur de keuze voor een eindtoets wederom overgelaten aan de 
individuele scholen. Wij hebben vorig schooljaar gekozen voor de IEP eindtoets. Onze argu-
menten voor de IEP zijn: 
 

x IEP wordt afgenomen in 2 ochtenden (op een ochtend twee x een uur).  
x Bij route8 moeten de kinderen werken onder tijdsdruk; ze kunnen niet terug 

als ze denken dat ze een foutje hebben gemaakt.  
x IEP is heel overzichtelijk. 
x IEP is niet zo talig; dat is heel fijn voor onze kinderen, met name bij het reke-

nen. 
x IEP toetst niet meer dan nodig. Dat vinden wij prima. Zeker omdat het een 

toets is ter bevestiging van ons advies. Dus kinderen niet meer te veel opza-
delen met andere toetsen. 
  

Ouders worden goed geïnformeerd d.m.v. een folder. Voor de kinderen zijn er oefenboekjes 
ter kennismaking. Er komt een duidelijke uitdraai met resultaten; uitgesplitst op onderdelen. 
Op het blad staat duidelijk het advies vermeld. 



  

     

 
 
CITO eindtoets + IEP eindtoets 
 
jaar Aantal leer-

lingen 
Gem. aantal 
goed zonder 
correctie 

Gem. aantal 
goed met cor-
rectie (LG) 

Landelijk ge-
middelde zon-
der correctie 

Landelijk 
gemiddelde 
met correc-
tie 

2014 14 v/d 14 530,1 533,2 534,4 534,6 
2014 13 v/d 14 531,5 534,0 534,4 534,6 
2015 11 v/d 11  24% 528, 8   
2015 9 v/d 11  24% 532,4   
2016 (IEP) 7 v/d 7 76,1 21% 76,1  

(ondergrens 76,8) 
80 78,8 (21%) 

2017 (IEP) 15 v/d 15 80,0 21% 80,0 
(ondergrens 76,8) 

78,3 78,8 (21%) 

 
 
Analyse eindtoets 2016-2017  

Dit schooljaar hebben we voor de tweede keer de IEP eindtoets afgenomen. Vorig schooljaar zaten er zeven leer-
lingen in groep 8; de score was toen 76,1. Deze score was, ondanks dat alle kinderen op of boven hun niveau scoor-
den onvoldoende. Norm is bij een weging van 21% 76,8. We vielen toen uit op rekenen en taalverzorging; op het 
taal/lezen behaalden alle 7 leerlingen referentieniveau F2. Het was een kleine groep; haalden we de laagste score 
er uit, dan scoorden we 78,5 en rond het gemiddelde.  

We werken al sinds een paar jaar met het plan “Werken naar de eindtoets”. Dit schooljaar hebben we onze werk-
wijze iets aangepast. Alle kinderen van groep 7/8 hebben wekelijks huiswerk meegekregen op hun niveau. Dit om 
ook de AI leerlingen op niveau te houden.  Dit schooljaar scoren we, wederom met een weging van 21% 80; het 
landelijk gemiddelde is dit schooljaar 78,3. We hanteren echter in dit geval het vastgestelde gemiddelde van de in-
spectie van 78,8. We scoren 1,2 punt boven het landelijk gemiddelde. Dit is inclusief een leerling die naar het prak-
tijkonderwijs is verwezen. Zonder deze leerling was de score 82,1. Van de 15 leerlingen scoorden 14 leerlingen naar 
of boven verwachting. Slechts één leerling scoorde beneden het advies (advies VMBO TL- score VMBO KB) Bij drie 
van de 15 leerlingen is het advies naar boven bijgesteld.   

 



  

     

  
Scores op de verschillende onderdelen: 1F is einddoel (meeste leerlingen) basisonderwijs; je beheerst taal en reke-
nen voldoende; 2F is niveau dat nodig is om je in de wereld te kunnen redden (mbo 1,2,3, VMBO). 1S heeft betrek-
king op meer wiskundige opgaven (in de IEP). 

Taalverzorging  <1F  1F  
  
2F  

   

 

landelijk  1%  42%  57%   

OBS Piet de Springer  0%  27%  
  
73%  

   

 

     
Lezen  < 1F  1F  2F   

landelijk  1%  22%  76%   

OBS Piet de Springer  0%  40%  60%  

   
 

     

Rekenen  <1F  1F  2F  
1S  

  
landelijk  8%  50%  42%  30%  

 



  

     

Waar vorig schooljaar 100% van de leerlingen (7) op 2F niveau las is dat nu 60%. Dit is wel te verklaren vanuit het 
feit dat de groep één oud SO leerling bevat met een taalprobleem. Deze leerling stroomt uit naar het praktijkonder-
wijs. Daarnaast bevat de groep twee oud-REC 2 leerlingen (dit zijn leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis); 
deze leerlingen stromen uit naar VMBO kader en VMBO TL/HAVO. Ondanks goede vorderingen op de andere vak-
ken, blijven zij (meer) moeite houden met het begrijpen van teksten.  

Conclusie: De kinderen van groep 8 hebben dit schooljaar een mooie score behaald, boven het landelijk gemid-
delde. Een score die door ons voorspeld was; die past bij de groep. Slechts één leerling scoort onder het niveau van 
het schooladvies. De resultaten van het lezen waren lager dan het voorgaande jaar; dit is deels te verklaren vanuit 
leerproblemen. Het is wel een aandachtspunt om de afspraken uit ons taalbeleidsplan strak te blijven toepas-
sen. We blijven volgend schooljaar werken volgens ons plan: ”Werken naar de eindtoets”. Het geven van huiswerk 
op niveau wordt hierin opgenomen. Volgend schooljaar verwachten wij wederom minimaal een gemiddelde score 
te halen; hierbij baseren wij ons op de tussenresultaten van groep 7 op de CITO midden + eind groep 7 toetsen.  

 

Zowel binnen als buiten de groep is extra 
zorg gegeven aan leerlingen die dit nodig 
hadden. Voor elke groep zijn groepsplan-
nen geschreven. Zo nodig zijn er hande-
lingsplannen, leerlijnen en OPP’s geschre-
ven voor de leerlingen die binnen of buiten 
de groep extra zijn begeleid.  
Het afgelopen jaar hadden we 1 kind 
met een arrangement in cluster 2. Drie 
leerlingen ontvingen een arrangement van-
uit samenwerkingsverband ZOUT. Zij wer-
den begeleid door Ingrid de Jong. 
Jeanette Brinksma is onze intern begeleid-
ster. Zij coördineert de zorg voor alle kin-
deren. 

In het kader van passend onderwijs (Pas-
send is onderwijs dat aansluit op de ontwik-
keling van de leerling, de mogelijkheden 
van het personeel en de wensen van de ou-
ders) zijn alle scholen verplicht om een 
zorgprofiel op te stellen. In dit zorgprofiel 
moet worden aangegeven hoeveel zorg-
leerlingen er op een school zitten, in hoe-
verre de leerkrachten hiermee om kunnen 
gaan, wat de grenzen aan de zorg zijn en 
wat de visie op zorg van de school is.  
Er zijn vier zorgprofielen:  

1) De netwerkschool  
Deze school heeft de zorg uitbesteed.  
Er is sprake van verwijzing bij indicatie; 
deze school heeft een nauwe relatie met 
het speciaal onderwijs  
0 tot 1,5% leerlingen met een speciale on-
derwijsbehoefte  

2) Smalle zorgschool  

Deze school heeft veel zorgleerlingen bin-
nen een specifieke categorie (bijvoorbeeld 
autisme of zeer moeilijk lerend).  
1,6% tot 3,25% met een speciale onder-
wijsbehoefte 

3) Brede zorgschool  
Deze school heeft meerdere categorieën 
zorgleerlingen (autisme, dyslexie, ADHD, 
moeilijk lerend).  
Er worden speciaal onderwijs kinderen op-
gevangen.  
3,25% tot 4,9% met een speciale onder-
wijsbehoefte  

4) Inclusieve school  
Op deze school waren nagenoeg alle leer-
lingen welkom. Er is een concentratie van 
kinderen met een diagnose.  
(>4.9% met een speciale onderwijsbe-
hoefte)  
 
Onze school is een brede zorgschool  
Onze school kenmerkt zich door: 

 De goede onderlinge sfeer in school 
(zowel tussen leerlingen en leerkrach-
ten onderling als tussen leerkrachten 
en leerlingen); 

 De duidelijk zichtbare individuele aan-
dacht voor elk kind;  

 De duidelijke zorgstructuur;  
 De aanwezige kennis; 
 De rust in de school. 

 
Dit schooljaar hebben we ons SOP aange-
past; wij zijn een brede zorgschool voor de 
Langbroekse kinderen. Dit i.v.m. de aanzui-
gende werking van zorgleerlingen uit 
rondom liggende dorpen. In een enkel ge-
val kunnen we een uitzondering maken. Het 
mag dan geen leerling zijn die extra onder-
steuning nodig heeft. 



  

     

 

 
Onze school neemt deel aan het Samen-
werkingsverband “ZOUT” (Zuid Oost 
Utrecht). In het samenwerkingsverband 
werken 30 basisscholen en 2 scholen voor 
speciaal basisonderwijs (SBO) samen als 
het gaat om de zorg voor leerlingen. Die 32 
scholen staan in de gemeenten Zeist, Bun-
nik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duur-
stede. De twee SBO scholen binnen het ver-
band zijn: ‘De Driehoek’ in Wijk bij Duur-
stede en ‘De Brug’ in Zeist. Het doel van het 
samenwerkingsverband is vooral de kwali-
teit van de zorg op de basisscholen te ver-
groten. Dat gebeurt onder andere door de 
interne begeleiders van de basisscholen re-
gelmatig met elkaar te laten overleggen en 
diverse scholingsbijeenkomsten te organi-
seren. De basisscholen kunnen de deskun-
digheid van medewerkers van het speciaal 
basisonderwijs inroepen. Het gaat dan vaak 
over kinderen die belemmeringen in hun 
ontwikkelingen ervaren. De hulp van het 
samenwerkingsverband is veelal gericht op 
de leerkracht. De medewerker van het SOT 
(schoolondersteuningsteam)probeert 
vooral de leerkracht te ondersteunen, zodat 
het kind de noodzakelijke ondersteuning in 
de eigen groep krijgt.  
 
Daarnaast heeft het samenwerkingsver-
band de wettelijke taak ervoor te zorgen 
dat er een heldere procedure wordt opge-
steld en wordt gevolgd als een kind aange-
meld wordt voor het speciaal basisonder-
wijs. Nadat ouders toestemming hebben 
gegeven wordt door de school een groeido-
cument opgesteld. Het SOT beoordeelt op 
basis van het groeidocument/ na een tra-
ject of een kind toelaatbaar is op een school 
voor SBO (Speciaal Basis Onderwijs). De 
uitspraak heet een toelaatbaarheidsadvies 
(TLA). Hiernaast is een toelaatbaarheidsbe-
schikking nodig als tot daadwerkelijke 
plaatsing wordt besloten.  
 
Het afgelopen jaar hebben wij 2 kinderen 
aangemeld bij het SOT. Voor drie leerlingen 
kregen wij een arrangement bekostigd van-
uit gelden van het samenwerkingsverband. 
Eén leerling is in mei 2017 verwezen naar 
de Dr.C.P. van Leersumschool in Zeist. 
 

Het afgelopen schooljaar hadden we bij de 
start één leerling met een arrangement 
voor cluster 2 (taal-spraakstoornissen). 
Deze  leerling werd begeleid door Florianne 
Wisman van Kentalis (cluster 2). Deze leer-
ling is in mei van dit schooljaar verwezen 
naar een school voor speciaal onderwijs (Dr 
C.P. van leersumschool in Zeist). 

Groep 7/8 heeft ook dit jaar weer deelge-
nomen aan de kinderpostzegelactie. Dank-
zij de inzet van onze leerlingen is er weer 
een groot aantal zegels en kaarten ver-
kocht. 

Het thema van de Kinderboekenweek is dit 
jaar opa’s en oma’s met als motto: “Voor 
Altijd Jong” .

Alle opa’s, oma’s, de bewoners van MFA 
Oranjepoort en natuurlijk ook de ouders 
waren uitgenodigd om bij de feestelijke 
opening aanwezig te zijn. Als aftrap zon-
gen de kinderen speciaal voor hun groot-
ouders de muzieknummers ‘Oma’s aan de 
top’, ‘M’n Opa’ en ‘Voor Altijd Jong’. 
Hierna werd een opa geïnterviewd over 
zijn schooltijd en was het tijd om de Kin-
derboekenweek officieel te openen met 
het doorknippen van het lint. Alle opa’s en 
oma’s zijn vervolgens mee de school in 
gegaan om hun kleinkind(eren) en andere 
kinderen voor te lezen.  

 



  

     

 

  
 
De vrijdag voor de herfstvakantie werd de 
Kinderboekenweek afgesloten met de jaar-
lijkse finale van de voorleeswedstrijd. Dat 
is toch altijd weer een spannende gebeur-
tenis. Toch lazen alle kinderen heerlijk 
ontspannen voor op het podium.  
De deelnemers waren:  

  
Babs van Mourik 
Fenna Hoekstra 

 
  

 
 
De jury bestond uit Nienke en onze ni-
veaulees-“vrijwilligster” Els, meester Bert 
en winnares van vorig schooljaar Lotje 
Schuurman. Grote winnaar was Isolde 
van Meeteren uit groep 7. Zij heeft onze 
school vertegenwoordigd bij de regionale 
voorleeswedstrijd. Zij behaalde hierbij de 
vierde plaats. 
 
Tijdens de finale zijn ook de Gouden Griffel 
en het Gouden Penseel uitgereikt.  
Winnares van de Gouden Griffel is gewor-
den Nienke lepppink uit groep 6. Win-
naar van het Gouden Penseel is Fenna 
Hoekstra uit groep 5. Het verhaal van Ni-
enke en de tekening van Fenna sieren een 
jaar lang de school.  

  
 

Ook dit jaar heeft Sinterklaas onze school 
weer bezocht. Zoals ieder jaar was het 
weer een groot feest voor alle kinderen.  
De onderbouw heeft genoten van de jaar-
lijkse Pietenochtend.  
In een circuitvorm werden allerlei spellen 
gedaan. Daarna gingen ze naar de gymzaal 
om daar samen te gymmen als echte Pie-
ten.  
 
Maandag 5 december jl. bracht Sinterklaas 
samen met zijn Pieten ook een bezoek aan 
onze school. ’s Ochtends stroomde het 
schoolplein al snel vol met kinderen, ou-
ders en andere belangstellenden. We 
wachtten we met smart op de Sint, maar 
die kwam niet. Er kwam wel een bakker 
die een enorme taart voor de Sint had ge-
bakken. Wat bleek, de Sint zat in de taart! 
 
Na een warm welkom, brachten de Sint en 
alle Pieten een bezoek aan de groepen. 
Veel kinderen hadden iets leuks voorbe-
reid om aan de Sint en Pieten te laten 
zien; dansjes, gedichten, liedjes, verhalen 
en voetbaltrucs. Na een gezellige ochtend 
vol verwennerijen, vertrokken de Sint en 
Pieten weer. 

In de weken voor Kerst werden er allerlei 
extra leuke activiteiten gedaan. Zo werd 
er bijvoorbeeld een Kerstknutsel-circuit 
gehouden, waarbij kerstkransen, -stukjes, 
- engeltjes, boomversieringen en waxine-
lichthouders werden geknutseld.   

Op de avond van de kerstviering kwamen 
de kinderen in hun mooiste glitterjurken, 
nette overhemden of gewoon die heerlijke 
foute kersttrui naar school om gezellig met 
elkaar in de klas te dineren. Iedereen had 
ontzettend zijn best gedaan in de keuken 
en dit zorgde voor een heerlijk gevarieerd 
buffet. 

   



  

     

   

Ook dit jaar werd de avond afgesloten met 
een Kerst- concert. Ouders en bewoners 
van MFA Oranjepoort verzamelden zich 
onder het genot van een hapje en drankje 
op de omliggende balkons rond de prach-
tig verlichte patio. Er werd gezongen en 
geswingd op zowel klassiekers als nieuwe 
Kerstliedjes. Het kerstconcert werd door 
de bovenbouw afgesloten met het slot-
nummer ‘Merry Christmas Everyone’.  

 
 

25 januari was het Nationale Voorleesont-
bijt. Daarom was er bij ons op school een 
speciale gast uitgenodigd om te komen 
voorlezen, Sean Klaiber van FC Utrecht

Aan de onderbouw werd het boek ‘De 
kleine walvis’ (prentenboek van het jaar 
2017) voorgelezen en aan de bovenbouw 
een voetbalverhaal van ‘Meester Jaap’. 
Onder het genot van een croissant en iets 
te drinken werd er naar de verhalen ge- 
luisterd. Voorgelezen worden is heerlijk, 
maar het allerleukst vonden de kinderen 
dat zij na het verhaal ook nog vragen 
mochten stellen. 

 

Sean Klaiber, de rechtsback van FC -
Utrecht, nam de tijd om alle vragen te be-
antwoorden. Er was zelfs daarna nog tijd 
voor een foto-momentje en het verkrijgen 
van zijn handtekening. Want zo’n prof-
voetballer in het echt ontmoeten was toch 
wel erg bijzonder! En toen in de pauze ook 
nog samen een balletje werd getrapt, kon 
de ochtend voor velen niet meer stuk!  

  
In alle groepen hebben we gewerkt aan 
ons jaarlijkse project. Dit jaar hebben we 
gekozen voor Kunst.  
Tijdens het project werkt iedere groep drie 
weken lang aan een eigen museum, over 
een speciaal onderwerp. Voor de kinderen 
was dat thema nog een verrassing. 
Daarom werden de leerkrachten één voor 
één tevoorschijn getoverd door juf Jea- 
nette. Zij hadden zich allemaal verkleed in 
hun eigen thema. De kinderen mochten 
gaan raden wat de thema's waren.  



  

     

Groep 1/2 werkte over allerlei soorten 
kunst. Zij brachten een bezoek aan het 
Nijntje museum. 

In groep 3/4 experimenteerden ze  met al-
les dat met techniek te maken heeft; zij 
gingen naar NEMO. 

De kinderen van groep 5/6 leerden van al-
les over fotografie, in de breedste zin van 
het woord, in combinatie met andere soor-
ten kunst. En in groep 7/8 richtten ze een 

'ik hou van Holland' museum in. Zij gin-
gen een dagje naar paleis ’t Loo. We slo-
ten het project af met een drukbezochte 
tentoonstelling op donderdagavond 23 fe-
bruari.   

Vrijdag 21 april werden de Koningsspelen 
gehouden. De start vond plaats op de vel-
den van SVL met natuurlijk de dans op het 
lied ‘okido’! Alle kinderen en leerkrachten 
dansten er vrolijk op los.  

Aansluitend  startten 'de Gezonde Spe-
len'. Een ochtend vol sportieve spellen 
met groenten en fruit. Zo werd er bijvoor-
beeld komkommer-gesjoeld, fruit gehapt, 
fruitmemory gespeeld en werden er zelfs 
appels uit de boom gevangen en fruitman-
den gevuld (estafette). Ook probeerden de 
kinderen net als Wilhelm Tell de appel met 
pijl en boog van een pop te schieten. Na 
een sportieve ochtend ging voor groep 1 
t/m 4 de meivakantie van start, maar de 
oudere kinderen hadden voor de middag 
nog een bootcamp op het programma 
staan.  

Er werd gesjouwd met banden, gerend 
voor boter-kaas-en-eieren en er werden 
oefeningen gedaan zoals de mountain 
climber, jumping jacks, squats en push-
ups. Deze krachtoefeningen werden alle-
maal in een leuke spelvorm aangeboden 
waarbij vooral het werken in teams erg 
belangrijk was.  

  
 

Schoolreis 

De groepen 1 t/m 6 zijn op schoolreis ge-
weest naar 'De Spelerij' in Dieren. Het was 
een fantastische dag! Terwijl groep 1 t/m 
4 naar een theater- voorstelling ging kij-
ken, mocht groep 5/6 allerlei dingen ma-
ken in 'De Uitvinderij'. Zij hebben o.a. 
schilderijen, kettingen, figuurtjes van 
piepschuim en hout gemaakt.  

Tijdens de lunch hebben alle kinderen zelf 
hun broodjes geroosterd aan een stok, 
waarna deze gevuld werden met hagel-
slag, vruchtenhagel of jam. Dat was smul-
len! Na de lunch hebben we nog even kun-
nen spelen in het park en lekker gespet-
terd bij de watersproeiers! Het was weer 
een geslaagd schoolreisje!  

Schoolkamp 

Groep 7/8 vertrok met prachtig weer op 
de fiets richting ’t Wilgje in Buren. Ze wer-
den uitgezwaaid door de ouders en alle 
kinderen van de school. Tijdens het kamp 
hebben ze leuke dingen gedaan: een sur-
vivalparcours, kanoe ̈n, boogschieten, reu-
zenjenga en wie is de mol. Het was voor 
een aantal kinderen een grote verrassing 
dat een van hun ouders als vos verstopt 
zat in Buren. Het was erg gezellig en we 
kregen zelfs complimenten dat de kin-
deren zo gezellig en goed met elkaar sa-
men werkten!  

 

 



  

     

Bij de 66e avondvierdaagse in Doorn heb-
ben ook dit jaar weer alle deelnemers van 
onze school de eindstreep gehaald!  
Wij hopen de komende jaren nog met veel 
plezier deel te nemen aan de avondvier-
daagse.  

Het eindfeest had dit schooljaar een andere 
opzet. Er werden workshops gehouden voor 
alle kinderen. ’s Middags werd er genoten 
van een zelfbereide lunch. Op die dag werd 
ook afscheid genomen van juf Manon. Na 
10 jaar Piet de Springer vertrekt ze naar 
een basisschool in Vleuten. 

Woensdag 5 juli vond de eindmusical “Help, 
we zijn het bruidspaar kwijt!” van groep 8 
plaats in het dorpshuis.  

De avond was zeer geslaagd; de kinderen 
zongen hun solo’s vol overgave. We hopen 
dat de vijftien kinderen van groep 8 terug-
kijken op 8 fantastische jaren obs Piet de 
Springer. 

De ouderraad verraste alle kinderen en ou-
ders dit jaar weer op de laatste schooldag. 
Alle kinderen en ouders kregen van de Ac-
tiviteiten Commissie iets lekkers aangebo-
den. Verder werden de ouders getrakteerd 
op koffie of thee en de kinderen op limo-
nade. Op deze wijze werd het schooljaar op 
een gezellige manier afgesloten. Iedereen 
had de mogelijkheid om elkaar een fijne va-
kantie te wensen of om gewoon een praatje 
te maken. 

  

 



  

     

 
 
 
 
 Ter goedkeuring aangeboden aan: 
 
 
 
 
 Namens het team; 
 
 
 
 
     Directie : …………………………………………… 
 
 
 
 
 
     Teamlid : …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 Namens de MR; 
 
 
 
 
 
     Ouder  : …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 Ter inzage aangeboden aan: 
 
  Het schoolbestuur 
    
   & 
 
  De onderwijsinspectie 
 


