
 

OUDERJAARVERSLAG 2017-2018 

Instroom en (tussentijdse-) uitstroom 

De instroom van leerlingen binnen de school blijft over de jaren stabiel en is ca. 60 leerlingen per 

schooljaar. Het leerlingaantal blijft stabiel en is bij aanvang van schooljaar 2018-2019: 476 leerlingen. 

Afgelopen jaar was er een tussentijdse uitstroom van 22 leerlingen. De oorzaken hiervan waren 

verhuizing (16), keuze voor een ander onderwijsconcept of verandering in de thuissituatie (3) en een 

beschikking voor Speciaal Basis Onderwijs (3).  

Het streven van de school is om de kinderen te laten uitstromen op een niveau in het Voortgezet 

Onderwijs waarop zij een goede start kunnen maken en dat passend is bij hun ontwikkelperspectief. 

 

Onderwijskwaliteit en Zorg 

Taal en spelling: Op de Christoffel wordt er met verschillende methodes gewerkt. Door goede 
afstemming wordt de overgang van groep 3 naar groep 4 zo klein mogelijk gemaakt. 

Begrijpend lezen: Dit jaar is gestart met de methode "Nieuwsbegrip XL". Deze methode behandelt 
strategieën die leerlingen ook in het dagelijks leven gebruiken bij het lezen van teksten en daagt de 
leerlingen uit om een kritische lezer te zijn.  

Technisch lezen: Op school werken de groepen 4 t/m 6 met de methode Estafette. Leesplezier en het 
maken van leeskilometers, zijn nog steeds belangrijke factoren om de opbrengsten voor het 
technisch lezen te verhogen. Hier wordt in de klassen aan gewerkt. 

Naast de methode 'Estafette', gaan de kinderen in de school aan de slag met Tutorlezen; De 
leerlingen van de groepen 8 lezen samen met de leerlingen van de groepen 3 en 4. De leerlingen van 
groep 8 zijn de expert en lezen samen met de jongere kinderen. De leerlingen zijn erg enthousiast, ze 
leren van elkaar en maken op deze manier veel leeskilometers. De afspraken en werkwijze zijn 
uitgeschreven en besproken met de betrokken leerkrachten, zodat er op school één lijn is. 



Rekenen: De reken coördinator heeft samen met de leerkrachten een analyse gemaakt van de 
methode toetsen en de CITO-resultaten. Dit heeft geleid tot aandachtspunten die binnen de groepen 
zijn opgepakt. De reken coördinator zal in het schooljaar 2018-2019 een beleidsplan maken om 
uniformiteit en kwaliteit te borgen.  

Kanjertraining: De Kanjertraining is een methode waarbij kinderen leren om respectvol met zichzelf, 
elkaar en de school om te gaan. Leerlingen ervaren een veilige sfeer op school. Bij de Kanjertraining 
worden handvatten gegeven om het pedagogisch partnerschap met ouders vorm te geven. De 
pestproblematiek wordt aangepakt en het helpt kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Om de kwaliteit te borgen werkt de Kanjertraining met een licentiestructuur. Alleen leerkrachten 
met een geldige licentie mogen de Kanjerlessen geven. 

Afgelopen schooljaar is er nagegaan welke leerkrachten een licentie A, B of C heeft. Een aantal 
licenties binnen het team was verlopen en een aantal nieuwe leerkrachten heeft de basistraining nog 
niet gevolgd. Deze leerkrachten hebben in het schooljaar 2017-2018 de basistraining van 3 dagen 
gevolgd. RKBS Christoffel wil graag een kanjerschool zijn, dit kan gerealiseerd worden indien 80% van 
de leerkrachten de definitieve licentie C heeft. Er is het afgelopen schooljaar een studiedag geweest 
waarbij de leerkrachten hun licentie hebben verhoogd. 

 

Ouders als Partners voor beter onderwijs 

Ouderbetrokkenheid: Goede contacten met ouders vindt school van groot belang, omdat school en 
ouders dezelfde doelen nastreven: de ontwikkeling van hun kind(eren). Ouders worden als 
gesprekspartners gezien. Voor de leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het 
kind goed te kunnen begeleiden. Voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden 
over de ontwikkeling van hun kind en betrokken zijn bij de begeleiding. Om een goede communicatie 
te bevorderen maakt school gebruik van het digitale communicatiemiddel, digiDuif. 

Medezeggenschapsraad: Aan school is op grond van de Wet Medezeggenschapsraad Scholen een 
medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad bestaat uit 10 leden, waarvan de helft bestaat uit 
ouders en de andere helft uit personeel, rechtstreeks gekozen uit de ouders en het personeel 
volgens het MR reglement voor een zittingsduur van drie jaar. De MR heeft als geheel op een aantal 
punten instemmingsrecht en adviesrecht als het gaat om school-organisatorische zaken, die gevolgen 
hebben voor leerlingen en leerkrachten. 

Ouderraad: Een ouderraad is onmisbaar voor iedere school en dus ook voor RKBS Christoffel. De 
ouderraad van school streeft er naar de belangen van de school (leerlingen, ouders en het team) op 
alle mogelijke manieren te steunen en te behartigen, in nauwe samenwerking met het team en de 
medezeggenschapsraad. De ouderraad op RKBS Christoffel bestaat momenteel uit 12 ouders. Naast 
deelname in de werkgroepen (bestaande uit leerkrachten en ouders) is de ouderraad ook een plaats 
waar op verzoek van de directie wordt meegedacht over de ontwikkelingen op school. 

Externe Partners 

Schoolmaatschappelijk werk (SMW): Voor de Christoffel houdt dat in dat iedere vrijdag Ingrid 
Kuyvenhoven vanaf 9.00 uur ’s ochtends op school aanwezig is. Ouders kunnen met haar afspraken 
maken. Terugkijkend op schooljaar 2017-2018 is de conclusie dat SMW een waardevolle aanvulling 
biedt in het zorgpakket van de Christoffel, waar ouders inmiddels goed gebruik van maken. 

Logopedie: De Christoffel biedt in overleg met logopediepraktijk Lavoca een gratis screening aan 
voor de leerlingen van groep 1-2. Dit gaat altijd in overleg en met toestemming van ouders. Wanneer 



de screening uitwijst dat behandeling vereist is , kunnen ouders zelf beslissen welke praktijk zij 
geschikt vinden. 

Kinderfysiotherapie: Met een aantal praktijken voor fysiotherapie in de wijk is goed contact. 
Wanneer school zich zorgen maakt over de motorische ontwikkeling van een leerling, zullen de 
ouders hierover worden ingelicht en geadviseerd om een screening aan te vragen bij een van deze 
praktijken. 

Voorschoolse-, tussenschoolse-, buitenschoolse opvangorganisatie: Met Leuk! Kinderopvang, 
Stichting Humanitas, Hakuna Matata, Kinderopvang Grumpie en 2Samen zijn afspraken gemaakt met 
betrekking tot kinderen die na schooltijd naar de naschoolse opvang gaan en op school worden 
opgehaald. 

Klachtenprocedure 

Klachten en klachtafhandeling: Op school zijn er afspraken gemaakt rondom de procedure bij een 
klacht. Is er sprake van een klacht op schoolniveau, dan is het gebruikelijk dat in de eerste plaats met 
de betrokken leerkracht wordt gesproken. Biedt dat geen oplossing, dan is het inschakelen van de 
directie de volgende stap. In 2017-2018 is er geen sprake geweest van een officiële klacht. 

Conclusies en aanbevelingen 

In algemene zin kan worden gesteld dat RKBS Christoffel zich jaarlijks eigenlijk in alle opzichten in 
positieve zin verder ontwikkelt. Er is een goede basis aanwezig op grond waarvan school kwalitatief 
goed onderwijs kan bieden. Nieuwe methodes, aandacht voor diverse schoollijnen, streven naar een 
brede ontwikkeling van kinderen zijn daar concrete voorbeelden van. 

De speerpunten die, naast aandacht voor de professionele cultuur voor schooljaar 2018-2019, 
geformuleerd zijn: 

 Leerlingen met een ontwikkelvoorsprong in groep 1-2 waarmee er verdieping wordt aangebracht 
in het leerlingobservatiesysteem KIJK! en het bronnenboek Kleuterplein. 

 Optimaliseren lees-spellingonderwijs groep 2 t/m 4. 

 Uitbreiden onderzoekend leren/ 21e eeuwse vaardigheden. 

 Versterken pedagogisch klimaat. 

In schooljaar 2018-2019 wordt een schoolplan voor de periode 2019-2023 geschreven. Daarin zal de 
professionele cultuur en de speerpunten verder worden uitgewerkt. Allemaal mooie en uitdagende 
opdrachten die wij als directie met vertrouwen aangaan, wetend welk team er achter ons staat. Een 
team met wilskracht, passie en grote betrokkenheid! 

Het volledige jaarverslag 2017-2018 kunt u vinden op onze website www.christoffel.nl.  

 

 

 

 

   

 


