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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag van het schooljaar 2016-2017. 

 Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument naar al onze partners. Het jaarverslag is met name 

bedoeld voor:  

•  Het schoolteam en de directie.  

Het is een instrument om samen terug te blikken. Het dient tevens om de 

beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar vast te leggen. 

•  Voor de ouders van onze school.  

Het jaarverslag wordt ter informatie aangeboden aan de MR en t.b.v. alle ouders geplaatst 

op de website van de school. 

   Het College van Bestuur. 

Het College gebruikt dit jaarverslag mede voor het uitvoeren van het kwaliteitsonderzoek dat 

per school wordt uitgevoerd. 

   Raad van Toezicht. 

Om de Raad te informeren en haar gelegenheid te bieden over de resultaten met het College 

van Bestuur van gedachte te wisselen. 

 

Locatiedirecteur Lieke van der Leeuw 

basisschool  ‘t Breerke 
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2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017 
 

Leerlingenaantal 

Leerlingaantallen Prognose Pronexus 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1/10 153 168 181 177 173 170 171 

 

Instroom 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Aantal 4 jarigen 16 29 23 

Aantal overige leerjaren 1 4 6 

Totaal 17 33 29 

 
In onderstaande tabel een overzicht van de leerlingaantallen in procenten 

 2014-2015 2015-2016  2016-2017 

% praktijkonderwijs    

% VMBO Basis 5  4 

% VMBO Kader 16 13,5 17 

% VMBO gemengde leerweg    

% VMBO theoretische leerweg 26 13,5 25 

% HAVO 32 7                25 

% VWO 16 26 8 

% Gymnasium 5 40 21 
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Personeel  

Professionalisering 

Netwerkgroepen  

 Samen 8: Paul Veelen 
       Beter overdracht PO/VO, betere afstemming tussen de scholen van SKOEM en richting het VO.            
       Dit ivm het gebruik van OSO. 

 Methode VLL: Marie-Louise Cretskens en Nicole Tol  
       Delen van ervaringen en de inzet van de nieuwe methode Veilig Leren Lezen, de Kim versie.  
       Met de netwerkgroep is gekeken welke mogelijkheden de methode te bieden heeft.  

 W&T: Sjoerd Vinken, Har Gubbels, Margot Meertens. Samen met collega’s die ook de nascholing  

hebben gevolgd wordt een doorgaande lijn ontwikkeld om met kinderen aan de slag te gaan met 

onderzoekend/ontdekkend en ontwerpend leren. 

 Werken met kleuters: Elly Wielders en Maud Derks. Er is een themaplan ontwikkeld waarin de 

onderwijsbehoefte en doelen voor kleuters zijn beschreven. 

 Motivatie en werkhouding: Myra Stoffels. Vanuit de scholen kwam het signaal dat het gebrek en 
motivatie en betrokkenheid opvallend is. Van daaruit is de netwerkgroep gaan onderzoeken via 
allerlei literatuur enz. wat mogelijke oorzaken zijn en hoe we deze kinderen kunnen helpen, 
vanuit het oogpunt van de leerkracht. Welk gedrag moet een leerkracht laten zien? 
 

 

Cursussen individueel 

Workshop kindgesprekken: Paul en Nicole 
Gymopleiding: Sjoerd H 
 

Teamscholing  

Er hebben geen scholingsactiviteiten voor het gehele team plaatsgehad. 

 

Specialisaties binnen de school: 

 

Voorzitter GMR. 
Techniekspecialisten (2) 
Gedragsspecialist (1) 
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Toelichting: 

Het verzuimpercentage van 3,24% geeft geen aanleiding tot een nadere analyse. Gedurende het 

schooljaar hebben 2 collega’s zwangerschapsverlof genoten. In december en januari is een collega 

ziek thuis geweest. 
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3. Beleidsterreinen 

Onderwijs 

Wat hebben we bereikt 

Op school werken we met SMART groepen. SMART betekent: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 

Realistisch, Tijdgebonden. In deze SMART groep zitten 3 a 4 leerkrachten. Samen werken zij aan de 

uitvoering van een geschreven PDCA. Deze PDCA is met het team besproken.  

Groepsplannen Schooljaar 2016-2017 zijn we op zoek gegaan naar een vorm van groepsplannen die 

beter aansluit bij de behoeftes van het team. Er is een format ontwikkeld. Dit is uitvoerig besproken 

in het team en meerdere malen aangepast. Er zijn afspraken gemaakt over hoe het ingevuld dient te 

worden.  

Wetenschap en Technologie Sinds 2011 is ’t Breerke de gecertificeerde VTB school in 

Maasbracht.Schooljaar 2016-2017 heeft de SMART groep zorggedragen voor 2 schoolbrede 

techniekprojecten. Uit ervaringen en onderzoeken (netwerkleren) is gebleken dat het stellen van de 

goede vragen van groot belang is bij onderzoeken leren.  

Visie/ Doorgaande lijn binnen ons onderwijs. Om een doorgaande lijn binnen ons onderwijs te 

creëren hebben we schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 gebruik gemaakt van collegiale consultaties. 

Hierbij stonden een instructie volgens het directe instructiemodel en coöperatieve werkvormen 

centraal. Deze zijn door de SMART groep geïnitieerd en begeleid. Schooljaar 2016-2017 is de visie 

verder onder de loep genomen; Wat staat er? Hoe denken wij hierover? Past de beschreven visie nog 

bij ons? Enz. Vervolgens is een eerste opzet gemaakt voor het herschrijven van onze bestaande visie.  

Meerbegaafde leerlingen Op ’t Breerke vinden we het belangrijk dat ieder kind een leerstofaanbod 

krijgt op niveau.  De school heeft een signaleringsinstrument aangeschaft het zogeheten DHH 

(Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) waarmee we duidelijk zichtbaar krijgen welke 

leerlingen kenmerken van meer- en hoogbegaafdheid laten zien en in aanmerking komen voor een 

ander of extra aanbod van leerstof of werkwijze.  Schooljaar 2016-2017 is, nadat de leerlingen 

geselecteerd zijn dmv het DHH, iedere week door 1 leerkracht les gegeven aan deze leerlingen. 

Daarbij werd de leerkracht gerouleerd om zo voor meer draagvlak binnen het team te creëren.  

Schooljaar 2017-2018 willen we deze werkwijze voortzetten.   

Benutten digitale onderwijsmogelijkheden, waaronder social media. 
ICT is op dit moment een vast onderdeel in ons schoolprogramma. Wij denken dat er ook andere 

digitale onderwijsmogelijkheden zijn en willen deze graag onderzoeken.  Afgelopen jaar is er een 

pilot  werken met Snappet geweest. Deze pilot zal volgend schooljaar nog doorlopen. Hierna wordt 

gekeken of en zo ja, hoe we het werken met Snappet kunnen continueren.  

 Sociaal emotionele ontwikkeling – SEO 
’t Breerke heeft een pestprotocol dat gericht is op het voorkomen en vroeg signaleren van pesten. 

Dit protocol kunt u op school inzien. Een aantal highlights uit het protocol zijn de Breerboomregels, 

klassenregels,  invullen Klassenklimaatschaal, gedragslijst, Soemo kaarten.  
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Schooljaar 2016-2017 hebben we in samenspraak met de leerlingenraad een beloningssysteem 

gekoppeld aan deze Breerboomregels. We ervaren dat dit beloningssysteem niet meer het effect 

heeft wat het in eerste instantie had.  Volgend schooljaar willen we hier opnieuw naar kijken.     

 

 

Wat gaan we volgend schooljaar doen 

 
Op ’t Breerke werken we op schoolniveau met leernetwerken, de Breernetwerken. De onderwerpen 
van deze drie Breernetwerken: Doorgaande lijn en visie,  wetenschap en techniek en groepsplannen. 
In ieder leernetwerk participeren ongeveer 3 leerkrachten.   
Doorgaande lijn en visie. 
Vorig schooljaar is een eerste aanzet gemaakt voor een vernieuwde visie. Schooljaar 2017-2018 
werken we deze eerste aanzet verder uit. Daarnaast zetten we de collegiale consultaties voort. Twee 
keer per jaar vindt een collegiale consultatie plaats om zodoende te komen tot een doorgaande lijn 
op het vak- vormingsgebied. 
Wetenschap en Techniek. 
Schooljaar 2016-2017 is er schoolbreed aan twee thema’s gewerkt rond om W&T. Dit naast het 
ontdekkend en onderzoekend leren bij het Connect College door de bovenbouw.  
Komend schooljaar worden de W&T lessen geïntegreerd tijdens de rekenlessen van WiG. 
Groepsplannen. 
De school is van start gegaan met een nieuw format voor de groepsplannen. De volgende 
groepsplannen worden gemaakt: Groep 1-2: Rekenen, taal, grove en fijne motoriek. Groep 3 t/m 8: 
Rekenen, taal, technisch lezen, begrijpend lezen, op 3 niveau' s. Komend school  
 
Naast bovenstaande ontwikkelingen gaan we komend jaar ook aan de slag met het opfrissen van de 
Breerboomregels en het ontwikkelen van het leerling portfolio. Er wordt iedere twee weken 1 
muziekles gegeven door de muziekdocent om zo een nieuwe impuls te geven aan ons 
muziekonderwijs. Een nieuwe methode voor technisch lezen wordt aangeschaft en werken we 
allemaal op dezelfde manier met deze methode.  
 
Op dit moment is er een pilot in onze groep 5-6 met Snappet waarbij de kinderen met een tablet 
werken en de leerkracht ieder gewenst moment de leerlingen kan volgen. Snappet is een adaptief 
programma en geeft leerlingen directe feedback op hun werk. Er zijn doelen en vragen mbt de 
evaluatie opgesteld. Aan het einde van het schooljaar wordt besloten of we het werken met Snappet 
doorzetten.  
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T.L. = technisch lezen 

B.L.= begrijpend lezen 

Spelling 
Rekenen 
  
Niveau I wil zeggen:       zeer goed 
Niveau II  wil zeggen:    goed 
Niveau III wil zeggen:    voldoende 
Niveau IV wil zeggen:    zwak 
Niveau V  wil zeggen:    zeer zwak 
 
  

Eindopbrengsten Cito eindtoets 

Schooljaar Gemiddelde score Landelijk gemiddelde 

2014 – 2015  535,8 534,8 

2015 – 2016   537,8 534,5 

2016 – 2017  534,8 535,1 

 

Dit schooljaar heeft de school onder het landelijk gemiddelde gescoord. Van de schoolscore is een 

analyse gemaakt waarin is aangegeven het waarom van deze lage score. Aandachtspunten vanuit de 

analyse worden meegenomen in het werken met groep 8.  

Huisvesting: 

Het schoolgebouw dateert van 1975. In de afgelopen 2 jaren zijn 2 toiletgroepen en 2 

leerkrachtentoiletten vervangen. Gezien de leeftijd van het gebouw zijn er in de nabije toekomst 

forse investeringen te verwachten:  het vervangen van de derde en laatste toiletgroep, het 

vervangen van de CV-ketels , het vervangen van het meubilair en vloerbedekking van de lokalen, het 

vernieuwen van de dakbedekking en het herstraten van de speelplaats.   



10 
 

Tevredenheidsonderzoek medewerkers 
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Veiligheidsvragenlijst leerlingen 

 

 

 


