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2.Inleiding 
 
 
Dit  jaarverslag over onze school is samengesteld onder eigen verantwoordelijkheid: 
 
De Keizerskroon 
Zilverreigerdreef 101 
2643 MC Pijnacker 
015-3613005 
 
Directeur: Esther Pleij 
 
Het betreft een jaarverslag van het schooljaar 2017-2018. Het doel is een evaluatie van het afgelopen 
schooljaar. Dit jaarverslag is geschreven voor alle betrokkenen van de school. 
 
Om de leesbaarheid te bevorderen, heb ik er naar gestreefd om in het jaarverslag zo weinig mogelijk 
te verwijzen naar bestaande schooldocumenten en de zaken beknopt te formuleren.  
In sommige gevallen wordt er verwezen naar een bijlage. 
De voorgenomen doelen en activiteiten worden steeds kort weergegeven. Daarna wordt ingegaan op 
de resultaten en ervaringen in het afgelopen jaar. 
 
Een goede school maak je met elkaar. De samenwerking en inzet van het team maar ook de ouders 
en kinderen hebben daar een grote en belangrijke bijdrage aan geleverd. Een woord van dank aan 
alle betrokkenen en in het bijzonder aan  de teamleden  is dan ook zeker op z’n plaats. Heel erg be-
dankt!  
 
Esther Pleij 
Directeur 
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3. Onderwijskundig beleid 

3.1  Schoolontwikkeling 
In het schooljaar 2017-2018 hebben gewerkt met een jaarplan, waarin voor dit schooljaar stond om-
schreven welke onderwerpen we uit gaan werken. Dit jaarplan kwam voort uit het schoolplan 2015-
2019.  

Onderwerpen  schooljaar 2017-2018 

 
 

LEREN ZICHTBAAR MAKEN 
Hoe ziet de zichtbaar lerende leerling er op de Keizerskroon uit? 

 
 Welke stappen gaan we nemen om de kinderen bewust te maken van hun eigen leerproces? 

 Hoe gaan we de kinderen (en het team) een growth mindset laten ontwikkelen 

 Hoe gaan we het formuleren van succescriteria een plek geven in ons onderwijs? 

 

Resultaten Cito-toetsen analyseren en afzetten tegen het landelijk gemid-
delde. 

 Alle toetsen die genormeerd zijn door de inspectie, hebben een gemiddelde dat boven of 

rondom het landelijk gemiddelde ligt. 

 
BORGING VAN 

 
 Expliciete Directe Instructie (EDI) 

 Taakspel: coaching door interne Taakspeltrainer. 

 IPC: begeleiding door IPC coördinator. 

 Begeleiding op maat bij afnemen Assessment  

for learning in de groepen. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



5 
 

Resultaat schoolontwikkeling in het schooljaar 2017-2018 
 

Onderwerp 
De zichtbaar lerende leerling  
op de Keizerskroon 
 

Gewenste situatie / resultaat (Doel) 
 De leerkracht heeft kennis van het onderzoek van John Hattie (Visible Learning) 

 De leerkracht weet hoe we het leerproces van kinderen zichtbaar kunnen maken door : 
Creëren van een Growth Mindset 
Het opstellen van heldere leerdoelen en succescriteria 
Het geven van feedback 
Het spreken van ‘leertaal’ 

Activiteiten 
(hoe) 
 

 Begeleiding/scholing door Pieter de Kool van Onderwijs Advies. 
Tijdens een aantal studiedagen/inspiratiemomenten.  

Periode 
(tijd) 
 
 

 Gedurende het schooljaar 2017-2018 
8 september 2017: inspiratieochtend  
Tijdens de tweedaagse op 12 en 13 oktober 2017 
Tijdens de studiedag op 8 januari 2018 
Tijdens teamsessies en bouwoverleg momenten 

 

Eigenaar 
(wie) 

 Gehele team 
 

Evaluatie 
(wanneer) 

 Gedurende het schooljaar en tijdens de laatste studiedag. 

Investering 
in tijd en 
geld (hoe-
veel) 

 Tijd:  
studiedagen: 10 uur  
 

 Kosten  
Inhuur Pieter de Kool: € 1800,- 
 

Evaluatie 

 De leerkrachten hebben met elkaar lessen voorbereid en zijn bij elkaar wezen kijken (col-
legiale consulatie). Bij de lesvoorbereiding staat het formuleren van een helder lesdoel en 
het vaststellen van de succescriteria nu centraal. Wij hebben dat vertaald naar ‘let-op-jes’ 
en ‘goed-als-jes’. Dit is ook de leertaal die gehanteerd wordt bij de kinderen.  

 Er is een eerste aanzet gemaakt in het geven van feedback aan de kinderen. Welke vragen 
stel je tijdens het leerproces? 

 Om de growth mindset te implementeren lezen we in alle klassen aan het begin van het 
schooljaar het prentenboek ‘de Stip’ voor. Dit boek dient als kapstok om met de klas in 
gesprek te gaan over de growth mindset.  

 In de  klassen wordt gebruik gemaakt van mindsetkaartjes. Kaartjes met teksten die bij 
binnenkomst op de tafeltjes van de kinderen liggen, met daarop een vraag die aan het 
einde van de dag terugkomt.  

 

 

 
 
 
 
 

Prentenboek De Stip 

Mindset kaartjes 



6 
 

 
 

Onderwerp 
Resultaten Cito-toetsen analyseren en afzetten tegen 
het landelijke gemiddelde. 
 

Gewenste situatie / resultaat (Doel) 
Alle toetsen hebben een gemiddelde die boven of rondom het landelijk gemiddelde ligt. 
 

 
Activiteiten 
(hoe) 
 

 
Na de afname van de Citotoetsen M en E wordt bekeken of de gestelde doelen be-
haald zijn en hoe de kinderen geleerd hebben. Bij de kinderen die niet voldoende 
leerrendement hebben gehaald, stellen de leerkrachten zichzelf de vraag hoe het 
komt dat deze kinderen onvoldoende geleerd hebben.  
 

 
Periode 
(tijd) 
 
 

 
Bij de afname van de Cito-toetsen in februari en juni 2018.  
 

 
Eigenaar 
(wie) 
 

  
Leerkrachten 
 

 
Evaluatie 
(wanneer) 

 
Maandag 5 maart 2018: evaluatie M toetsen Cito 
Maandag 2 juli 2018: evaluatie E toetsen Cito 
 

 
Investering 
in tijd en 
geld (hoe-
veel) 
 

 
Gedurende het hele schooljaar na de methode-gebonden toetsen en tijdens de stu-
diedagen in maart (8 uur) en juli (8 uur) . 

Evaluatie 
De resultaten in de school worden steeds ‘stabieler’ en bij vrijwel alle toetsen in alle groepen lig-
gen de scores nu boven het landelijk gemiddelde. We zijn ons er goed van bewust dat een goede 
instructie er toe doet. Op de twee studiedagen hebben we de toetsen geëvalueerd met elkaar en 
elkaars successen gedeeld. Er zijn veel ideeën uitgewisseld en leerkrachten hebben plannen ge-
maakt voor nieuwe periodes. 
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Onderwerp 
Borging van 

 Expliciete Directe Instructie (EDI) 

 Taakspel: coaching door interne Taakspeltrainer.  

 IPC: begeleiding door IPC coördinator. 

 

Gewenste situatie / resultaat (Doel) 
 EDI wordt bij alle basisvakken zoveel mogelijk toegepast 

 Taakspel wordt standaard in alle klassen gespeeld. Indien nodig kan de ‘taakspeltrainer’ 
leerkrachten coachen en bijstaan. 

 IPC: de units worden met elkaar voorbereid en de IPC coördinator coacht de (nieuwe) 
leerkrachten.  

 Nieuwe leerkrachten worden getraind door de IPC coördinatoren van het IPCnetwerk 

 IPC coördinator onderhoudt het netwerk met de IPC-netwerkscholen 
 

Activiteiten 
(hoe) 
 

 EDI: Leren van en met elkaar, leerkrachten bereiden samen lessen voor en 
kijken bij elkaar. 

 Taakspel en IPC: Ondersteuning van Taakspeltrainer en IPC coördinator 
 

Periode 
(tijd) 
 

 Gehele schooljaar 2017-2018 

 Training IPC nieuwe leerkrachten: 30 augustus 2017, 20 september 2017,  
8 november 2017, 21 maart 2018 

 Netwerkbijeenkomsten IPC coördinatoren: 23 augustus 2017, 20 december 
2017, 31 januari 2018, 28 maart 2018, met Mathieu Bouwman 
 

Eigenaar 
(wie) 
 

 Alle leerkrachten 

 Starttraining: nieuwe leerkrachten 

Investering 
in tijd en 
geld (hoe-
veel) 
 

 Borging: nader te bepalen en afhankelijk van de leerkrachten 

 Scholing nieuwe leerkrachten: 10 uur 

 Onderhoud IPC netwerk-coördinatoren: 12 uur 

 Kosten:  inhuur Mathieu Bouwman: nader te bepalen 

Evaluatie 

 EDI komt steeds meer in ons DNA! We passen het bij vrijwel alle vakken toe en houden 
elkaar scherp hierin. 

 Taakspel wordt gespeeld in de klassen en leerkrachten geven aan dat het ook daadwerke-
lijk werkt. Dit stimuleert hen het ook het te spelen. De taakgerichtheid en werksfeer in de 
school is zichtbaar verbeterd en het pedagogisch klimaat is goed! Het bezoek van de in-
spectie in december 2017 heeft dit bevestigd. 

 Nu de school groter wordt en er parallelgroepen zijn, worden de IPC-units meer gezamen-
lijk voorbereid. Veel goede en leuke ideeën en de ouders raken ook steeds meer betrok-
ken bij de units en de afsluiting hiervan. 

 Het IPC netwerk heeft met elkaar een nieuwe invulling gegeven aan de assessments bij de 
kinderen.  
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Tweedaagse met het hele team ! 

 

Donderdag 12 oktober 

Vrijdag 13 oktober 2017 

 

 

 
Tijdens deze tweedaagse gaan we met elkaar in gesprek over het on-
derwijs op de Keizerskroon: waar staan we nu en waar willen we naar 
toe op de Keizerskroon. Ook gaan we elkaar nog weer beter leren ken-
nen….. 
 

Evaluatie 
Met het team hebben we twee mooie dagen beleefd. De centrale vragen gedurende deze dagen 
waren: 
De Keizerskroon bestaat het volgend schooljaar 10 jaar…. We hebben een mooi huis gebouwd in die 
tussentijd. Wat zetten we nu op de voorgevel? En wat in de etalage? Welke kernwaarden liggen 
daaraan ten grondslag?  
 
Het resultaat mag er zijn: 
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4. Opbrengsten 

4.1 Cito  
Dit schooljaar worden de Cito-toetsen ingepland  
voor groep 1 t/m 8. We nemen dit jaar de volgende toetsen af: 
 
groep 1-2:  Taal voor kleuters 
  Rekenen voor kleuters 
 
Groep 3 t/m 8:  Technisch lezen (DMT) 
  Rekenen en wiskunde 
  Begrijpend lezen 
  Spelling 
 
 
 

4.2 Leeropbrengsten 
Volgens de toetskalender zijn in alle groepen de cito-toetsen 
afgenomen. Na iedere toetsafname zijn deze uitvoerig beke-
ken en besproken. Met behulp van deze gegevens zijn de eer-
ste groepsplannen gemaakt. Daarnaast zijn ook de methode 
gebonden toetsen afgenomen. 
De resultaten van de Eindtoetsen zijn bijgevoegd in bijlage 1. 
 

 

4.3 Eindtoets 
In groep 8 maken wij gebruik van de IEP eindtoets van  
bureau ICE. Dertig kinderen maken de toets en de 
eindscore  van onze school is 81,5. Het landelijk ge-
middelde was voor dit schooljaar 81 
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5. Personeel  

5.1 Formatie  

Groep Leerkracht(en) (OP) 
1-2 A Tamara Nickolson (ma/di/wo ½ ) 

Evita Verschoor (wo/do/vr) 

1-2 B Saskia Horrevoets (ma/di) 
Michelle Huurman (wo/do/vr) 

1-2 C Marja de Veld (ma/di) 
Mirjam van Loenen (wo/do/vr) 

1-2 D Marieke Richters (ma/di/vr ½ ) 
Thea vd. Arend (wo/do/vr ½ ) 

1-2 E Wilma Abbink (ma/di/vr ½ ) 
Stephanie Eland (wo/do vr ½ ) 

1-2 F Claudia Slee (ma t/m vr) 

3 A 
 

Fleur van Hagen (ma t/m vr) 
 

3 B   
 

Anneloes Kuipers (ma/di)  
Dorien Zwaanswijk (wo/do/vr) 

4 A 
 

Tamara Paap (ma/di/vr) 
Jeannette Onstenk (wo/do) 

4 B 
 

Wim van Cruchten (ma t/m vr) 
 

5 A Anouck Notenboom 
 

5 B 
 

Imke Breteler (ma/di) 
Maaike Joosten (wo/do/vr) 

6 
 

Christine de Jongh (ma/di) 
Nicole Wortelboer (wo/do/vr) 

7 Karin van Puffelen (ma t/m vr) 
 

8  
 

Melissa van Duiven (ma/di) 
Miranda Meesters (wo/do/vr) 

Interne Begeleiding Louise Treffers 
Melissa van Duiven 

Opleiden in de school Louise Treffers 

Gymnastiek  Sharon Olsthoorn 
 

Directeur Esther Pleij 
 

OOP  
Conciërge Han Nelck 

Administratie Mary vd. Helm 

Onderwijs assistent Judith Jas 

OVERIG 
MT  Evita Verschoor (OB) 

Anneloes Kuipers (MB) 
Imke Breteler (BB) 
Louise Treffers (IB) 

IPC coördinator Christine de Jongh 

ICT coördinator Wim van Cruchten 

ICT coördinator Karin van Puffelen 
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Onderwijsondersteunend personeel  
Han Nelck is onze conciërge voor 20 uur per week. Hij werkt 4 ochtenden in de week en draagt o.a. 
zorg voor koffie en thee, stencil- en kopieerwerk, schoolwas, beheer gebouw, beantwoordt de tele-
foon, ontvangt bezoekers en overige voorkomende werkzaamheden. Hij is een vertrouwd gezicht 
binnen de school en neemt diverse taken uit handen van de leerkrachten en directie. 
 
Mary van der Helm is onze administratieve kracht. Eén dag in de week is zij bij ons werkzaam. Haar 
werkzaamheden bestaan uit de leerlingadministratie en de financiële administratie.  
 
Judith Jas is onze onderwijsassistente. Zij heeft een aanstelling van 32 uur. Haar werkzaamheden be-
staan uit het begeleiden van individuele- en groepjes leerlingen, onder toezicht van de IB-er.  
 
De schoonmaak is in handen van Eye4Cleaning, die voor de MFA de schoonmaak verzorgt.  

Zorgverbreding 
Louise Treffers is onze intern begeleidster en zij draagt zorg voor de zorgstructuur op de Keizers-
kroon. Zij is vier dagen werkzaam en volledig ambulant hiervoor.  
 

Opleiden in de school 
Louise Treffers is tevens opleider in de school. Zij begeleidt nieuwe leerkrachten en studenten. 

Directie 
De directeur is volledig ambulant en werkt fulltime (wtf 1,0). 

 
Bouw coördinatoren 
Anneloes Kuipers, Imke Breteler en Evita Verschoor ondersteunen de directeur bij allerlei taken die 
specifiek gericht zijn op de organisatie in de onder- midden- en bovenbouw.  
 

IPC coördinator 
Christine de Jongh is de IPC coördinator en draagt zorg voor de planning van de routing van IPC, de 
begeleiding van de (nieuwe) leerkrachten en alles wat hiermee te maken heeft. Zij heeft hiervoor 13 
woensdagen beschikbaar. 

ICT 
Karin van Puffelen en Wim van Cruchten zijn dit schooljaar de ICT- coördinatoren. Zij krijgen hier uren 
voor in de normjaartaak.  

Stagiaires 
Ook dit jaar zijn er weer diverse studenten van verschillende opleidingen die bij ons op school stage 
lopen. Deze studenten worden allemaal begeleid door de leerkracht van de groep, samen met Louise 
Treffers, vanuit haar rol als ‘opleider in de school’.  
 
Pabostudenten Thomas More  
Timo Boekwijt groep 4 A          Emma Windmeyer  groep 1/2 A 
Susanne Kok  groep 3 B              Anne van Laviere   groep 6  
Marc Lawa  groep 7             Puck Meijer groep 1/2 B 
Rob de Vreede groep 4 B 
 
Studenten Melachton Berkroden  
Jarno Veentjer  groep 1/2 E         Jesse Vink   groep 4 A            Anne v Wingerde   groep 1/2 D 
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Lief en Leed 
Nicole Wortelboer beviel van haar tweede kindje, een meisje: Lize. 
Maaijke Joosten beviel in maart van haar tweede dochter, zij kreeg de naam Milou. 
Tamara van Etten beviel dit schooljaar ook van haar tweede dochter: Tess 
 

Vrijwilligers 
Gedurende het schooljaar worden wij door een aantal vrijwilligers bijgestaan: Chris de Wilde, Clara 
de Wilde,  Francis Rietbroek en Tineke Wijnmaalen. Chris de Wilde ondersteunt de leerkrachten bij 
de IPC-lessen en Francis Rietbroek en Clara de Wilde ondersteunen de interne begeleider. Zij hebben 
een aantal leesgroepjes onder hun hoede. Twee keer per week zijn zij met deze groepjes kinderen 
aan het werk. Onze laatste vrijwilliger is Tineke Wijnmaalen, ook wel ‘oma Tineke’ genoemd. Zij helpt 
bij de kleuters tijdens de lunch en is onze vaste vrijwilliger op de woensdagochtend. 
 

5.2 Personeelsbeleid 

Competentiemanagement 
Dit schooljaar hebben we een vervolg gemaakt met de functionerings/doelengesprekken. Vanwege 
de instroom van leerkrachten vanuit de diverse scholen, heeft iedere leerkracht zijn eigen start- en 
vervolgmoment.  
Daarnaast zijn we met het directieteam van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker bezig met de 
ontwikkeling van een nieuwe gesprekkencyclus, waarbij we uitgaan van de jaarlijkse ontwikkelingsge-
richte gesprekken en beslissingsgerichte gesprekken. 

 

Individueel 
Brand en EHBO gedeelte BHV     Esther Pleij, Michelle Huurman, Han Nelck 

Tamara van Etten, Miranda Meesters, 
Maaijke Joosten, Melissa Bijl, Dorien Zwaans-
wijk, Wilma Abbink, Marja de Veld, Sharon 
Olsthoorn 

Groepsdynamieken in teams    Esther Pleij 
Netwerk bijeenkomsten interne  begeleider  Louise Treffers 
Netwerkbijeenkomsten ICT-er    Wim van Cruchten, Karin van Puffelen 
OICT O21      Karin van Puffelen 
APS basistraining Office 365    Karin van Puffelen 
Netwerkbijeenkomsten Opleiden in de school  Louise Treffers 
Netwerkbijeenkomsten bouwcoördinatoren Anneloes Kuipers, Imke Breteler, Evita Ver-

schoor 
Netwerkbijeenkomsten IPC Christine de Jongh 
Sport in Beweging     Sharon Olsthoorn 
Coaching gesprekken Obruni Imke Breteler 
Kinderen beter begrijpen-Neiki Tamara van Etten, Evita Verschoor 
 

 
 
 
 
 

Lize 
Milou 

Tess 
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Studiedagen Team 2017-2018 

Studiedag 1 
Vrijdag 8 september 
2017 

Ochtend: 
Inspiratie bijeenkomst  

Leren Zichtbaar Maken  
o.l.v. Pieter de Kool 
 

Middag: 
SKOP-thema middag voor alle SKOP 
scholen! 

Studiedag 2 + 3 
Donderdag 12 oktober 
Vrijdag 13 oktober 2017 
 

Tweedaagse met het hele team! 

 
Tijdens deze tweedaagse gaan we met elkaar in gesprek over het on-
derwijs op de Keizerskroon: waar staan we nu en waar willen we naar 
toe op de Keizerskroon. Ook gaan we elkaar nog weer beter leren ken-
nen….. 
 

Studiedag 4 
Maandag 8 januari 2018 
 
 
 
 

We starten met een nieuwjaarsontbijtje…. 
En dan…. 

Uitwerking van de opbrengsten van de Tweedaagse, in 
combinatie met Leren Zichtbaar Maken. 
 
 
 
 

 

Studiedag 5 
Maandag 5 maart 2018 

Ochtend en middag: 
Evaluatie cito’s 

Nieuwe plannen voor de tweede helft van het 
schooljaar. 
 
 

Studiedag 6 
Maandag 2 juli 2018 

Ochtend en middag: 
Evaluatie cito’s 
Overdracht nieuwe groep. 
 
 

 

 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQhvn5gfXMAhVDtxoKHSRPCkcQjRwIBw&url=http://www.skoppijnacker.nl/locatieOverzicht/Locatie-lijst&bvm=bv.122676328,d.d2s&psig=AFQjCNFraVdewEjubiPPtcIWUiMruh_5eg&ust=1464258453332868
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif9f2AhPXMAhXLvRoKHbLgDSgQjRwIBw&url=http://heerenlanden.nl/agenda/cito-toets-klas-1-2/&bvm=bv.122676328,d.d2s&psig=AFQjCNGw9T7lZ1Tct_JdUYIy6fC_OwqhdQ&ust=1464258743864285
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPkJjKrpjNAhWCWhoKHbNjClAQjRwIBw&url=https://qualitybs.wordpress.com/2014/09/11/lean-validatie-stap-6-gebruik-de-overdracht/&psig=AFQjCNF_4j8K0DtLrG6RKYEvOtudG3j4xw&ust=1465472999164738
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5.4 Ziekteverzuim 
Het verzuimpercentage vorig schooljaar lag op 3,18 %.  

5.5 ARBO 
De zorg voor arbeidsomstandigheden binnen de school is gericht op veiligheid, gezondheid en wel-
zijn. Deze zorg is vastgelegd in de Arbowet. 
Binnen onze school hebben we vijf  BHV’ers. In dit schooljaar hebben alle BHV’ers de verplichte bij-
scholing gevolgd.  

Ontruimingsplan 
Tijdens de eerste BHV-training in dit schooljaar wordt er met alle betrokkenen gesproken over de 
ontruiming van de gehele MFA. Ook controleren we met elkaar alle blusmaterialen en de alarmcen-
trale. De ontruiming vindt alleen nog plaats per gebouw. Met elkaar zijn we het erover eens dat we 
ook een keer met alle gebruikers uit gebouw 1 en 2 een ontruimingsoefening moeten gaan houden 
en we plannen dan ook een bijeenkomst hiervoor in de eerste maand van het nieuwe schooljaar.  

Ongevallenregistratie en Risico signalering 

Leerjaren Aantal regi-
straties 

School Buiten 
spelen 

Gym  Vervoer  
naar gym 

Excursies/ 
schoolreis 

½ 0       

3/4/5/6/7 3   3   

Totaal 3   3    

 

 Het aantal ongevallen en de spreiding over de groepen en activiteiten hebben geen aanleiding 
gegeven voor verdere actie. 

 Er zijn geen risico’s via de schriftelijke signalering doorgegeven. 
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6. Organisatie 

6.1 Leerlinggegevens 

 

Schooljaren 1okt t/m 30 
sept 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

  

Aantal leerlingen op 1 okt  146 204 259   298 380 439   

Onderbouw (t/m 7 jaar) 100 133 171 205 250 275   

Bovenbouw (8 jaar en ou-
der) 

46 71 88 93 130 164   

Jongens 84 110 134 151 197 222   

Meisjes 62 94 125 147 183 217   

Gewicht geen 135 192    432   

Gewicht 0,30 10 9 5 3 2 2   

Gewicht 1,20 1 3 3 4 5 5   

Rugzakleerling         

Uitstroom leerlingen 
(verhuizing /SBO) 

10 14 30 19 37    

Instroom verhuizing 
Overige leerlingen 

34 23 72 98 16 
78 

   

         

6.2. Uitstroom naar voortgezet onderwijs 
We hadden dit schooljaar een groep 8 met 29 leerlingen. Deze zijn als volgt uitgestroomd: 
 
3 leerlingen VWO 
3 leerlingen HAVO/VWO 
9 leerlingen HAVO 
3 leerlingen MAVO/HAVO 
3 leerlingen MAVO/GL 
8 leerlingen VMBO KADER/BEROEPS 

6.3. Gebouw 
Het gebouw blijft gedurende het schooljaar nog steeds in handen van de Gemeente, er heeft nog 
steeds geen overdracht naar ‘onderwijs’ plaatsgevonden. Reden hiervoor is dat er nog teveel open-
staande gebreken zijn, die eerst opgelost moeten worden. Er wordt hard gewerkt aan de oprichting 
van een VVE, maar helaas wordt deze nog niet gerealiseerd.  
Punt van aandacht is vooral de klimaatbeheersing: in een aantal lokalen is de koude- en warmtevoor-
ziening nog steeds niet goed ingeregeld. Halverwege het schooljaar worden in alle ruimtes de roos-
ters in het plafond voor een deel vervangen door vaste plafondplaten. Men hoopt hiermee de koude 
luchtstromen beter onder de knie te krijgen.  
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6.4.Bijzondere activiteiten  

Augustus / September 

We zijn weer begonnen! 
Alsof we niet weg geweest waren…..  
Zo voelde het toen we de deuren openden.  
De kinderen hadden er overduidelijk weer zin in en  
kwamen dan ook vrolijk binnen!  

     Wij wensen iedereen een heel fijn  
             en gezellig schooljaar toe!  
                          SAMEN  
  gaan we er weer wat moois van maken! 
 

 

STUDIEDAG 
Vrijdag 8 september waren de kinderen vrij en hadden wij met het hele 
team een studiedag. De ochtend stond in het teken van ‘Leren Zichtbaar Maken’, een traject waar wij 
dit jaar met de school een start mee gemaakt hebben. ‘Leren Zichtbaar Maken’, is de vertaling van 
het baanbrekende boek Visibile Learning for teachers van John Hattie. Dit boek bevat de resultaten 
van 15 jaar onderzoek waarbij 15 miljoen  leerlingen bij betrokken zijn. John Hattie is hierbij op zoek 
gegaan naar wat de meeste impact heeft op het verbeteren van het onderwijs, of-
wel: Wat doet er toe? Een Growth Mindset is hierbij de basis. Vanuit de gedachte 
dat alles mogelijk is, willen we de kinderen hierin meenemen. Mensen zijn verschil-
lend als het gaat om talent, interesse en temperament, maar iedereen is in staat om 
te veranderen door te leren en ervaringen op te doen. Iemand met een Growth 
Mindset gaat er vanuit dat je jouw basiskwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite 
voor te doen en dit zorgt ervoor dat je graag wilt leren.  
Iemand met een op groei gerichte mindset is blij met uitdagingen en geeft 
niet op bij tegenslag. Inspanning is de weg tot meesterschap. Iemand met een 
op groei gerichte mindset leert van kritiek en laat zich inspireren door het suc-
ces van anderen. Het resultaat van deze mindset is dat je een steeds hoger ni-
veau bereikt. En wie wil dat niet? Om de groeimindset te stimuleren voeren 
we met de kinderen gesprekken over de wijze waarop we leren en welk pro-
ces je daarmee doorloopt.  
Naast de Growth Mindset hebben wij op deze studieochtend gesproken over 
het ontwikkelen van ‘leertaal’ bij kinderen en het formuleren van succescrite-
ria bij de lesdoelen: Wanneer zijn we tevreden aan het einde van de les en 
hoe ziet het er dan uit? Kortom: een boeiende ochtend, waarmee de zichtbaar 
lerende leerling op de Keizerskroon steeds beter in beeld komt! 
’s Middags vertrokken we met het team naar Dekker in Zoetermeer, waar we 
met alle leerkrachten van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker werden 
mee genomen in het verhaal van ‘Hostmanship’, een gedachte die het belang 
vertelt van ‘welkom heten en voelen’.  
Een goed gevulde studiedag dus, die ons veel heeft opgeleverd! 
 
 
 
 
 

We waren weer van de partij! 
We deden weer mee met de Kidsrun, voorafgaand aan de Halve marathon 
Oostland. Er hadden zich weer heel wat kinderen ingeschreven en met veel 
enthousiasme werd er gelopen door de kinderen, ouders én leerkrachten! 
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Startgesprekken groep 3 t/m 8 
In de week van 18 – 21 september vinden de startgesprekken voor groep 3 t/m 8 plaats. Tijdens deze 
gesprekken bespreken we het vragenformulier dat de ouders samen met de kinderen hebben inge-
vuld. Vanaf groep 5 willen we graag dat de kinderen mee komen, zodat we ook van de kinderen zelf 
kunnen horen hoe ze het tot nu toe ervaren in de klas!  

 
Informatieavonden 
De jaarlijkse informatieavonden vinden weer plaats en deze worden goed bezocht door de ouders. 
 

Week tegen het pesten 
In september is het de ‘week tegen het pesten’. 
Juf Louise, die de opleiding ‘trainer omgaan met pesten’ volgt, organiseert samen met nog 4 andere 
trainers in opleiding op dinsdag 20 september een workshop dag georganiseerd voor de groep 3 t/m 
8. Tijdens deze workshops werd met de kinderen gesproken over verschillende emoties en hoe je 
hiermee om kunt gaan. 
 

Promotiefilm 
Op vrijdag 29 september worden er de hele dag filmopnames gemaakt voor een promotiefilmpje 
over de school. Deze film wordt gemaakt door het bedrijf ‘Basisschool in beeld’ en zal ongeveer 5 mi-
nuten duren. Via de website en de Facebookpagina van de school zal de film te zien zijn. 

 
Oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

‘Gruwelijk eng!’  
De Kinderboekenweek 2017 vindt landelijk plaats van woensdag 4 oktober 
tot en met zondag 15 oktober en heeft als thema:  

‘Gruwelijk eng!’ 
 
We openen de Kinderboekenweek op woensdag 4 oktober met elkaar op de 
trap en zullen de rest van de week dagelijks aandacht besteden aan dit boe-
kenfeest. 
Zo zullen de bovenbouwleerlingen traditiegetrouw een boek voorlezen aan 
de leerlingen in de onderbouw, mogen de kinderen van de onderbouw een 
dagje op bezoek komen in de bovenbouw voor een heuse verrassing en 
wordt er ook dit jaar weer een boekenmarkt georganiseerd. 
Bovendien mogen de kinderen op woensdag 11 oktober verkleed naar school 
komen, bijvoorbeeld als griezel, heks of tovenaar.  
 
 
 

DONDERDAG 5 OKTOBER 
LANDELIJKE STAKING 
PRIMAIR ONDERWIJS 

Wij doen mee! 
De school blijft deze dag dicht en ouders dienen zelf voor opvang zorg te dragen. 

Wij betreuren dat deze actie nodig is  maar de  kwaliteit en continuïteit van het primair on-
derwijs komt ernstig in gevaar wanneer de politiek niet met maatregelen komt. 

 

Kinderboekenweek 
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Tweedaagse 
 
Op donderdag 12 en vrijdag 13 oktober is de school geslo-
ten en verblijven wij met het gehele team twee dagen in 
Noordwijk. Tijdens deze dagen gaan wij met elkaar in ge-
sprek over het onderwijs bij ons op De keizerskroon. Waar 
staan we nu en waar willen we naar toe? We doen dit mid-
dels diverse activiteiten en gesprekken met elkaar  
en zullen ongetwijfeld met veel ideeën terugkeren.  
Ook hopen we elkaar weer nóg beter te leren kennen. De afgelopen jaren is het team van Keizers-
kroon enorm gegroeid en een nadere kennismaking met elkaar vormt ook een onderdeel van onze 
Tweedaagse. We hebben er zin in! Voor de kinderen betekent dit dus dat de herfstvakantie al van 
start gaat op 12 oktober!  
 

Bezoek inspectie 
Op 31 oktober krijgen wij bezoek van de inspectie van het onderwijs. Dit keer betreft het een verifica-
tieonderzoek. Bij zo’n onderzoek wordt er naar een aantal deelgebieden gekeken, waaronder het  di-
dactisch handelen van de leerkrachten. Er komen twee inspecteurs en zijn zullen diverse lessen gedu-
rende de ochtend bezoeken. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met leerlingen, leerkrachten, in-
terne begeleiding en directie. 
 
 

November 
Op 7 november vond er een ontruimingsoefening plaats. De kinderen waren hier 
vooraf op voorbereid en binnen een paar minuten stonden alle klassen buiten! In 
dit schooljaar zullen we nog een keer ontruimen, maar dan zónder vooraankondi-
ging!  

Na afloop hebben we met alle BHV-ers de ontruiming geëvalueerd en de verbeterpuntjes nemen we 
weer mee naar de volgende oefening! 

 

 

 
Ook dit jaar doen wij weer mee met de actie Schoenmaatjes. Een actie waar-
bij de kinderen in Nederland een schoenendoos vullen met schoolspullen, 
toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. 
Zo wordt een simpele schoenendoos een onvergetelijk cadeau! Wij starten 
de actie op maandag 27 november.  
 
 

December 
De maand van Sint en Kerst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tweedaagse 

Actie Schoenmaatjes 
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Januari 
 
Terwijl de kinderen nog een dagje extra vrij waren, gingen wij de maandag na de Kerstvakantie van 
start met een studiedag. We begonnen met een nieuwjaarsontbijt, met daarbij aandacht voor het 
nieuwe jaar en elkaar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na dit overheerlijke ontbijt gingen we aan de slag! ‘Van WAT naar HOE’ was het 
thema en met elkaar hebben we gesproken over hoe wij als school invulling ge-
ven aan de school die wij zijn. Tijdens de tweedaagse hebben we met elkaar  de 
school die wij willen zijn stevig neergezet en deze dag werd besteed aan de 
vraag: En HOE doen we dat dan? Hierbij kwamen bijvoorbeeld onderwerpen als 
het Portfolio, het Keizersuur en het Planbord aan bod. Voor een aantal onder-
werpen hebben wij een nieuwe invulling bedacht en ook hebben we met elkaar afgesproken om een 
aantal nieuwe dingen uit te proberen. Vooral bij het Portfolio hebben we 
ideeën uitgewisseld over een andere invulling hiervan.  
 
De dag werd afgesloten met een nieuwjaarsreceptie voor alle leerkrachten 
van de SKOP in ‘De Drie Heeren’. Een goed begin van het nieuwe jaar dus!  
 

Februari 
Onderwijsassistente 
De groei van de school brengt met zich mee dat we ook weer personeelsuitbreiding hebben.  
Vanaf 1 februari hebben we er een tweede onderwijsassistent bij: Judith Roos. Judith heeft de afge-
lopen 10 jaar als onderwijsassistent op de Johannesschool gewerkt en was toe aan een nieuwe uitda-
ging. Zij gaat vooral ingezet worden voor ondersteuning in de groepen 1 t/m 3 en daarnaast gaat zij 
de Peuteropstap voor haar rekening nemen.  
 

Meester- en juffendag 
Op vrijdag 23 februari vieren alle juffen en de meester hun verjaardag op school. Iedereen mag deze 
dag verkleed naar school komen. 
 
Rapport 
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen het eerste rapport mee naar huis. Behalve het verslag van de 
school, hebben we ook weer een overzicht van de gemaakte cito-uitslagen erbij gedaan. Bij het ver-
slag zit tevens een uitnodiging voor het tien-minutengesprek op donderdag 15 februari of dinsdag 20 
februari.  Bij groep 7 hebben we nu de zogenaamde ‘verwachtingsgesprekken’, waarbij we met ou-
ders én kinderen samen gaan bespreken waar onze verwachtingen liggen ten aanzien van het voort-
gezet onderwijs. De ouders van groep 8 kunnen zelf aangeven of zij over het rapport willen praten, zij 
hebben immers in november al samen met de kinderen uitgebreid gesproken over het advies van de 
school.  
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Esmee uit groep 7 wint  
de nationale voorleeswedstrijd! 
 

 
 

 
Dankzij een mooie financiële ondersteuning van de oudervereniging 
hebben wij weer nieuw speelmateriaal op het schoolplein kunnen 
plaatsen. 

 
Maart 
 

Zevende kleutergroep 
Alle kinderen die tot de zomervakantie 4 jaar worden, komen bij juf Jeannette in de nieuwe 
instroomgroep.  
 

Studiedag  
na de voorjaarsvakantie hebben de kinderen nog een extra vrije dag 
en ging het team alweer van start met een studiedag. Het thema van 
deze studiedag was ‘Nieuwe plannen’.  Met het hele team hebben we 
de resultaten van de cito-toetsen besproken en onze plannen voor de 
komende periode gemaakt.  
 

Een nieuwe collega erbij…….! 
Vanaf de voorjaarsvakantie komt onze nieuwe collega Marlies Mann het stokje van Jeannette in 
groep 4 overnemen.  

 

 
Nieuwe trap 
Samen met de Vlinderboom hebben we de traptreden door Traple-
ren laten beplakken met tafelsommen, breuken en het metriek stel-
sel. Leren gaat altijd stap voor stap, maar nu wel heel letterlijk! Een 
(kleur)rijke leeromgeving! 
 
 

 

 

 

 
De jaarlijkse Kangoeroewedstrijd vindt in deze 
maand plaats. Sommige kinderen gingen in hun 
eentje de uitdaging aan, andere werkten in duo’s. 
Geconcentreerd werkten ze aan een oplossing van 
alle opgaven.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kangoeroewedstrijd 
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Van 19 t/m 23 maart is het de landelijke Week van de Len-
tekriebels. In deze week krijgen de leerlingen van groep 1 
t/m 8 lessen over weerbaarheid, relaties en seksualiteit uit 
de digitale lesmethode Kriebels in je buik, passend bij de 
leeftijd en belevingswereld van de kinderen.  
 
 

 

We vieren Pasen met elkaar. In alle klas-
sen is een paasontbijt en een paasviering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Op vrijdag 16 maart hing de lente al in de lucht rond MFA 
Het Nest. Met de lente in aantocht, willen we de vogels 
graag een handje helpen en wat past er nu beter bij Het Nest 
dan een écht ooievaarsnest? Samen met de Vlinderboom en 
de Prinsenhof, Oliveo Handbal, Kinderopvang Skippy en de 
gemeente sloegen we de handen ineen om een ooievaars-
nest te plaatsen, op het veldje achter Het Nest. De plaatsing van het ooievaarsnest is natuurlijk nog 
geen garantie dat er een ooievaar op komt nestelen…, laten we het hopen! 
 

April 
 
 
Op vrijdag 20 april worden op school weer de Koningsspelen 
gehouden.  Deze dag wordt georganiseerd door Team for Ta-
lent. Onderdeel van deze Koningsspelen is een sponsorloop, 
georganiseerd door de Rotary van Pijnacker. Er wordt veel geld 
ingezameld! 
 
 
 

 
 

Ooievaarsnest 
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De hele maand april doen we met diverse groepen mee 
met het schoolvoetbaltoernooi. 

 
 

 
 
 
 
Donderdag 19 april stond op de Keizerskroon in het teken van de Dag 
tegen ‘Pesten’. Graag willen wij als school de boodschap geven dat het 
heel belangrijk is om het gesprek aan te blijven gaan over pesten. Niet 
alleen voor de ouders,  maar vooral voor de kinderen.  
De tegenhanger van pesten is dat je een compliment geeft. Vandaar dat 
we deze dag gestart zijn met het uitdelen van flyers voor de groepen 3 
t/m 8 met een opdracht waar de kinderen gelijk mee konden starten in 
de klas. Brenda de Wit (jongerenwerk) en Mandy de Keijzer (school-
maatschappelijk werk) waren hierbij 
aanwezig. Zij hebben aansluitend de 
Anti-Pest les gegeven in beide groepen 
5 en kwamen ook `s avonds weer te-
rug voor de ouderavond in groep 5 
over hoe je je kind kunt helpen als het 
te maken krijgt met pesten. Fijn om sa-

men met ouders in gesprek te gaan over hoe we kinderen hier het 
beste bij kunnen begeleiden.   
 

Inspectierapport 
 

 
 

 
 
Het officiële inspectierapport voor de SKOP is binnen en onze school krijgt voor alle onderdelen een 
‘goed’. Daar zijn we trots op! 
 

Mei  
Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor hun theoretisch én praktijkexamen verkeer! Na veel oe-
fenen met de lessen van Veilig Verkeer Nederland én veel oefenen in het verkeer is het gelukt het 
diploma te behalen.  
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Op woensdag 30 mei was de feestelijke opening van de smileyroutes. Wethouder Ilona Jense heeft 
samen met leerlingen van De Keizerskroon en Octant Vlinderboom vier smileyroutes in de wijk Keij-
zershof in gebruik genomen. Smileyroutes zijn routes naar de basisscholen in de wijk, die gemarkeerd 
zijn met vrolijke smileys die op de stoepen zijn aangebracht. De kleuren van de smileys hebben een 
betekenis. Zo geeft een rode smiley een gevaarlijk punt aan, waar kinderen goed moeten opletten bij 
het oversteken.  
 
Naast de smileytegels op het schoolplein liggen ook andere vrolijk ge-
kleurde speeltegels. Isabel en Milan, de vertegenwoordigers van 
groep 8 uit de leerlingenraad, hebben deze week in alle groepen uit-
leg gegeven over de verschillende 
spelletjes die op en rond de tegels 
gespeeld kunnen worden. De 
nieuwe spelletjes zijn direct volop 
uitgeprobeerd, leuk! 

 

 

 

juni / juli 
avondvierdaagse 
Onder leiding van de oudervereniging lopen kinderen en ouders van de school mee met de avond-
vierdaagse. 

 
Tevredenheidspeiling 
Bij de ouders, kinderen en personeelsleden wordt een tevredenheidspeiling afgenomen.  
 

Kleuterfeest en schoolreisje 
Het jaarlijkse kleuterfeest is weer een groot succes. De groepen 3 t/m 8 gaan op schoolreisje naar 
Duinrell. 
 
Alle kinderen van groep 3 t/m 7 het tweede rapport van dit schooljaar mee naar huis. In dit rapport 
hebben we tevens weer de resultaten van de cito-uitslagen van de afgelopen periode bijgevoegd. 
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van het rapport van uw kind, loop dan gerust even langs 
bij de leerkracht. 
 
De uitslag van de tevredenheidspeilingen wordt terug gekoppeld naar de ouders. 
 
Op maandag 2 juli as. hebben wij onze laatste studiedag van dit schooljaar. Op deze studiedag evalu-
eren wij de resultaten van de citotoetsen die de afgelopen week zijn afgenomen en gaan de leer-
krachten de groepen overdragen aan de nieuwe leerkrachten. De nieuwe groepsplannen worden dan 
weer gemaakt en zo hebben alle leerkrachten alvast een beeld van de nieuwe groep die zij gaan krij-
gen. Alle kinderen zijn vrij op maandag 2 juli. 
 

De oudervereniging wil alle ouders hartelijk bedanken en is iedereen welkom 
‘ouder-bedank-ochtend’ op vrijdag 13 juli van 11 tot 12 uur in de grote ruimte 
op de eerste verdieping. Onder het genot van een kopje koffie of thee én wat 
lekkers willen wij onze dank uitspreken voor alle hulp die we hebben gekregen.  
 
 
 

Feestelijke opening smileyroutes 



25 
 

 
 
 
Negenentwintig kinderen 
van groep 8 nemen afscheid 
van de Keizerskroon. Zij vlie-
gen uit naar verschillende 
scholen voor  
Voortgezet Onderwijs.  
En ze verlieten de school op 
een wel heel bijzondere ma-
nier: onder begeleiding van 
een team politieagenten 
werden ze gewoonweg het pand 
uitgezet!  
 

 
Op 6 juli hebben we de jaarlijkse 
BBQ voor de ouders en dit was weer 
een groot succes. Dank aan de va-
ders die dit wederom georganiseerd hebben! 
 
 
 
 

Wij wensen iedereen een  
heel fijne en zonnige vakantie toe. 
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7. Communicatie 

7.1 Interne communicatie 

Teamsessie 

Vergaderen doen we niet meer! Dit kost tijd en energie en dat willen we niet meer. We gaan dan ook 
dit schooljaar verder met de zogenaamde Teamsessies. Een Teamsessie duurt een half uur, we chec-
ken in bij binnenkomst, blijven staan en zijn allemaal actief betrokken bij één inhoudelijk onderwerp. 
Dit werkt! We hebben dit schooljaar 10 teamsessies, afwisselend op verschillende dagen. 

Ondersteuningsteam 
Het zorgteam bestond dit jaar uit Louise Treffers, Esther Pleij , Melissa Bijl, Ellen Titre en Mandy de 
Keijzer (Schoolmaatschappelijk werk). Het zorgteam is zes keer bij elkaar geweest. Tijdens deze bij-
eenkomsten is vooral de leerlingenzorg besproken.   

Klachtenafhandeling 

De externe vertrouwenspersoon is dit jaar niet ingeschakeld. De interne vertrouwenspersoon, Louise 
Treffers is wel een keer ingeschakeld door ouders.  

ICT  

Karin van Puffelen en Wim van Cruchten zijn degene die binnen het team de ICT in hun takenpakket 
hebben. Zij worden ook uitgenodigd bij  de ICT-netwerkbijeenkomsten van de SKOP. 

Contacten met ouders 

In het begin van het schooljaar hebben we voor alle klassen een informatieavond georganiseerd.  
Alle ouders zijn twee keer uitgenodigd voor een tien-minutengesprek op een avond. Het eerste ge-
sprek is een Startgesprek en vindt plaats na 4 weken. De kinderen vanaf groep 5 komen hierbij mee. 
Bij het derde rapport, aan het einde van het schooljaar, zijn op eigen initiatief van de leerkracht ook 
nog veel gesprekken gevoerd met ouders. 

Oudervereniging 

De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders: een voorzitter, penningmeester, se-
cretaris en vijf leden.  Zij komen dit jaar 7 keer bij elkaar en helpen ons bij de organisatie van de acti-
viteiten. 
 

Nieuwsbrief en andere communicatiemiddelen 
Iedere vrijdag om de week krijgen de ouders een nieuwsbrief  met daarin diverse informatie over 
schoolzaken. Deze nieuwsbrief wordt altijd digitaal verzonden. Daarnaast is de school actief op Twit-
ter en is de website altijd up-to-date. Nieuw dit jaar is de introductie van Klasbord. Een aantal groe-
pen gebruiken deze ‘besloten’ appgroep om de ouders van de klas te informeren. 

Medezeggenschapsraad 

De MR bestond dit jaar uit drie leerkrachten en drie ouders. De MR is zes keer bij elkaar geweest.  
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7.2 Contacten met bestuur  en  directieoverleg 
De Keizerskroon is een van de vijf scholen van de SKOP (Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker). De 
directeuren van de vijf scholen zitten in het directieteam. Dit directieteam vergadert een keer in de 
drie weken onder leiding van de Algemeen Directeur/Bestuurder Mark Jager. Dit schooljaar zijn we 
twaalf keer bij elkaar geweest voor een reguliere vergadering. Met het bestuur zijn we dit jaar niet 
formeel bij elkaar geweest. Informeel zien we elkaar op de nieuwjaarsreceptie bij de Drie Heeren in 
Pijnacker.  
Vanaf 1 maart 2018 verlaat de algemeen directeur/bestuurder de SKOP. Twee directeuren van de 
SKOP nemen op interim basis de werkzaamheden van hem over: Esther Pleij, van de Keizerskroon en 
Henk Hooymans van de Mariaschool.  

7.3 Directieoverleg scholen Pijnacker-Nootdorp 
Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp komen de directeuren van de basisscholen een aantal keer 
per jaar bij elkaar om over het lokaal onderwijs te praten/overleggen. Het afgelopen schooljaar zijn 
we vier keer bij elkaar geweest. 

7.4 Externe communicatie 
Gedurende het schooljaar 2017-2018 waren er kortlopende of langdurige contacten met de volgende 
personen of instanties: 

 

 De onderwijsadviesdienst  (OA) in de personen van Ronald Karsdorp (Account Manager). 

 De schoolarts over geneeskundige onderzoeken. 

 De logopediste (Tineke de Jong) over logopedische onderzoeken en behandelingen. 

 Schoolmaatschappelijk werk (MEE) in de persoon van Mandy de Keijzer. 

 Jongerenwerk, in de persoon van Brenda de Wit. 

 Diverse scholen i.v.m. aanmeldingen  van nieuwe leerlingen. 

 Andere basisscholen over de in- en uitschrijving van leerlingen. 

 PPO Delfland in het kader van passend onderwijs.  

 De bibliotheek. 

 De Pabo Thomas More over de stagiaires. 

 Sportverenigingen i.v.m. buitenschoolse activiteiten. 

 Skippy-Pepijn m.b.t. Naschoolse Opvang en de nieuwe samenwerking rondom de Peuterop-
stap. 

 

 

 

 

 

Pijnacker, november 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Christine  
de Jongh 

Anneloes  
Kuipers 


