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 Inleiding 

Dit jaarverslag over onze school is samengesteld onder eigen verantwoordelijkheid. 

Het betreft een jaarverslag van het schooljaar 2021-2022. Het doel is een evaluatie 

van het afgelopen schooljaar. Dit jaarverslag is geschreven voor alle betrokkenen 

van de school. 

Om de leesbaarheid te bevorderen, hebben we ernaar 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 bedankt!  

 

Mariëtte Neijenhuis, 

Directeur. 

 

 

 

Acacialaan 8  

2641 AC Pijnacker-Nootdorp 

Tel.nr:  015 - 3692694 

E-mail:  info@josephschoolpijnacker.nl 

Website:  www.josephschoolpijnacker.nl 

Twitter:  www.twitter.com/josephschoolBS 

 

  

http://www.josephschoolpijnacker.nl/
http://www.twitter.com/josephschoolBS
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 Onderwijskundig beleid 

2.1 Schoolontwikkeling 

In het schooljaar 2021-2022 hebben gewerkt met een jaarplan, waarin voor dit 

schooljaar stond omschreven welke onderwerpen we uitwerkten. Dit jaarplan kwam 

voort uit het schoolplan 2019-2023. 

Onderwerpen schooljaar 2021-2022 

Vul hier de onderwerpen van het jaarplan in.  

 Sociaal emotionele ontwikkeling 

 Begrijpend lezen 

 Rekenen 

 Digitale geletterdheid 

 Onderwijs groep 1 / 2  

 Onderwijs aan “plus” leerlingen 

 Onderwijs aan meertalige leerlingen 

2.2 Resultaat schoolontwikkeling in het schooljaar 2021 –2022 

Sociaal emotionele ontwikkeling 

Gewenste situatie/resultaat  

 Bij de eerste en tweede meting van SCOL geven steeds meer leerlingen aan 

dat zij zich prettig en veilig voelen op school.  

 Bij de tweede meting van de Sociale Monitor Veiligheid scoren de groepen 6, 

7, en 8 boven de 75%.  

Welke 

middelen 

gebruiken we?   

 De Vreedzame school 

De stuurgroep zorgt voor de verdere implementatie in de 

school met behulp van Onderwijs Advies.  

 Mediatorentraining in de groepen 7 en 8.  

 Inzet vertrouwenspersoon n.a.v. de SCOL bij leerlingen die 

dit aangeven.   

Hoe meten we?   SCOL  2 x per jaar voor de hele school. 

Sociale Monitor Veiligheid groepen 6, 7, en 8  

Welke 

activiteiten 

doen we?  

 Elke week zijn er lessen van De Vreedzame School in alle 

klassen. 

 Extra inzet De Vreedzame School lessen 

(groepsvorming/sociale omgang met elkaar) in groep 7 en 

8 o.l.v. Onderwijs Advies. 

 Mediatoren inzet tijdens de pauzes van de groepen.  

 Meer inzet van DVS – schoolbreed. 

 Zichtbaarheid vertrouwenspersoon. 

Eigenaar (wie)    Intern begeleider 

Eind evaluatie    Resultaten SCOL tweede afname in mei ‘22: 

 Welbevinden: groep 6 en groep 7 hebben de 75% norm 

behaald. 
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 Sociale veiligheid: groep 6 en groep 7 hebben de 75% norm 

behaald. 

 Aantasting sociale veiligheid: groep 7 heeft de 75% norm 

behaald. 

 Bij afname leerlingscol hebben alle drie de groepen de 75% 

norm behaald. 

 Bij de afname schoolbreed van SCOL, ingevuld door de 

leerkrachten, haalt alleen groep 3 de 75% norm niet. 

 Groep 4, 5 en 6 zijn hogere score dan bij vorige afname. 

Norm behaald. 

 Groep 7 en 8 iets lager score dan bij vorige afname. Norm 

behaald.   
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Begrijpend lezen 

Gewenste situatie/resultaat (Doel) 

 75% van elke klas scoort een I, II of III op de CITO begrijpend lezen en een 7 of 

hoger op de methode toetsen.  

  Leesmotivatie neemt toe door het inzetten van close reading (dieper 

tekstbegrip, praktischer bezig zijn met tekst). 

  Percentages worden door de intern begeleider indien nodig per groep 

aangepast en zo nodig wordt het percentage naar boven bijgesteld.    

Welke middelen 

gebruiken we? 

 Nieuwsbegrip 

 Close Reading   

Hoe meten we? 

  

  

 Bij groep 1/2 : begrijpend luisteren. Dit wordt niet gemeten 

d.m.v. van toetsing. Motivatie wordt meegenomen in de 

meeting in Kijk.  

 Bij groep 3: begrijpend lezen en begrijpend luisteren. Dit 

wordt gemeten op de eindtoets van CITO (deze staat niet 

op het rapport). Begrijpend lezen wordt getoetst door 

middel van de drie begrijpend leestoetsen van de methode 

Veilig leren lezen. Motivatie wordt gemeten door middel van 

observatie en wordt zichtbaar op het rapport. 

 Bij groep 4 t/m 8 : gemiddelde van drie methodetoetsen en 

naar de midden en eindtoets van CITO (CITI M4 staat niet op 

het rapport). 

 De resultaten van groep 3 t/m 8 zijn terug te zien in de 

analyse van begrijpend lezen. Deze wordt twee keer per 

jaar gemaakt, na de midden en eindtoets van CITO. 

Welke 

activiteiten 

doen we? 

 In groep 1/2 wordt gewerkt met close reading en diverse 

andere begrijpend luisteropdrachten.  

 In groep 3 wordt gewerkt met close reading en begrijpend 

leesactiviteiten van de methode Veilig leren lezen. 

 Vanaf groep 4 wordt gewerkt met close reading en 

Nieuwsbegrip. 

 Een aantal collega’s hebben de cursus Close Reading in het 

SKOP leerhuis afgerond. Alle leerkrachten hebben voor 

januari 2022 de cursus close reading via E-Wise gedaan.  

 Collega’s zijn aan elkaar gekoppeld om samen de lessen 

van close reading voor te bereiden. 

 Tussen de SKOP-scholen wordt er gezamenlijk opgetrokken 

in het vormgeven van close reading.  

 Collegiale consultatie 1 à 2 keer in het schooljaar 2021-2022 

en 2 à 3 keer in het schooljaar 2022-2023.  

 Schooljaar 2021-2022 gebruiken we om ervaring op te doen 

en te komen tot een plan met betrekking tot close reading 

in combinatie met Nieuwsbegrip of een andere methode 

voor lezen. De groepen 4 t/m 8 hebben de methode Atlantis 

en Estafette Editie 3 uitgeprobeerd. In juni 2022 besluiten we 

of wij volgend schooljaar overstappen naar een nieuwe 

methode of hoe wij Close Reading gaan inpassen in 

Estafette Editie 2 en Nieuwsbegrip.  
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 In het schooljaar 2022-2023 werken we met het gemaakte 

plan close reading/Nieuwsbegrip. In januari 2023 evalueren 

we het plan begrijpend lezen/luisteren en komen we tot een 

verdere borging van afspraken.  

Eigenaar (wie)  Onderbouw coördinator en leerkracht groep 4 

Evaluatie 

  

  

Alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd.  
 Over de bijdrage aan doel (75% I, II, II en methode 7) is geen 

eenduidige mening vanuit het team. Wel worden genoemd 

als positief; leesstrategieën ernaast aanleren is nodig, draagt 

bij aan leesplezier, modellen is nuttig. Vraagstelling bij cito is 

anders dan bij close reading. 

 Close reading vergroot de leesmotivatie. Wij meten volgens 

het team goed (observatie, Kijk, cito, rapport). 

Middentoetsen;  

 Groep 1 / 2 informatie uit Kijk; tot dusver geen informatie 

over de leesmotivatie m.b.t. Close Reading. Toetsing is niet 

van toepassing. 

 Groep 3 zijn de resultaten van de methodetoetsen passend 

bij de resultaten van de technisch leestoetsen. 
 Groep 4 start begrijpend leeslessen na de voorjaarsvakantie. 

Tot de voorjaarsvakantie wordt ingezet op technisch lezen 

en woordenschat. 
 Groep 5 stijging t.o.v. vorig schooljaar 

 Groep 6 daling resultaat 

 Groep 7 behaalt de referentie uitstroomdoelen.  22 

leerlingen behalen 1F niveau (88%) 12 leerlingen behalen 2F 

niveau (48 %)  
 Groep 8 (B8 toets) behaalt de uitstroomdoelen 22 leerlingen 

behalen 1F niveau (100 %) en 14 leerlingen behalen op dit 

moment het 2F niveau (63,6%).   
 Eindtoetsen: 

 Stijging resultaten alle groepen t.o.v. de middentoetsen. 
 Groep 5 onvoldoende stijging. 

 Groep 6 100% (16 leerlingen) score op 1F niveau (referentie 

uitstroomdoelen), 12,5% (2 leerlingen) score op 2F.  

 Groep 7 behaalde niet de referentiedoelen. 1F is daling  4% .  

82,6% (19 leerlingen) behaalt 1 F niveau. 2F niveau behaalt 

door 43,5% (10 leerlingen). 
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Rekenen 

Gewenste situatie/resultaat (Doel)   

 De groepen 3 t/m 8 scoren op of boven het landelijk gemiddelde met in 

alle groepen in ieder geval een stijging van de vaardigheidsscore t.o.v. 

vorige jaar.    

Welke middelen 

gebruiken we?   

 Methode Wereld in getallen 5 

 Groep 3 en 4 werkt met de papieren versie 

 Groep 5 t/m 8 werken met Snappet 

 Didactisch handelen via EDI 

 Inzet onderwijsassistent tijdens instructie en verwerking 

Hoe meten we?   Via analyse CITO midden en eindtoets van dit schooljaar  

Welke 

Activiteiten 

doen we?  

 Werkgroep rekenen bespreekt basisafspraken en scherpt zo 

nodig aan (vorig schooljaar mee gestart). 

 Snappet overleg voor juiste inzet Snappet bij WIG 5 

 Collegiale consultatie gefacilieerd met NPO gelden 

 Observatie door portefeuillehouder 

 Volgen cursussen EDI en rekenonderwijs via SKOP-leerhuis en  

E-wise 

 Hogere eisen stellen 

 Vanaf groep 3 veel aandacht voor automatiseren en tafels 

 Op basis van de resultaten van vorig jaar moet er met 

name in groep 7 meer worden ingezet op verdieping, 

groep 6 moet meer aandacht besteden aan het basis en 

verdiepingsniveau. 

Eigenaar (wie)    Bovenbouw coördinator 

Evaluatie Uitgevoerde activiteiten: 

 Klassenbezoeken groepen 4 t/m 8 en groep ½ 
 Gelegenheid gegeven tot collegiale consultatie. 

 Voortgang en tips in memo en tijdens gesprekken onderling. 

Na januari 2022 zijn de bezoeken gestopt wegens opvang 

groep 8 door Ronald. 

  Bijgewerkt Snappet borgingsdocument en basisafspraken 

n.a.v. invoeren WIG 5. Gedeeld via de memo. 

 Hoge eisen stellen aan de leerlingen, extra handen in de 

klas en volgens de EDI manier lesgeven is uitgevoerd.  
Groep 3 en 6 scoort onder landelijk gemiddelde. Overige 

groepen scoren boven landelijk gemiddelde. Zie bijlage 1. 
Adviezen: 
 Groep 3 eerder aanbieden bepaalde rekendoelen. 

 Groep 6 extra ondersteuning leerkracht en effectievere 

inzet onderwijsassistent. 

 Alle groepen gebruik blijven maken van EDI en komend 

schooljaar effectief inzet onderwijsassistent bij verwerking 

aangeboden leerstof.  

 Vanaf groep 3 meer aandacht automatiseren tafels. 
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Digitale geletterdheid 

Gewenste situatie/ resultaat (Doel) 

 Leerlingen dienen toegerust te worden om te kunnen functioneren in de 

(toekomstige) maatschappij. Het team streeft de brede ontwikkeling van het 

unieke kind na.  Er is aandacht voor samenwerken, probleemoplossend 

vermogen, creatief denken en ook het om kunnen gaan met overeenkomsten 

en verschillen in de sociale en culture diversiteit.  

  Doel schooljaar 2021-2022: Alle groepen hebben de lessen mediawijsheid 

gevolgd. 

  

Welke 

middelen 

gebruiken we? 

Basicly 

Hoe meten 

we? 

Schooljaar 2021-2022: Alle lessen mediawijsheid zijn gegeven. 

  

Welke 

activiteiten 

doen we? 

 Leerkrachtenaccounts klaarzetten en versturen. 

 Kick-off 

 Oefenen met programma’s. 

 Lessen mediawijsheid van Basicly doorlopen met de groepen. 

 Evaluatie (via forms).  

 Keuze maken voor volgend onderdeel digitaal geletterdheid 

schooljaar 2022-2023 

Eigenaar (wie) Leerkracht groep 6 

Evaluatie     In (bijna) alle klassen zijn er 3 lessen mediawijsheid gegeven. In 

de meeste groepen zijn er ook al lessen gegeven uit de 

leskaarten. 

 Doel is behaald. 
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Onderwijs groep 1/2 

Gewenste situatie/ resultaat (Doel) 

Einde schooljaar is er een uitgewerkte visie op het werken met groep ½.   

Welke middelen 

gebruiken we? 

 Onderwijs Advies, begeleidt school hierin.  

 Elkaars kennis en ervaringen.    

Hoe meten we?  Schooljaar 2021-2022 zullen de onderbouw leerkrachten, IB-

er, Bouwcoördinator en Onderwijs Advies met elkaar in 

gesprek gaan wat de wensen zijn voor in de nabije 

toekomst.  Deze wensen worden beschreven in de visie.  

Welke 

activiteiten doen 

we? 

 Er zijn keuzes gemaakt over wat we blijven doen en wat we 

willen veranderen  

 Er is een tijdspad opgesteld waarin staat wanneer we 

welke veranderingen in gang gaan zetten en wat we 

daarbij nodig hebben.  

 Eerste bijeenkomst, Kleutervisie: 27 augustus  

 Tweede bijeenkomst, KIJK: 14 oktober  

 Derde bijeenkomst, Kleutervisie: 22 maart 2022  

 Vierde bijeenkomst, kleutervisie is uitgewerkt. 

 Vijfde bijeenkomst, kleutervisie: 1 juli. Plan van aanpak aug-

jan.  

Eigenaar (wie) 2 leerkrachten groepen 1 / 2 

Evaluatie    

  

Doel is niet behaald maar:  

 Er is in september gewerkt met de methode SIL 
 Er is in januari 2022 in elke groep tijdens een werkles een 

klassenbezoek met nagesprek geweest van Onderwijs 

Advies en de intern begeleider. 
Januari een zichtzending van de methode Kleuterplein.  

 Derde bijeenkomst waarbij wij verder gaan kijken naar de 

doelen en maken een plan voor hoe wij de visie verder 

willen gaan vormgeven en uitvoeren.  

 Besloten dat er nog geen methode gekozen kan worden. 

Methode wordt in jan '23 gekozen en ingezet in febr. '23.  

 De leerkrachten maken juli ‘22 een plan van aanpak voor 

de start van het nieuwe schooljaar en evalueren in okt ‘22 

de werkwijze die is aangepast na de meivakantie.  
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Onderwijs aan “plus” leerlingen 

  

Gewenste situatie/ resultaat (Doel) 

 Meer structurele invulling van de verrijkende en verbredende stof voor de 

makkelijke lerende kinderen en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.  

  Leerkrachten weten welke materialen zij in de klas kunnen gebruiken.  

 De invulling en begeleiding van het pluswerk wordt zoveel mogelijk gedaan 

door de plusklas coördinator. 

  Er is duidelijkheid over de behoefte aan een signaleringsdocument voor in de 

klas als aanvulling op de nu bestaande persoonlijke signalering van de 

leerlingen. 

  Er is op SKOP-niveau bekeken naar mogelijkheden/behoeften van digitale 

middelen. 

  Er wordt beoordeeld op kosten en opbrengsten. (Bijvoorbeeld Acadin, Lego 

League, Robotica, etc.) 

Welke middelen 

gebruiken we? 

 Werk in de klas en aan de andere kant verrijkende 

activiteiten die ondersteunen bij de ontwikkeling van 

executieve functies en het leren te leren. Hierbij zal er ook 

gekeken worden naar de (on-)mogelijkheden die SKOP-

breed ontwikkeld kunnen worden. 

  Verdiepings- en verrijkingsstof, o.a.: 

 Denksleutels 

 Rekentijgers 

 Plustaak taal/rekenen 

 Vooruit(werklabboeken) 

 Denkwerk 

 Cryptologisch 

 Topklassers 

 Smartgames 

Hoe meten we?  De tevredenheid van de leerlingen via een persoonlijke 

enquête. (Start van het schooljaar een nulmeting, januari 

een tussenmeting en in juni een eindmeting). 

  De tevredenheid van de leerkrachten is op eenzelfde wijze 

te meten, met als nulmeting de uitslag van de vorige 

enquête. 

  Over de ontwikkeling van deze leerlingen in CITO valt geen 

uitspraak te doen, daar deze stof in de Plusklas niet wordt 

onderwezen. Mocht dit wel de vraag zijn, dan zal hier actief 

op onderwezen moeten worden. Dit is echter niet het doel 

van de Plusklas.  

  

Welke 

activiteiten 

doen we? 

 Elke vrijdag zal er 30 à 45 minuten per groep ingeroosterd 

worden voor ondersteuning van de makkelijk lerende 

kinderen. Bij zowel groep ½, als groep 3 is ervoor gekozen 

hier pas later mee te starten (november/januari) 

  De gemaakte verrijkings- en/of verdiepingsstof wordt 

nagekeken en zal er voor de komende week nieuwe stof 

aangeboden worden. Aanvullend zal er ander verdiepend 
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werk worden aangeboden, om de executieve functies en 

het leren te leren te bevorderen. Waar mogelijk worden 

hiervoor de lessen van 2 groepen samengetrokken, voor 

zover de coronarichtlijnen hier ruimte voor bieden. 

  Na elke les ontvangen de leerkrachten een overzicht van 

de stof die de leerlingen voor de volgende week moeten 

maken. 

  Per maand zal er een overzicht doorgestuurd worden over 

het functioneren van de individuele leerlingen in de Plusklas. 

  

Eigenaar (wie) Leerkracht specialist hoogbegaafdheid 

Evaluatie    Algemeen 

 Leerlingen zijn ondersteund volgens beschreven activiteit 

echter ivm formatie ondersteuning leerlingen terug naar 

eenmaal per 2 weken. 

 Eenmaal per twee weken ondersteuning daardoor is 

aanbod is beperkt tot aanbieden rekentijgers, speurwerk en 

af en toe een uitstap naar een project. Voor een enkele 

leerling is gekeken naar aanvullende activiteiten in de klas. 

Daarnaast hebben 2 leerlingen lessen op het voortgezet 

onderwijs gevolgd. 

Leeropbrengsten 

 Bij de evaluatie einde schooljaar. Groei bij de meeste 

leerlingen. Aantal leerlingen heeft maximale score niveau 5. 

 Observatie vanuit leerkrachten: makkelijke lerende 

leerlingen missen in een aantal gevallen veel strategieën, 

dan wel executieve vaardigheden om goed te kunnen 

leren. Aandachtspunt voor komend schooljaar. 

Advies volgend schooljaar:  

 Beoordelen Levelwerk en Pluspaden op het internet voor 

gebruik in de klas.. 

 Bekijken hoe combineren pluswerk en Snappet i.v.m. 

compacten stof en behouden van leeropbrengst 

 Rekening houden met extra belasting leerkrachten bij 

verrijkingsstof in de klas.( minimaal wekelijks een half uur tijd 

per leerling)  

 Voor de herfstvakantie inventarisatie onderwijsbehoeften 

makkelijk lerende leerlingen per klas.  

 Plusklas naam aanpassen in remedial teaching voor 

makkelijk lerende leerlingen. Groep doorbrekend werken als 

mogelijkheid. Aandacht voor  leren leren, omgaan met 

grenzen aan je kunnen, presteren versus onder presteren, 

etc. 
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Onderwijs aan meertalige leerlingen 

  

Gewenste situatie/resultaat (Doel)   

  Vooruitgang in de taalontwikkeling en woordenschat van leerlingen met een 

taal-achterstand door extra taal- en woordenschatonderwijs. 

  Intensief Nederlandstalig onderwijs bieden zodat leerlingen zo snel mogelijk 

mee kunnen doen aan het reguliere onderwijs. 

Welke 

middelen 

gebruiken 

we?   

 NT2 leerkracht 

 NT2 methodes;  

 Knoop het in je oren/ Laat wat van je horen 

 Mondeling Nederlands Nieuw  

 Horen, Zien, Schrijven 

 Stenvert  

 Weerwoord (ondersteunend product van Nieuwsbegrip) 

 Materialen behorende bij de methode VLL 

 Methode spelling op Maat 

 Methode Taal op Maat 

 Ajodakt 

Hoe meten 

we?   

 Bij de start van het schooljaar en bij nieuwe leerlingen wordt 

de TAK toets Taaltoets alle kinderen) afgenomen. De toets 

wordt gebruikt als nulmeting en / of als signaleringsinstrument.  

 Toetsen behorende bij de NT2 methodes na afronding van 

een cursus of deel. 

 DMT/ AVI  in CITO perioden 

 Eind van het jaar zal bij alle leerlingen nogmaals de TAK toets 

worden afgenomen om de voortgang te kunnen monitoren. 

Welke 

activiteiten 

doen we?  

 3 dagen per week NT2 onderwijs in groepjes of individueel 

buiten de klas. 

 Twee leerlingen krijgen 3x per dag instructie en daaraan 

gekoppeld krijgen zij werk mee om zelfstandig in de klas te 

maken. Ze hebben een (heen- en weer) schrift waarin voor 

iedereen duidelijk staat wat hij per dag moet doen. 

 Pre-teaching begrijpend lezen, de kinderen krijgen de 

besproken woorden mee in een mapje om bij de les 

Nieuwsbegrip in de klas te kunnen gebruiken. 

 Instructie spelling op niveau + werk mee voor in de klas 

 Regelmatig overleg met leerkrachten en IB waarin aanpak/ 

voortgang wordt besproken en soms advies op NT2 gebied 

wordt gegeven. 

 Bijhouden logboek. 

 Aanwezig bij oudergesprekken, indien nodig. 

Eigenaar (wie

)   

 Leerkracht NT 2 

Evaluatie    

  

  

  

Activiteiten zijn uitgevoerd. 

Algemene evaluatie punten: 

 Rooster NT 2 leerlingen en leerkracht loopt goed, regelmatige 

informatie uitwisseling met groepsleerkracht prima, adequaat 
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gebruik van Esis, NT 2 leerkracht draagt zorg voor werk leerling 

in de groep naar tevredenheid. 

 Een nieuwkomer in de groep vraagt vaardigheden / begrip / 

creativiteit van de leerkracht. Verbetering mogelijk.  

 Toetsresultaten spelling controledictees en taal 

methodetoetsen woordenschat worden gebruikt om een cijfer 

voor het rapport te maken. 

 Passende toetsen worden afgenomen naar behoefte en 

leervorderingen. 

 

  

 

 Andere opgepakte ontwikkelingen gedurende dit schooljaar 

Dit schooljaar hebben we ons als school alleen gericht op de onderwerpen uit het 

jaarplan. 
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 Opbrengsten 

Inleiding 

Jaarlijks monitoren we op onze school de opbrengsten. We kijken hierbij naar de 

leerresultaten en naar de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.  
 

4.1 Leeropbrengsten 

De leerresultaten monitoren we door het afnemen 

van Citotoetsen.  Het afgelopen schooljaar hebben 

we in groep 3 t/m 8 de volgende toetsen 

afgenomen:  

Groep 3 t/m 8:  Technisch lezen (DMT) 

  Rekenen en wiskunde 

  Begrijpend lezen 

  Spelling 

 

Voor het eerst hebben we dit jaar geen 

kleutertoetsen meer afgenomen. 

Na iedere toetsafname zijn de opbrengsten 

uitvoerig bekeken en besproken. Met behulp van 

deze gegevens zijn de groepsplannen gemaakt. 

Daarnaast zijn ook de methode gebonden 

toetsen afgenomen. 

De resultaten van de Midden- en Eindtoetsen zijn 

bijgevoegd in bijlage 1.  

Eindtoets 

• In groep 8 maken wij gebruik van de IEP eindtoets. 

• 23 kinderen maken de toets en de gemiddelde eindscore van onze school is 

82,3. 

• In het jaar 2020 is de eindtoets komen te vervallen i.v.m. de lange periode 

waarin de kinderen niet fysiek op school aanwezig mochten zijn. 

 

Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 

Gemiddelde score 

school 

537,5 532,7 ----- 79,9 82,3 

Landelijk gemiddelde 

CET 

535,6 536,1 ----   

Landelijk gemiddelde IEP   ---- 79,7 81,8 
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 Monitoring sociale veiligheid groep 7 en 8 

Jaarlijks monitoren we de sociale veiligheid van onze leerlingen in de groepen 6, 7 

en 8. Wij maken daarvoor gebruik van de monitor Sociale veiligheid van SCOL. Wij 

delen deze gegevens met de inspectie.  

De Monitor Sociale Veiligheid is verdeeld in 3 onderdelen; welbevinden, sociale 

veiligheid en aantasting sociale veiligheid..  

Welbevinden:  

in oktober behaalde groep 7 de 75% norm en in mei behaalde groep 6 en 7 de 75% 

norm. 

Sociale veiligheid: 

in oktober behaalde groep 6 en 8 de 75% norm. 

Het school gemiddelde van groep 6, 7 en 8 was boven de 75% . 

In mei behaalde groep 6 en 7 de 75% norm en was  het school gemiddelde van 

groep 6, 7 en 8 boven de 75%. 

Aantasting sociale veiligheid: 

In oktober en in mei behaalde groep 7 de 75% norm. 
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 Personeel  

Formatie 

 

Groep  Leerkracht(en) (OP) WTF  

1/2A Suzanne van Loon  

Simone Turkstra 

Marlies Krebbers 

0,6000 

0,4000 
0,4000 

 

Tot de 

kerstvakantie 

Vanaf 

kerstvakantie 

1/2B Carla de Graaff  

Laura van der Geest 

0,4000 

0,6000 
 

3 Mariëtte Eijsackers 

Stephanie Verzijl 

Simone Turkstra 

 

0,5000 

0,5000 
0,5000 

 

Tot de 

kerstvakantie 

Vanaf 

kerstvakantie 

 

4 Lindi Oudshoorn 1,0000  

5 Elvera de Wolff 

AnneMarie Zijlmans  

0,5000 

0,5750 
 

6 Dayna Keus 1,0000  

7 Ronald van Sorge 

Annemiek Feenstra 

0,4000 

0,6000 
 

8 Edith van Rooijen 

Stephanie Verzijl 

Ronald van Sorge 

 

 

0,2000 
0,2000 

 

Tot de 

kerstvakantie 

Vanaf 

kerstvakantie 

NT2 leerkracht Astrid Kneppers 0,5250 Inzet NPO 

gelden 

Muziekleerkracht Ronald van Sorge 0,1000  

Gymleerkracht Jeroen Kat 0,4250  

Plusklas Simone Turkstra 0,2000 /0,1000  

Overig     

Intern begeleider Tamara van den Berg  0,5750  

Schoolopleider AnneMarie Zijlmans  0,1000  

ICT Ronald van Sorge 

Dayna Keus 

 Taakuren 

Directie  Mariëtte Neijenhuis  

Esther Pleij  

0,8000 

Ad Interim 

 

Half februari tot 

meivakantie 

Onderbouw 

Coördinator 

Mariette Eijsackers 0,1000  

Bovenbouw 

Coördinator 

Ronald van Sorge 0,1000  
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Onderwijs 

Ondersteunend 

Personeel  

   

Onderwijsassistent 

 

Elly Cornet  

Sarah Britt 

Angela van Wijk 

Selma Masmeijer 

0,5000 

0,4000 

0,4000 

0,4000 

 

Inzet NPO 

gelden 

Inzet NPO 

gelden 

Inzet NPO 

gelden 

Administratief 

medewerker 

Joke van den 

Bogaerdt 

0,3028  

Conciërge Ingrid van Winden 0,6250  

Activiteiten 

coördinator 

Carmen van Velzen 0,1000 Inzet WDV 

Extern (bijv) Bijzonderheden   

Schoonmaak FSO   

Stagiaires  

Ook dit jaar zijn er weer diverse studenten van verschillende opleidingen die bij ons 

op school stagelopen. Deze studenten worden allemaal begeleid door de 

leerkracht van de groep, samen met de schoolopleider. 

Pabostudenten Thomas More: 

2 eerstejaars studenten 

1 tweedejaars student 

2 derdejaars studenten waarvan 1 werkstudent 

Overige stagiaires: 

2 onderwijsassistent stagiaires 

Lief en Leed 

Stephanie Verzijl heeft ontslag genomen in verband met haar verhuizing naar het 

oosten van het land. Marlies Krebbers, net met pré pensioen heeft vanaf de 

kerstvakantie vervangen in groep 1 /2 A zodat Simone Turkstra in groep 3 haar taken 

kon overnemen. 
 

Edith van Rooijen is augustus 2021 25 jaar in het onderwijs 

Vrijwilligers 

Kees Wijsman ondersteunt bij de bovenbouw. 

Suze Alsemgeest ondersteunt bij de onderbouw . 
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 Personeelsbeleid 

Competentiemanagement 

Ook dit schooljaar hebben we een vervolg gemaakt met de ontwikkel- en 

beoordelingsgesprekken. 

Niet alle gesprekken zijn doorgegaan. Dit heeft te maken me uitval van de directeur. 

Er zijn 12 ontwikkelgesprekken gevoerd. 

Mobiliteit 

Annemieke Feenstra voorheen leerkracht het Spectrum is ingestroomd . 

Nascholing op teamniveau/ invulling studiedagen 

Er hebben 3 studiedagen plaatsgevonden. 

Op 4 oktober 2021 werd er middels 'ontmoetingsplaatsen’ in groepen gewerkt aan 

de onderwerpen; referentiekaders, Close reading, werken met onderwijsassistenten 

en EDI. Verder is beeldcoaching besproken binnen het team en maakten we een 

verdiepingsslag met Basicly en De Vreedzame School. 

Op 22 maart 2022 was er een teamscholing onder leiding van Mia Versteegen over 

de verdere implementatie van De vreedzame school.  Daarnaast kwam 

implementatie van Basicly aan de orde. In de onderbouw werd er gewerkt aan de 

visie op het kleuteronderwijs. De bovenbouw stemden zaken met elkaar af, zoals; 

Snappet, EDI, Wig 5, werkstukken en inzet van onderwijsassistenten. 

Op 1 juli heeft de evaluatie van het jaarplan (21-23) met het gehele team 

plaatsgevonden. De werkgroepen presenteerden de resultaten en er werd gestart 

met het maken van vervolgplannen.  In de onderbouw werd er verder gewerkt aan 

de visie op het kleuteronderwijs. Er werd gewerkt aan een goede overdracht naar 

schooljaar 22-23; groepsplannen en de  warme overdracht. 

Nascholing op individueel niveau 

In bijlage 2  staat een overzicht van de individuele scholingen van alle teamleden 

van de Josephschool. Er werd veel gebruik gemaakt van de scholingen bij onze  

SKOP academie. Ook de E-wise scholingen werden gewaardeerd en gevolgd.. 

Ziekteverzuim  

 Melding

s- 

frequen

tie 

Ziekteverzu

im-

percentag

e 

Melding

s- 

frequen

tie 

Ziekteverzu

im-

percentag

e 

Melding

s- 

frequen

tie 

Ziekteverzu

im-

percentag

e 

 19/20 19/20 20/21 20/21 21/22 21/22 

Joseph 0,89 2,59 0,71 6,34  2,21  9,21 

SKOP 0,75 3,57 1,09 5,3  1,76  8,39 

Landelijk 

basisonder

wijs 

1,5 4,9 1,5 4,6  ? ?  
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Meldingsfrequentie: 

De meldingsfrequentie geeft aan hoe vaak medewerkers gemiddeld verzuimen. Is 

de meldingsfrequentie hoog, dan is – uitzonderingen daargelaten – daaruit af te 

leiden dat de medewerkers zich makkelijk en snel ziek melden. 

Ziekteverzuimpercentage: 

Verzuimpercentage geeft aan hoeveel procent van de tijd verloren is gegaan door 

ziekte binnen de organisatie. 

Is er sprake van een hoog percentage dan kan het liggen aan een of twee 

medewerkers die langdurig ziek zijn, een griepgolf, echter het kan ook liggen aan 

ontevredenheid binnen de organisatie. 

Toelichting cijfers: 

Er waren twee langdurig zieken gedurende dit schooljaar. 

 ARBO 

De zorg voor arbeidsomstandigheden binnen de school is gericht op veiligheid, 

gezondheid en welzijn. Deze zorg is vastgelegd in de Arbowet. 

Binnen onze school hebben we 10 BHV’ers. In dit schooljaar hebben alle BHV’ers de 

verplichte bijscholing gevolgd.  

Ontruimingsplan 

Op 8 november 2021 werd er een ontruimingsoefening gehouden. 

 

Ongevallenregistratie en Risico signalering 

 In de 

school 

Buiten 

spelen 

Gym  Excuries/ 

schoolreis 

Aantal 

registraties 

6 1 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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 Organisatie 

Leerlinggegevens  

Dit jaar gaan we nog uit van de teldatum 1 oktober, vanaf volgend schooljaar gaan 

we over op teldatum 1 februari. 

Schooljaren 1 okt t/m 

30 sept 

2019/ 

2020 

2020-

2021 

2021/2

022 

Aantal leerlingen op 1 

okt  

185 181 183 

Onderbouw (t/m 7 

jaar) 

88 92 97 

Bovenbouw (8 jaar en 

ouder) 

97 89 86 

Jongens 93 89 97 

Meisjes 92 92 86 

Arrangementen 2 1 2 

Uitstroom leerlingen 

VO 

19 26 23 

Verhuizing 11 7 9 

Overstap naar andere 

basisschool 

5 1 2 

Uitstroom naar 

SBO/SO 

2 2 0 

Instroom 4 jarigen 20 28 24 

Instroom van andere 

basisschool 

9 10 6 

    

         

Uitstroom naar voortgezet onderwijs  

We hadden dit schooljaar een groep 8 met 26 leerlingen. Deze zijn als volgt 

uitgestroomd: 

 

 Praktijk 

onderw

ijs 

VMBO 

Basis/kad

er 

VMB

O 

TKL/T

L 

VMB

O TL 

VMBO 

TL/HAV

O 

HAV

O 

HAVO/VW

O 

VW

O 

Aantal 1 3 2 4 3  8 2 

Percenta

ge 

4% 13% 9% 17% 13%  35% 9% 
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De IEP toets geeft een dubbelvoudig schooladvies (behalve voor VWO). De school 

gaf voornamelijk enkelvoudige school adviezen. Om die reden zijn er meer 

verplichte heroverwegingen dan voorgaande jaren  

Aantal verplichte heroverwegingen advies:  9 

Aantal gewijzigde adviezen n.a.v. de heroverweging: 4 

Uitstroom naar scholen: 

De leerlingen uit groep 8 zijn uitgestroomd naar: 

Melanchthon Berkroden, Stanislascollege Pijnacker, Yuverta vmbo den Haag-

Westvliet, ’s Gravendreef College, Montaigne Lyceum, Gymnasium Novum vestiging 

's Gravendreefcollege, Wolfert Lansing, Melanchthon Bergschenhoek, Stanislas 

Krakeelpolderweg, de Passie Rotterdam 

 Gebouw 

Het bureau vd. Vlist, dat ons begeleidde met de meerjaren onderhoudsplanning, is 

failliet gegaan en overgenomen door Quadraad. 

Uitgevoerd werd het buiten schilderwerk,  

Niet uitgevoerd werd vervangen tapijt en linoleum hoogbouw, vervangen 

wastafelcombinaties hoogbouw, vervangen verlichting voor led verlichting en 

binnen schilderwerk. 
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 Bijzondere activiteiten  

Het was heel fijn dat we in dit schooljaar weer mogelijkheden hadden om 

gezamenlijke activiteiten te organiseren voor zowel de leerlingen als het personeel. 

Bij de start van het schooljaar vierden we het (uitgestelde)25 jarig jubileum van Edith 

van Rooijen.  

We hebben afscheid genomen van de TSO medewerkers die zich vele jaren hebben 

ingezet voor de tussen schoolse opvang met een feestelijke lunch.  

Met de hele school gingen we met Pasen naar de kerk. 

De cultuuruitje konden weer doorgaan. 

 

Natuur- en milieu educatie: 

Groep 3: kinderboerderij 

Groep 4: lespakket over vlinders 

Groep 6: slootjessafari 

Groep 7: botanische tuin 

Groep 8: Overleven in de natuur 

 

Kunstmenu: 

Groep 1/2: beeldende kunst: viltland 

Groep 3/4: muziekvoorstelling: chocokrokodil 

Groep 5/6: verteltheater: de verdwaalde viking 

Groep 7/8: theatervoorstelling: Koning Lear 

 

Cultureel uitstapje: 

Groep 6 / 7: Rijksmuseum 

Groep 5: Archeologisch museum 

Groep 4: Professor Plons 

Groep 3: Vlindertuin 

 

Activiteiten van de bibliotheek. 
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 Communicatie 

12.1 Interne communicatie 

Klachtenafhandeling  

De externe vertrouwenspersoon is dit jaar niet ingeschakeld.  

De interne vertrouwenspersoon is niet  ingeschakeld door ouders.  

Oudercommissie 

Het schooljaar 2021/2022 is begonnen met slechts 1 zittend bestuurslid, Moniek Birkett 

(penningmeester). De vacature voor voorzitter is na de herfstvakantie vervuld door 

Angelique Vollebregt. De vacature voor secretaris kreeg geen reacties en de 

oudercommissie heeft besloten de taken onder de leden te verdelen.Gedurende 

het jaar hebben we twee nieuwe leden verwelkomd, Danielle de Haardt en Esther 

van Winden. De overige leden zijn: Amanda Wolvekamp, Céline van Steenpaal-

Leutard, Claudia van Eijk, Esmeralda Martens, Lianne Jansen en Tamara Vonk. 

De door de Oudercommissie (mede) georganiseerde of gefinancierde activiteiten 

zijn: 

 Sinterklaasfeest 

 Kerstviering 

 Carnaval 

 Pasen 

 Schoolreis 

 Sportdag/Koningspelen 

 Kleuterfeest 

 Afscheid groep 8 

Medezeggenschapsraad  

Bijvoorbeeld: 

De MR bestond dit jaar uit drie leerkrachten en drie ouders.  Een van de leerkrachten 

die langdurig ziek was is vervangen door leerkracht die ook in de GMR zit. Een van 

de ouders neemt ook deel aan de G.M.R. De MR is zeven keer bij elkaar geweest.  

Teammemo 

Wekelijks op donderdag verstuurt de directeur of één van de bouwcoördinatoren de 

memo. Hierin worden organisatorische en onderwijsinhoudelijke onderwerpen 

toegelicht vanuit directie, DCO en IB.Tevens zetten collega’s berichten aan het hele 

team in de memo. Door gebruik van deze memo worden de overleggen en het 

mailverkeer verminderd.  

Zorgteam 

Het zorgteam bestaat uit de Intern begeleider, Tamara van den Berg, directeur 

Mariëtte Neijenhuis en schoolmaatschappelijk werk, Jasmijn Tas. Op verzoek is de 

orthopedagoog Ellen Titre aanwezig. 
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12.2 Algemene informatievoorziening 

Ouderkrant 

Eens in de maand verschijnt de Ouderkrant voor alle ouders. Via deze nieuwsbrief 

houden wij u op de hoogte van de activiteiten die op school plaatsvinden. Ook 

besteden we in de nieuwsbrief aandacht aan de verdere ontwikkeling van de 

school. Wij verzenden de Ouderkrant digitaal via het Ouderportaal. 

Website en Ouderportaal 

Via de website van de school ( http://www.josephschoolpijnacker.nl )en ons 

Ouderportaal van 

Basisonline geven wij een beeld van wie wij zijn en wat we doen en houdt de 

leerkracht u op de hoogte van de activiteiten in de klas. 

 

Facebook, Twitter en Instagram 

De Josephschool is ook actief op Facebook ,Twitter en Instagram. 

12.3 Contacten met ouders 

Inloopspreekuur op afspraak 

In de eerste week na de zomervakantie krijgen alle ouders van de school de 

gelegenheid zich in te 

schrijven voor het inloopspreekuur. De gesprekken tijdens het inloopspreekuur zijn 

bedoeld om u als 

ouder de mogelijkheid te geven om extra informatie over uw kind uit te wisselen met 

de nieuwe 

leerkracht. Het gaat om bijvoorbeeld informatie over medicijngebruik, 

veranderingen in de 

gezinssituatie, bijzondere aandachtspunten enz. Tijdens de overdracht van de vorige 

naar de nieuwe 

leerkracht is er al veel informatie uitgewisseld. Bij het inloopspreekuur gaat het om 

persoonlijke 

informatie die belangrijk is voor het welzijn van uw kind bij de nieuwe leerkracht. 

 

Informatieavond 

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor de 

informatieavond in de groep van hun kind. De groepsleerkracht geeft informatie 

over wat er gedurende het schooljaar zoal aan bod komt tijdens de lessen. Deze 

informatieavond is niet bedoeld om over uw kind te praten. Hier kunt u desgewenst 

een aparte afspraak voor maken. 

Startgesprek groep 1 

De leerlingen van groep 1 ontvangen nog geen rapport. Ouders ontvangen een 

uitnodiging voor een 

startgesprek ongeveer 4 weken na de start op school. 
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Startgesprekken groep 2 t/m 7 

In de maand september worden ouders uitgenodigd voor een startgesprek met de 

leerkracht. De 

leerkracht bespreekt met de ouders de voortgang . Het gesprek is vooral gericht op 

leergedrag, gedrag in de klas en wat de verwachtingen zijn voor het desbetreffende 

schooljaar. Vanaf groep 6 worden de startgesprekken gevoerd met de leerling en 

ouders samen. 

 Rapporten groep 2 t/m 8 

In februari/maart en aan het einde van het schooljaar ontvangt u het rapport van 

uw kind. Hierin 

Beschrijft de leerkracht de vorderingen van uw kind op diverse vakgebieden.  

Rapportgesprekken groep 2 t/m 6 en groep 8 

Alle ouders van de leerlingen van groep 2 t/m 6 en groep 8 worden uitgenodigd na 

het eerste rapport om tijdens een gesprek over het rapport te praten, waarbij -naast 

de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind- ook de uitslagen van de methode-

gebonden toetsen en de Cito-toetsen besproken worden. Voor groep 2 leerlingen 

wordt gesproken over de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van de 

observatiemethode KIJK. 

Vanaf groep 6 worden deze gesprekken gevoerd in aanwezigheid van de leerling. 

Groep 7 Verwachtingsadvies gesprek uitstroom Voortgezet Onderwijs 

In februari vindt, naar aanleiding van het eerste rapport in groep 7, het 

verwachtingsadvies gesprek  in aanwezigheid van leerling en ouders. 

 

Groep 8  

 Advies uitstroom Voortgezet Onderwijs 

In november /december vindt, met leerling en ouders, het gesprek plaats over het 

schooladvies voor 

het Voortgezet Onderwijs n.a.v. Cito-toetsen begin groep 8 en alle andere gegevens 

die bekend zijn 

vanuit de schoolloopbaan van uw kind. 

 

 Rapportgesprek eerste rapport 

Ouders van de leerlingen van groep 8 kunnen op vrijwillige basis een gesprek 

aanvragen. Ook kan het zijn dat de leerkracht van groep 8 een gesprek nodig vindt. 

 Centrale Eindtoets 

In april vindt de Centrale Eindtoets plaats. De Centrale Eindtoets is een verplichte 

toets voor alle scholen. 



28 

Jaarverslag Josephschool 2021-2022 

 Contacten met RvT, bestuur en directieoverleg  

Vergaderingen SKOP directieteam 

De Josephschool is één van de vijf scholen van de SKOP (Stichting Katholiek 

Onderwijs Pijnacker). De directies van de vijf scholen zitten in het directieteam. Dit 

directieteam vergadert een keer in de twee weken, waarbij de ene week een 

reguliere vergadering is en de andere week een themabijeenkomst.  De reguliere 

vergaderingen worden geleid door de Algemeen Directeur/Bestuurder Henk 

Hooymans. Dit schooljaar zijn we negen keer bij elkaar geweest voor een reguliere 

vergadering en negen keer voor een themabijeenkomst.  Met de RvT zijn we dit jaar 

formeel bij elkaar geweest.  Het thema dit jaar was: Inzet NPO gelden. 

Tweedaagse SKOP directie team  

in juni is het directieteam van SKOP twee dagen bij elkaar geweest. Een groot deel 

van de tweedaagse stond in het teken van elkaar professioneel beter leren kennen. 

Door een aantal wisselingen in de directies en het veelvuldig online overleggen met 

elkaar, was er de afgelopen jaren minder aandacht voor persoonlijk contact. Het 

persoonlijk leiderschap (Wie ben jij als schoolleider?), liep als rode draad door de 

dagen heen.  

 

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 een aantal keren online bij 

elkaar geweest. 

13.1   Netwerkbijeenkomsten 

Bij SKOP zijn de volgende netwerken bijeengeweest: 

• Leerkrachten groep 1-2 en groep 3 

• Netwerk IB-ers 

• Netwerk schoolopleiders 

• Netwerk ICT-ers 

• Netwerk vertrouwenspersonen 
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 Externe communicatie  

Gedurende het schooljaar 2021-2022 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 van de GGD over logopedische onderzoeken en 

behandelingen. 

• Schoolmaatschappelijk werk (MEE) in de persoon van Jasmijn Tabak. 

• Jongerenwerk. 

• 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 samenwerking rondom de 

Peuteropstap en het toekomstige Kindcentrum Pijnacker-Noord. 

 Young Connection i.v.m. de Huiswerkklas 

Gedurende het schooljaar 2020-2021 waren er kortlopende of langdurige contacten 

met de volgende personen of instanties: De onderwijsadviesdienst (OA) in de  
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 Bijlagen 

15.1  Bijlage 1  Opbrengsten 

Middentoets 2021 – 2022 
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Eindtoets 2021 – 2022 
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15.2 Bijlage 2 Overzicht individuele scholingen 

 

Naam Cursus/ opleiding Aanbieder Urenbelasting 

Mariëtte 

Eijsackers 

Het referentiekader taal 

en rekenen in de 

praktijk E-wise  

Mariëtte 

Eijsackers 

Netwerk groep 

3/technisch lezen leerlijn 

Expertis 

SKOP academie 10 uur 

Mariëtte 

Eijsackers 

Verdiepingscursus 

coaching (niet 

afgerond) 

Thomas More 

SKOP academie 15 uur 

Mariëtte 

Eijsackers BHV herhaling Van der kamp 6 uur 

Mariëtte 

Eijsackers 

Een kind met autisme in 

de klas E-wise 2 uur 

Mariëtte 

Eijsackers Close reading 

Expertis 

SKOP academie 10,5 uur 

Ronald 

van Sorge Close reading 

Expertis 

SKOP academie 10,5 uur 

Ronald 

van Sorge Basiscursus mindset SKOP academie 3 uur 

Ronald 

van Sorge 

Netwerk ICT/ Snappet 

en Kurzweil SKOP academie 15 uur 

Ronald 

van Sorge Snappet Train de trainer 

O21 

SKOP academie 20 uur 

Ronald 

van Sorge BHV herhaling Van der kamp 6 uur 

Ronald 

van Sorge 

Het referentiekader taal 

en rekenen in de 

praktijk e-wise 2,5 uur 
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Dayna 

Keus 

Technisch lezen in een 

doorlopende leerlijn SKOP academie 6 uur 

Dayna 

Keus Bewegend leren SKOP academie 1.5 uur 

Dayna 

Keus Close reading SKOP academie 10.5 uur 

Dayna 

Keus 

Het referentiekader taal 

en rekenen in de 

praktijk E-wise  

Dayna 

Keus EDI, de basis SKOP academie 2 uur 

Dayna 

Keus Basisworkshop Mindset SKOP academie 3 uur 

Dayna 

Keus 

Train de trainer- 

Snappet Coach SKOP academie 16 uur 

Elvera 

Wolff 

Kindkracht als 

leerkracht 

Thomas More 

SKOP academie 3 uur 

Elvera 

Wolff 

Speels werken aan 

spelling en lezen deel 2 

Ingrid Raven 

SKOP academie 3 uur 

Elvera 

Wolff 

Executieve functies, 

ondersteuning in de klas e wise 3 uur 

Elvera 

Wolff 

Close reading, werken 

aan dieper tekstbegrip e-wise 3 uur 

Elvera 

Wolff Close reading SKOP academie 10,5 uur 

Elvera 

Wolff Kijk in de praktijk 

Ingrid Raven 

SKOP academie  20 uur 

Elvera 

Wolff 

Technisch lezen in een 

doorlopende leerlijn SKOP academie 6 uur 

Elvera 

Wolff Basiscursus mindset SKOP academie 3 uur 
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Elvera 

Wolff 

Het referentiekader taal 

en rekenen in de 

praktijk e-wise 2 uur 

Astrid 

Kneppers 

Het referentiekader taal 

en rekenen in de 

praktijk e-wise 2 uur 

Astrid 

Kneppers 

Close reading, werken 

aan dieper tekstbegrip e-wise 3 uur 

Astrid 

kneppers 

Meer en beter 

woordenschatonderwijs e-wise 2 uur 

Astrid 

kneppers 

Nieuwkomers in de klas: 

lesgeven aan 

anderstalige kinderen e-wise  

Astrid 

Kneppers Edi, de basis SKOP academie 2 uur 

Simone 

Turkstra-

Verhoef 

Close reading, werken 

aan dieper tekstbegrip e-wise 2 uur 

Simone 

Turkstra-

Verhoef 

Het referentiekader taal 

en rekenen in de 

praktijk e-wise 3 uur 

Simone 

Turkstra-

Verhoef 

Beredenerend spelen 

en leren in de 

onderbouw SKOP academie 9 uur 

Simone 

Turkstra-

Verhoef 

Speels werken aan 

spelling en lezen deel 2 SKOP academie 3 uur 

Simone 

Turkstra-

Verhoef Module signaleren HB 

Fontys/ 

samenwerkingsverband 6 uur 

Simone 

Turkstra-

Verhoef 

Module materiaalkeuze 

en klassenmanagement 

HB 

fontys/ 

samenwerkingsverband 6 uur 

Simone 

Turkstra-

Verhoef 

Module Executieve 

functies en 

vaardigheden HB 

Fontys/ 

samenwerkingsverband 6 uur 
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Simone 

Turkstra-

Verhoef 

Module onderpresteren 

HB 

Fontys/ 

samenwerkingsverband 6 uur 

Simone 

Turkstra-

Verhoef 

Module dubbel 

bijzonder HB 

Fontys/ 

samenwerkingsverband 6 uur 

Simone 

Turkstra-

Verhoef BHV herhaling van der Kamp  6 uur 

Simone 

Turkstra-

Verhoef rijp voor groep 3 SKOP academie 3 uur 

Simone 

Turkstra-

Verhoef 

Netwerk groep 

3/technisch lezen leerlijn SKOP academie 5 uur 

Simone 

Turkstra-

Verhoef Kijk in de praktijk Ingrid Raven 20 uur 

Anne 

Marie 

Zijlmans 

Close reading, werken 

aan dieper tekstbegrip e wise 2 uur 

Anne 

Marie 

Zijlmans close reading  SKOP academie 10,5 uur 

Anne 

Marie 

Zijlmans 

Technisch lezen in 

doorgaande lijn SKOP academie 6 uur 

Anne 

Marie 

Zijlmans 

referenentiekader taal 

en rekenen e wise 2,5 uur 

Anne 

Marie 

Zijlmans 

In gesprek door 

tekeningen            SKOP academie 6 uur  

Anne 

Marie 

Zijlmans mr cursus                                                                                                                       SKOP academie 3 uur 
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Lindi 

Oudshoorn 

Technisch lezen in een 

doorlopende leerlijn SKOP academie 6 uur 

Lindi 

Oudshoorn Close reading SKOP academie 10,5 uur 

Lindi 

Oudshoorn Basiscursus coachen  7,5 uur 

Lindi 

Oudshoorn 

Het referentiekader taal 

en rekenen in de 

praktijk E-wise 2,5 uur 

Lindi 

Oudshoorn BHV herhaling Van der kamp 6 uur 

Lindi 

Oudshoorn 

Leerlingen met een 

taalontwikkelingsstoornis 

(TOS) herkennen en 

ondersteunen e-wise  

Lindi 

Oudshoorn 

Nieuwkomers in de klas: 

lesgeven aan 

anderstalige kinderen e-wise  

Lindi 

Oudshoorn 

Metacognitie: draag bij 

aan de metacognitieve 

ontwikkeling van je 

leerlingen e-wise  

Lindi 

Oudshoorn 

Groepsvergaderingen 

met leerlingen E-wise  

Laura van 

der Geest BHV herhaling van der kamp 6 uur 

Laura van 

der Geest rijp voor groep 3  3 uur 

Laura van 

der Geest 

fijnmotorische 

vaardigheden  6 uur 

Laura van 

der Geest 

referentiekader taal en 

rekenen e-wise 3 uur 

Laura van 

der Geest korte versie bordwerk e-wise 0,5 uur 
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Laura van 

der Geest close reading e-wise 3 uur 

Laura van 

der Geest 

Rekenen: betekenis 

geven aan getalbegrip 

bij kleuters e-wise 2 uur 

Laura van 

der Geest EDI met kleuters e-wise 0,5 uur 

Laura van 

der Geest MR cursus  3 uur 

Elly Cornet 

Beredenerend spelen 

en leren in de 

onderbouw Thomas More 9 uur 

Elly Cornet Engels in de kleuterklas E-wise 2 uur 

Elly Cornet 

Gezond stemgebruik in 

de klas E-wise 2 uur 

Elly Cornet 

Close reading, werken 

aan dieper tekstbegrip E-wise 3 uur 

Elly Cornet 

Kindercoaching in de 

klas: echt in contact 

met je leerlingen E-wise 2 uur 

Suzanne 

van Loon 

hoe zit het ook alweer 

met feedback geven e-wise 0,25 uur  

Suzanne 

van Loon 

doorstromen van groep 

2 naar groep 3 e-wise 0,25 uur 

Suzanne 

van Loon 

kindercoaching in de 

klas: echt in contact 

met je leerlingen e-wise 2 uur 

Suzanne 

van Loon 

Online opstart training 

van Basicly team basicly 1,5 uur 

Suzanne 

van Loon 

Het referentiekader taal 

en rekenen in de 

praktijk e-wise 2,5 uur 

Tamara 

van den 

Berg Beeldcoaching inholland academie 40 uur 
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Tamara 

van den 

Berg auditorentraining  4 uur 

Tamara 

van den 

Berg 

in gesprek met kinderen 

door tekeningen Thomas More 6 uur   

Tamara 

van den 

Berg 

Technisch lezen in een 

doorlopende leerlijn  6 uur   

Carla de 

Graaff herhaling BHV van der Kamp  6 uur 

Sarah Britt 

Boos, brutaal en 

agressief gedrag E-wise 2 uur 

Sarah Britt 

Rekenproblemen: Hoe 

jij kunt helpen E-wise 2 uur 

Sarah Britt EDI: een introductie E-wise 0,25 uur  

Edith van 

Rooijen  BHV herhaling van der Kamp 6 uur 

Edith van 

Rooijen  ODD E-wise 6 uur   

Edith van 

Rooijen  IEP scholing IEP eindtoets 3 uur 

Edith van 

Rooijen  

Voorlichting overstap 

procedure VPO VO VO delflanden 1,5 uur 

Mariette 

Neijenhuis auditorentraining SKOP 4 uur 

Selma 

Masmeijer 

opleiding 

onderwijsassistent Varia 160 uur 

Angela 

van Wijk 

opleiding 

onderwijsassistent Varia 160uur 

Annemieke 

Feenstra 

online scholing 

gezonde relaties en 

seksualiteit gezonde school 2 uur 



39 

Jaarverslag Josephschool 2021-2022 

Annemieke 

Feenstra 

referentiekaders taal en 

rekenen ewise 2 uur 

Annemieke 

Feenstra 

probleemgedrag? 

Gebruik de 

gedragsfunctie analyse ewise 0,5 uur 

Annemieke 

Feenstra 

Close reading werken 

aan dieper tekstbegrip ewise 3 uur 

 

 

  



40 

Jaarverslag Josephschool 2021-2022 

15.3 Bijlage 3 Teamfoto 


