Schooljaarverslag 2017-2018

Inleiding
Voor u ligt het schooljaarverslag van 2017/2018. Aan het begin van het schooljaar zijn
doelen gesteld om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en ons aanbod nog beter te
laten aansluiten bij de talenten van de kinderen. Aan de hand van een
kwaliteitszorgkalender en een schooljaarplan is aan de doelen gewerkt en zijn er diverse
investeringen gedaan om de doelen te realiseren.

Het motto van de school
Ieder kind is uniek. Het ene kind is zeer creatief en het andere kind is juist goed in rekenen.
We kijken bij ons op school naar de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van elk kind. Wij
geloven dat elk kind gelijke kansen verdient. Als school willen wij tegemoetkomen aan de
verschillende talenten, die de kinderen bij ons op school bezitten. Ons motto luidt daarom:
‘Je mag zijn wie je bent en gebruikmaken van je talent’.
Daarnaast geven wij goed onderwijs vanuit een christelijke levensvisie.
Hierbij gebruiken wij de Bijbel als uitgangspunt voor ons eigen handelen en in de benadering
van kinderen. Meer over onze missie en visie vindt u in onze schoolgids en op de website
(www.deschalmei-bant.nl). Onze activiteiten zijn erop gericht om de kinderen met veel
plezier te laten leren. Daarbij is het belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen op school.
Onze schoolontwikkeling speelt hierin een belangrijke rol, maar de rol van de ouders is
minstens zo belangrijk. Een goede samenwerking en nauw contact zorgen ervoor dat de
kinderen zicht optimaal kunnen ontwikkelen.

Onze leerlingen
Onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen
De school heeft zich de afgelopen jaar gericht op verschillende gebieden. We hebben de
methode Engels in groep 1 t/m 8 geïmplementeerd. Verder heeft het team een cursus
coöperatief leren gedaan om verschillende samenwerkingswerkvormen in te kunnen zetten.
Zorg
In het kader van Passend Onderwijs het beschikbare budget besteed aan extra
ondersteuning voor leerlingen die extra inoefening nodig hebben om leerstof zich eigen te
maken. We hebben het afgelopen jaar de onderwijsassistent vier ochtenden in de week
ingezet. Verder hebben wij ons aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen verder
geïmplementeerd.

Onze ouders
Communicatie
De communicatie met ouders vindt op allerlei manieren plaats. Zo zijn er in verschillende
vormen gesprekken met ouders gevoerd. Daarnaast hebben wij ook een informatieavond
aan het begin van het schooljaar georganiseerd.
Middels het communicatieplatform Digiduif wordt onze nieuwsbrief verstuurd. Verder
versturen wij via Digiduif ook andere berichten zoals oproepen voor ouderhulp.
Daarnaast kunnen ouders via dit platform zich inschrijven voor de oudergesprekken.
Via onderstaande vormen hebben wij de ouders op verschillende manier betrokken bij ons
onderwijs:
 Meedoen
 Meebeleven
 Meedenken
 Meebeslissen
Meedoen
Ouders hebben in het schooljaar 2017/2018 meegedaan met allerlei activiteiten. De
activiteitencommissie heeft geholpen bij verschillende schoolse activiteiten zoals de
afscheidsavond en de afsluiting van het schooljaar.
Meebeleven
We vinden het belangrijk dat ouders kunnen genieten van de ontwikkeling van hun
kinderen. Hierbij spelen bijzondere activiteiten een grote rol. We zijn op excursie geweest
naar verschillende plekken, de kinderen van groep 7/8 zijn op kamp geweest en hebben wij
de projectweek over Mondriaan en de Noordoostpolder feestelijk afgesloten.

Meedenken
Er is samen in een klankbordgroep nagedacht over verschillende onderwerpen zoals de
Kanjertraining en het in de rijen staan.
Meebeslissen
In de MR is over verschillende zaken gesproken. Er is onder andere gesproken over de
eindopbrengsten, formatie en de begroting. Daarnaast is de bestuurlijke samenwerking
tussen SCPO en Aves regelmatig besproken.
Onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen
Er hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden:
 Teamscholing ‘Coöperatief leren’;
 Afspraken Kanjertraining geborgd;
 Verschillende leerkrachten hebben ‘Teach like a Champion’ gevolgd;
 De IB-er heeft opleiding ‘Beeldcoaching’ gevolgd;
 Engelse methode ‘Take it Easy’ is verder geïmplementeerd;
 Er is een nieuwe methode VLL aangeschaft.
Investeringen
Er zijn diverse investeringen gedaan:
 Aanschaf kleutermateriaal
 Aanschaf leesmethode VLL
Samenstelling team
Het team is goed op elkaar ingespeeld. Er is de nodige kennis en ervaring aanwezig. We
hebben het afgelopen schooljaar te maken gehad met langdurige ziekte van collega’s.
Ondanks deze afwezigheid heeft de school zich, weliswaar in een ander tempo, zich verder
kunnen ontwikkelen.

Opbrengsten
De opbrengsten van het schooljaar zijn
planmatig gemonitord. Zowel de
methodische toetsen als de nietmethodische toetsen zijn geanalyseerd.
Naast de tussentoetsen worden ook de
Entreetoets en de Cito Eindtoets
afgenomen. Door groep 7 is de Entreetoets
goed gemaakt. Het resultaat van de
Eindtoets ligt rond het landelijk
gemiddelde. Het resultaat van de Eindtoets
(540,2) ligt boven het landelijk gemiddelde.
We zijn erg trots op de resultaten die wij
de afgelopen jaren hebben behaald.

Onze omgeving
Als onderdeel van de SCPO
De Schalmei behoort tot de Stichting Christelijk Primair Onderwijs in de Noordoostpolder.
Deze stichting verzorgt vanuit haar kantoor in Emmeloord veel schooloverstijgende
activiteiten. Het College van Bestuur wordt gevormd door de E.K. Strijker. De SCPO kent een
Raad van Toezicht.
Overleg binnen de SCPO
De SCPO kent verschillende overleggen. De directeur is lid van het directeurenberaad. Het
directeurenberaad is maandelijks bijeengekomen. De directeur is ook lid van de stuurgroep
‘Onderwijs en Ondersteuning’. Deze stuurgroep houdt zich met verschillende thema’s zoals
scholing en onderwijsontwikkelingen.
De intern begeleider neemt zitting in het IB-netwerk. Tijdens de overleggen van het netwerk
wordt gesproken over verschillende zorgzaken en zijn er contacten met ‘zorgpartners’ zoals
de GGD.
Andere partners
Afgelopen hebben schooljaar wij samengewerkt met de andere basisschool, De Wending, in
het dorp. Er is contact met verschillende organisaties geweest. Er is contact met Startpunt
en Alles Kids geweest. Verder hebben wij ook contact met de GGD en de buurtwerker gehad.

