
 

 

Jaar verslag van het team 2017 – 2018  

Op de Rietschoof doen we het samen   
Het werken in Units blijft in ontwikkeling. Van diverse stichtingen en scholen 
heeft het team het afgelopen jaar bezoek ontvangen. Tijdens die bezoeken, 
zowel van PO (primair onderwijs) als VO (voortgezet onderwijs) hebben wij 
verbazingen gezien en verwonderingen.  Deze werden ook uitgesproken tijdens 
de bezoeken en het gaf de teamleden een enorm goede waardering en gevoel. 
Zeker als je op je vakantie, als duopartner,  hoort over die school in de Betuwe 
waar collega’s warm onthaald werden en waar zulke mooie ontwikkelingen 
plaatsvinden. Het gehele team ontwikkelt zich verder en wij zijn nog steeds niet 
bij de ideale vorm. Bezoeken van Kunskapskolan congressen en een studiereis 
leidt naar nascholing, deze staan duidelijk op het programma van 2018 – 2019. 
Samen met vijf andere Fluvium scholen zal die nascholing vorm krijgen op 5 en 
29 oktober en 4 maart. Waar een klein schooltje het voortouw neemt en zo 
een deel van de Fluviumscholen mag meenemen in ontwikkeling en of mag 
bestuiven. Direct hieraan gekoppeld worden onze  Kindgesprekken uitmondend 
in de doelstellingengesprekken, wij ontwikkelen door het kan nog mooier. Voor 
de individuele leerling kunnen we nu ook de chromebooks van de leerling 
inzetten. De gezamenlijke afspraken met hun leerkracht (lees coach) zullen 
zichtbaar zijn voor leerling, coach en ouders.  
Na de inzet van de “grote tablets” in 2017-2018 stappen we nu een jaar later 
over op Chromebooks, omdat dit nog meer mogelijkheden biedt voor de 
leerlingen. De basis van het werken blijft hetzelfde moeilijker als je het goed 
gaat, kleinere stappen als er fouten ontstaan. Ook krijgen leerlingen en 
leerkrachten mogelijkheden om hun afspraken individueel op te slaan. 
Engels: Hier lopen leerkrachten, leerlingen en schoolleiding graag mee te koop. 
Wij behalen mooie resultaten op alle terreinen; nog niet helemaal, maar wij 
zijn  in ontwikkeling. Een van de collega’s is afgelopen jaar gecertificeerd om de 
mondelinge toetsen af te nemen. De andere leerkrachten hebben individueel 
middels skype lessen hun Engels op een hoger level gebracht. Dit schooljaar 
wordt dit herhaald.  
 
Naast het regulier onderwijs zijn uitstapjes en reisjes van groot belang. Een 
mooi jaar hebben wij achter de rug. Met de leerjaren 4, 5, 6, 7 en 8 sloten wij 
het jaar af met een bezoek aan het Rijksmuseum. Een geweldige ervaring 
mocht ik meemaken als directeur toen een van de leerlingen enthousiast het 
verhaal overnam van de rondleider, omdat de slag “By Chatham” uitgebreid 
behandeld was in zijn klas, alle details klopten, verbazing bij de rondleidster!! 
We beleefden meer, bezoek Anne Frankhuis op uitnodiging van de 
burgemeester en het bestuur. Een bedankje voor de inzet van de leerlingen 



 

 

rondom de herdenkingen van 4 mei. Uitstapjes bij het project Reizen in de Tijd, 
de schoolreis en meerdaagse schoolreis, excursies allemaal de moeite waard.   
Sluit ik af met de feesten die de leerlingen mochten beleven, omdat wij een 
ouderraad hebben die daar heel veel tijd in willen steken en luisteren naar het 
team en uitvoeren. Voorbeeld op een maandag in december is het ineens 
KERST de hal de klassen zijn versierd, de sfeer is als bij toverslag het gebouw 
ingekomen en de gezichten van de leerlingen spreken boekdelen en het team 
mag dit beleven met heel veel genoegen.  
Dank je wel leden van de OUDERRAAD!! 
Een ander fenomeen is / was de bibliotheek op school. Het gaat veranderen na 
1 januari 2019 nieuwe gemeente nieuwe wetten. Een aantal jaren hebben wij 
intensief gebruik kunnen maken van “de bibliotheek op school” dat wordt 
gehalveerd. Beter een half ei dan een lege dop, daar gaan het team en de 
leerlingen mee verder.  
Dit jaar hebben we geroeid met de riemen die wij hadden. Ziekte en herstel 
volgen elkaar op. Vanuit BEPO hebben leerlingen en het team hulp ontvangen 
voor complexere uitval. Dat kan zijn met leerproblematieken, maar ook in 
gedrag. Voor de leerlingen met lees en spellingsproblemen zet de leerkracht 
Taal in Blokjes  in. 
Voor de sterkere leerlingen die extra uitdaging nodig hebben zetten we digitale 
Plusklas in met vijf andere Fluvium scholen uit de buurt. 
 

 


