
 

 

 

 

Natuurlijk, leren in een groeiende school! 

 

 
Jaarverslag Prinses Julianaschool 2018-2019 en  

Jaarplan Prinses Julianaschool 2019-2020  

 

 

 

 
 
 



 
 
 

Jaarverslag 2018-2019 en jaarplan 2019-2020 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Wij stellen u jaarlijks op de hoogte van onze resultaten van het afgelopen schooljaar en de 
plannen voor het komende schooljaar. Hierbij vindt u de resultaten van 2018 – 2019 en het 
jaarplan voor 2019-2020. 

 
Vorig jaar stonden onderstaande doelen op het programma. Door de, bij u bekende 
oorzaken, hebben we aan een aantal punten geen of te weinig aandacht kunnen besteden. 
Die nemen we mee naar komend jaar. 
 
De doelen voor 2018-2019 waren: 
 

1. Een nieuw schoolplan 2019-2023 
2. Een toekomstbestendige ICT-visie 

3. Een heldere visie op het jonge kind en de betekenis daarvan 
4. Effectieve ouder-kind-gesprekken 
5. Een beter gebruik van ons sociaal-emotionele volgsysteem Zien!. 

6. Collegiale consultaties 

 
Punt 1 en 2 hebben we behaald. Punt 4 keert terug op een ouderpanel. De andere punten 

gaan mee naar komend jaar. 
 

Verder hebben we onze 'gewone' dingen gedaan. Echter, zoals eerder vermeld, we stonden 
in een soort overlevingsstand. Voor ons lag de prioriteit bij de kinderen. 

In willekeurige volgorde onder andere: Kerst in Beekbergen, boerderijbezoek, 
afscheidsavond groep 8, gezelligheidsavond, Kinderboekenweek, brandweerdag, 

handbaltoernooi, avondvierdaagse, ouderenlunch, ouderpanel, klussen aan het plein, 

voetbaltoernooi, Dankdag, Koningsspelen, openingsfeest, We-Cycle, Sinterklaas, Paaslunch, 
kamp groep 8, schoolreis, bevrijding Beekbergen-Lieren, meeleeftheater, danstheater, 
smaaklessen, biddag, Coda-bezoek, verjaardagen, dierendag, Apeldoorn schoon, warme 
truiendag, afscheid tuinjuf Marieke, … 

 
En we hebben onze missie gevolgd! 
Wij doen er alles aan om goed onderwijs te geven en we vinden dat onze resultaten ten 
minste op het landelijk niveau moeten liggen.  En aandacht voor elkaar, elkaar helpen en er 

voor elkaar zijn vinden we net zo belangrijk!! 
Wij zijn een driehoek, die bestaat uit; kinderen die graag willen leren – betrokken ouders – 
uitstekende, betrokken en deskundige leerkrachten. Wij zijn de school! 
 
 
 
 



 
 
Jaarplan 2019-2020 
 
We houden de verbeteronderwerpen dit jaar bewust beperkt. Andere jaren gebruikten we 
lange lijsten en deze werden in een SMART-document verantwoord. Op verzoek van de MR 
en onszelf, richten we ons op 5 hoofddoelen. Die gaan we zo concreet mogelijk uitwerken. 
Daarnaast gaan we natuurlijk verder in onze visie. Daarin zijn kindgerichtheid en 
ouderbetrokkenheid de pijlers.  NLP, duurzaamheid, opbrengstgerichtheid, natuurlijk spelen, 
samenwerken en ons buitenlokaal brengen ons daarin verder. 
 

1. Een heldere visie op het jonge kind en de betekenis daarvan 
2. Een beter gebruik van ons sociaal-emotionele volgsysteem Zien! 
3. Collegiale consultaties 
4. Leerlijn ICT- vaardigheden 
5. Eigenaarschap in combinatie met 21e -eeuwse vaardigheden 

 

Waarom deze punten en een kleine toelichting:  
1. De overgang van groep 2 naar groep 3 geschiedt vrij abrupt. Ineens gaan kinderen 

van spelend leren naar methodes en schriften. Wij willen daar met elkaar eens goed 
over nadenken. Waarom doen we dat zo? Kan dat anders? Hoe dan? Wat betekent 
dat? 
Juf Jeannette gaat aan dit traject leidinggeven. 

2. Van de Inspectie hoort elke school een sociaal-emotioneel volgsysteem te gebruiken. 
Met de methode ZIEN! voldoen we aan die eis. We vullen daarvoor voor elk kind 
vragenlijsten in. Vervolgens doen we daar eigenlijk niets mee. We gaan onderzoeken 
wat we daar nog meer mee kunnen doen. 

1. Elk jaar spreken we af dat we bij elkaar in de klas op bezoek komen. Afgelopen jaar is 
het gedeeltelijk gelukt, maar de behoefte is nog steeds aanwezig. Bij een collega op 
bezoek levert een mooi inhoudelijk gesprek op. 

3. Dit punt komt uit ons ICT-plan. Voor elk vak bestaat er een leerlijn. Een leerlijn geeft 
aan in welk jaar je wat leert. Bijvoorbeeld optellen/aftrekken onder 20 in groep 4, 
staartdelingen in groep 6.  

Voor ICT- vaardigheden hebben we dat niet. Toetsenbord kennis, printer gebruik, 
documenten opslaan, etc., het zijn vaardigheden die we kinderen niet bewust 

aanleren. Dat leidt tot veel vragen, documenten die weg zijn, etc. We gaan goed in 
kaart brengen wat nodig is en er een leerlijn van maken. Onze wijk-ICT-er Martijn 

Kompanje gaat ons helpen. 
4. Dit komt in alle PCBO scholen aan de orde. Wat betekent dat "eigenaar zijn van jouw 

leerproces", waar maak je dat zichtbaar, welke mogelijkheden biedt dat? Welke rol 
spelen 'Creatief denken, Samenwerken en Informatievaardigheden' (3 van de 8 21e-

eeuwse vaardigheden) daarin? Welke betekenis geven we daaraan?  
Met deze vragen gaan we aan de slag. 

 
 

 
 



 
 
Dit zijn de hoofdpunten. Verder gaan we met Basisplus (goed en stabiel aanbod creëren), 
collegiale consultaties (wat valt er van elkaar te leren), Digibord cursus (we krijgen nieuwe 
borden), Werken vanuit doelen (Hoe doet een kind dat? Wat levert dat op?), Buitenlokaal 
(de schoolomgeving inzetten bij de zaakvakken) 
 
Mocht u, naar aanleiding van bovenstaande, vragen hebben? Neemt u dan gerust contact 
met ons op. 
Met vriendelijke groet,  
Namens het team,  
Martin Kooijmans 

 

 


