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1.0 Karakteristiek  

 
Naam:   De Horn 

Adres:   Overloop 2 

Brinnummer: 23DF 

Bestuursvorm: Stichting 

Voedingsgebied leerlingen: Wijk bij Duurstede ( De Horden/De Geer/De Heul) 

 

Tel datum 1 oktober 2014: 355 leerlingen 

Prognoses 

1 oktober 2015  346 

1 oktober 2016  329 

1 oktober 2017  322 

 

Aantal leerlingen met een gewicht: rond 3%    

Aantal leerlingen met een gebonden financiering:  5 

 

Aantal groepen: 15 

 Eén groep 1 

 Drie groepen 1 / 2 

 Een groep 2/3 

 Een groep 3 

 Twee groepen 4 

 Twee groepen 5 

 Eén groep 5/6 

 Eén groep 6 

 Eén groep 7 

 Eén groep 6/7 

 Eén groep 7/8 

 Eén groep 8 

 

 

De Horn is gehuisvest in een modern schoolgebouw met een prachtig ingericht ICT lokaal en staat in 

een landelijke omgeving nabij een hoogstamboomgaard. Het pand is in januari 2011 geheel opnieuw 

geschilderd.  

Daarnaast hebben we de beschikking over drie noodlokalen - Cape Horn- en de locatie David van 

Bourgondiëweg, waar sinds januari 2015 drie groepen zijn gehuisvest.  

Cape Horn is dit schooljaar voor het laatst in gebruik. De groepen worden op 9 juli 2015 verplaatst 

naar de David van Bourgondiëweg. 
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2.0 De school 

 
 

 

2.1   Visie op de doelen en de taken 

 

De Horn is een openbare school die als zodanig algemeen toegankelijk is. De school staat voor een 

veilig, vertrouwd en betrokken pedagogisch klimaat waarin respect, tolerantie en solidariteit 

sleutelwoorden zijn. In het onderwijsprogramma wordt hier in de lessen sociale vorming, Kids’ Skills, 

expliciet aandacht besteed, maar daarnaast willen we voor de kinderen ook een voorbeeld zijn. 

 

We zijn ons ervan bewust ook een maatschappelijke functie te vervullen. We leren de kinderen 

respectvol en verantwoordelijk om te gaan met de eigen leefomgeving en stimuleren een betrokken 

houding ten aanzien van de wereld om hen heen. Natuurlijk hoort daar ook kennis van 

(maatschappelijke) rechten en plichten bij. Burgerschap is een vast onderdeel van ons curriculum.  

Met name in de lessen geschiedenis, aardrijkskunde en biologie komt dit nadrukkelijk ter sprake. 

 

De school ziet het als haar taak om samen met de ouders een opvoedkundige bijdrage te leveren aan 

de vorming van de leerlingen tot zelfstandige, competente en sociale mensen. Het eigene van ieder 

kind wordt hierbij gerespecteerd en niet als probleem maar juist als rijkdom gezien. Waar mogelijk 

tracht de school bij de mogelijkheden, de belangstelling en de behoeften van de leerlingen aan te 

sluiten. 

 

In het onderwijs streven we, binnen een duidelijke structuur, heldere grenzen en 

gezagsverhoudingen een brede en ononderbroken ontwikkeling na. De brede ontwikkeling wordt 

zichtbaar in de aandacht die we hebben voor zowel de cognitieve en de creatieve ontwikkeling en in 

de balans die we zoeken tussen de overdracht van kennis en de ontwikkeling van (strategische) 

vaardigheden. De ononderbroken ontwikkeling wordt gerealiseerd door een afgewogen en 

samenhangend leerstofaanbod en ruime mogelijkheden voor differentiatie binnen het 

leerstofjaarklassensysteem. We willen werken aan een goede basis die belangrijk is voor de 

ontwikkeling van de kinderen. 

 

We willen kinderen leren om te gaan met de wereld om hen heen zodat ze hun kansen kunnen 

benutten en hun plaats in de maatschappij kunnen innemen. 

 

Nederland in de wereld, de wereld in Nederland.  

Internationalisering is op De Horn een onderdeel van het programma. 
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Cruciaal voor succesvol onderwijs zijn goed geschoolde en deskundige leerkrachten. Leerkrachten 

die bovendien goed kunnen samenwerken en het onderwijs aan de kinderen beschouwen als teamwerk. 

Binnen de schoolorganisatie heeft voortdurende bijscholing prioriteit en proberen we op de hoogte 

te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen. Regelmatige reflectie op ons onderwijs, onder andere door 

middel van een systeem voor kwaliteitszorg, zorgt ervoor dat we het onderwijs regelmatig bijstellen 

en vernieuwen (en het goede behouden) en we de leerlingen datgene kunnen bieden waar ze recht op 

hebben:  

 

 

De Horn 

De weg naar jouw toekomst 

El camino a tu futuro 

The way to your future 
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2.2 Actiepunten schooljaar 2014/2015 

 

 

Filosoferen met kinderen  

In samenwerking met de Marnix Pabo zijn we dit schooljaar gestart met filosoferen met kinderen.  

We willen dat leerlingen mét elkaar en niet alleen met de leerkracht spreken over 

‘levensvraagstukken’ of dilemma’s.  Het leven is meer dan de zaken die wij hier op school momenteel 

aanbieden. Dit onderwerp past ook naadloos in het streefbeeld dat beschreven is in het schoolplan 

2015/2019.  

                   Leerlingen zijn in 2019 meer verantwoordelijk voor hun eigen werk. 

 

Vraagstellingen waar we mee begonnen waren: 

*Hoe zetten we levensbeschouwelijke ontwikkeling af tegen opbrengstgericht werken? 

*Hoe maken we  kinderen verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en leren? 

*Hoe betrekken we ouders bij de sociaal emotionele ontwikkeling van hun kinderen? 

* Hoe genereren we tijd: hoe gaan we het inbedden/integreren in het huidige curriculum? 

*Hoe gaan we dit schoolbreed implementeren en in onze visie passen? 

 

Oftewel: 

Hoe gaan we de complete mensontwikkeling van onze leerlingen bewerkstelligen? 

 

Probleemstelling en vraagstelling 

We liepen tegen het probleem aan dat kinderen niet zelfstandig waren, geen verantwoordelijkheid 

namen voor hun eigen leerproces. We hadden het gevoel alleen bezig te zijn met het aanleren van 

cognitieve vaardigheden binnen te krappe onderwijstijd. We waren bezig met Kids’ Skills, KiVa, 

Teach Like a Champion en Nieuwsbegrip met maatschappelijke thema’s.  We zijn op zoek naar een 

balans tussen leven en leren. We willen kinderen opvoeden tot werkelijk actieve, 

zelfverantwoordelijke, maatschappelijk betrokken en kritische burgers Tegelijkertijd hebben we te 

maken met beperkte onderwijstijd. We moeten voldoen aan de einddoelen van het basisonderwijs. 

We zijn op zoek gegaan naar een werkvorm om dit te kunnen realiseren. 

Vraagstelling: 

Hoe kunnen we de dialoog inzetten om onze doelstellingen te bereiken? 

 

Plan van aanpak 

Iedereen heeft literatuur gelezen en samengevat. Dit hebben we samen besproken.  

“Op welke manier kunnen de leerkrachten van de Horn de dialoog (laten) voeren met en tussen 

kinderen. Vraag? Eerst focus op leerkrachten en leerkrachtvaardigheden? Of gelijk al naar die van 

kinderen? Beiden kan..door experimenteren.. - wat verstaan wij onder dialoog voeren? - wat willen we 

daar nog over weten? Vanuit welk perspectief? Onderwijskundig? Filosofisch? - wat willen we uit 

gaan proberen? “ 

 

Vooralsnog werken een viertal leerkrachten aan dit project. Het hele schoolteam is op 17 juni 



 

8 

 

uitgenodigd op de Marnix Pabo voor een studiemiddag. Volgend schooljaar wordt het project ook in 

andere groepen geïntroduceerd.  

 

Handelingsgericht werken/Opbrengstgericht werken 

 

Dit schooljaar is er veel aandacht besteed aan het verbeteren van de opbrengsten. Uit de analyse 

van de M toetsen is gebleken dat er op alle gebieden vooruitgang is geboekt. De inspectienormen zijn 

op alle gebieden gehaald. 

 

Ons ambitieniveau is nog niet op alle gebieden behaald. Dit geldt wel voor spelling en taal voor 

kleuters. Ook op de DMT, behalve in groep 5, is het ambitieniveau behaald. Uit de methode ‘Teach’ is 

er gewerkt met een aantal technieken. Om leerlingen beter na te laten denken, om de kwaliteit van 

het antwoord te verbeteren, is de techniek  ‘Goed is Goed’ gebruikt. ‘Goed is Goed’ gaat over het 

verschil tussen gedeeltelijk en helemaal goed tussen best goed en 100 procent.  

De lat wordt op deze manier hoog gelegd bij het beantwoorden van een vraag. In schooljaar 

2015/2016 gaan we door met het implementeren van techniek. 
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Engels 

Voor het tiende jaar verzorgen we Engels vanaf groep 1. 
Het schooljaar 2014-2015 stond onder andere in het teken van het invoeren van de nieuwe Engelse 

methode voor groep 1 t/m 8. Groep 1 t/m 4 werkt met de methode I Pockets en groep 5 t/m 8 met Our 

Discovery Island. 

De methodes bieden een doorlopende leerlijn voor alle leerjaren. Iedereen is inmiddels vertrouwd met 

de methode en de manier van werken. Groep 4 zal vanaf het schooljaar 2015-2016 gaan starten met de 

voorloper van Our Discovery Island level 2, omdat deze meer aanspreekt bij het niveau van de kinderen. 

Verder merken wij dat de methode in de bovenbouw goed aansluit bij de Anglia examens die vanaf groep 

5 worden afgenomen. Onze kinderen kunnen met het niveau wat wij aanbieden het Preliminary examen 

behalen. 

 

Naast het invoeren van de nieuwe methode hebben we dit jaar voor de tweede keer een Rhythm en 

Speaking contest gehouden. Het niveau van de kinderen was goed. Van groep 1 t/m 8 werd er iets 

voorgedragen in het Engels. In de onder-middenbouw stond het in het teken van een versje voorlezen of 

een lied zingen en in de bovenbouw werden er korte spreekbeurten in het Engels gehouden. Na de 
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voorrondes in de klassen mochten de winnaars hun stuk voordragen op het podium. De contest zal 

volgend schooljaar weer op het programma komen. 

 

In groep 6 t/m 8 wordt er elke week 20 minuten gelezen uit de Engelse bieb. De kinderen mogen zelf 

een boek kiezen waar ze in willen lezen. Veelal wordt er in tweetallen gelezen om van elkaar te kunnen 

leren. De boekjes staan bij elkaar in de boekenkast, zodat er voldoende keus is. De kinderen kunnen 

kiezen uit verhalende boeken, informatieve boeken en strips. 

Jan Heijman is uitgenodigd door het Europees Platform/Nuffic op deel te nemen aan een forum 

discussie in Den Haag.  

Voor dezesde keer zijn leerlingen uit Sittensen ( Duitsland) van de Grundschule Sittensen in juni bij 

ons op bezoek geweest. De kinderen werden in gastgezinnen ondergebracht. De kinderen uit 

Sittensen hebben deelgenomen aan de Koningsspelen.  

Leerlingen uit groep 6 en 7 zijn op  20 t/m 22 mei op tegenbezoek geweest. De voertaal tijdens deze 

gezellige uitwisseling was Engels. 

Een groep leerkrachten en ambtenaren uit Estland hebben een werkbezoek gebracht aan onze 

school. De burgemeester van de gemeente Wijk bij Duurstede heeft het gezelschap verwelkomd. 
 

 

 
                                             

Integraal Personeels Beleid 

Er is een nieuwe start gemaakt met het voeren van de functioneringsgesprekken. De directeur van 

de school heeft dit schooljaar  gesprekken gevoerd met alle leerkrachten. Daarnaast zijn er dit 

schooljaar vijf beoordelingen geweest.  Ook deze beoordelingsgesprekken werden gevoerd door de 

directeur. Iedere leerkracht heeft een ‘persoonlijk ontwikkelingsplan ( POP) geschreven. Dit plan is 

besproken en is geëvalueerd. Daarnaast heeft ieder personeelslid een gesprek gehad over de 

jaartaak en nascholingsuren.  

 

Live op NPO2 radio ‘De Heer Ontwaakt’ 10 juni 2015 
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Pedagogisch klimaat 

 

In het schooljaar 2014/2015 zijn de leerkrachten in de groepen 5 t/m 8 gestart met KiVa. Tijdens 

de algemene ouderavond op 9 september 2014 hebben we de ouders geïnformeerd over dit 

onderwerp. Er is kort gesproken over de opzet van de methode en de manier van werken in de 

‘steungroep aanpak’. In de periode september t/m november zijn de eerste drie thema’s doorlopen 

om een optimale groepsvorming te bereiken. De overige thema’s zijn van december t/m juli aan de 

orde geweest. KiVa is 2x per week in het rooster opgenomen. Eenmaal is dit een les uit de 

handleiding. De tweede les is een kringgesprek. Dit kan gaan over KiVa, maar het is ook mogelijk dat 

er een ander onderwerp aan bod komt dat speelt in de groep. Het doel van deze kringgesprekken is 

het bevorderen van een positieve sfeer in de groep.  

 

Het doel van de algemene aanpak van KiVa is om alle kinderen ervan bewust te maken hoe belangrijk 

de rol van de groep is bij het voorkomen van en het stoppen met pesten. Daarnaast wordt 

geprobeerd empathie op te wekken voor gepeste medeleerlingen en om veilige manieren te bieden om 

slachtoffers te steunen en te helpen. De bedoeling is om leerlingen zo ver te krijgen dat ze in plaats 

van de pester, degene die gepest wordt gaan steunen en laten merken dat ze het pesten afkeuren. 

Het ophouden met pesten is gebaseerd op bewustwording en een verandering in de normen van de 

hele groep.  

De leerlingen hebben tweemaal vragenlijsten in moeten vullen en daaruit is per groep een profiel 

gekomen. Dit is bekeken en besproken door de leerkrachten en de IB-er.  

 

Er zijn dit schooljaar twee ervaringsbijeenkomsten geweest. Vanuit het team waren enkele 

aandachtspunten gekomen die betrekking hadden op het invullen van de vragenlijsten. Deze punten 

zijn besproken tijdens de ervaringsbijeenkomsten en daarna zijn de aandachtspunten door KiVa 

aangepast.  

 
In mei hebben de onderbouwleerkrachten een training gehad bij ons op school. Zij zijn wegwijs 

gemaakt in de KiVa-methode voor de onderbouw. In het schooljaar 2015-2016 zal ook de onderbouw 

gaan starten met KiVa. Hierdoor is de doorgaande lijn in groep 1 t/m 8 gewaarborgd. 

 
Dit schooljaar is twee keer gebruik gemaakt van de steungroep aanpak. Beide keren was er een 

pestgeval in groep 7. Nicky en Annemiek hebben de steungroep begeleid. We merkten tijdens de 

eerste steungroep aanpak dat we een te grote groep kinderen hadden benaderd voor deze 

steungroep. Het overleg ging moeizaam en het heeft ons veel tijd gekost. De tweede steungroep 

aanpak was met een kleinere groep kinderen en dat werkte beter. Beide groepen zijn positief 

afgesloten.  
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Vie 
  

 

Cultuureducatie verbinden en verweven met een of meerdere vakken 
In eerste instantie hebben we ons bezig gehouden met het opzetten van lessen rond het thema 

Sinterklaas gecombineerd met een erfgoed onderdeel  uit Wijk bij Duurstede. Hierbij hebben we 

begeleiding gekregen van Moniek Warmer van Kunst Centraal. We hebben geïnventariseerd wat er in 

Wijk bij Duurstede aan erfgoed aanwezig is en daarbij lessen bedacht.  

Twee leerkrachten hebben een bijeenkomst in Wijk bij Duurstede bijgewoond waarbij het aanbod 

van het museum besproken werd. En zij hebben een bijeenkomst van diverse ‘erfgoed’ aanbieders 

bezocht. Iedere groep heeft een les gemaakt en uitgevoerd zodat wij rond de Sinterklaastijd op een 

nieuwe, andere manier met dit onderwerp bezig waren.  

 

Daarnaast hebben wij ons verdiept in het creatief proces en hoe we dat in de praktijk kunnen 

toepassen. Hiervoor hebben wij een teamtraining gevolgd onder leiding van Kunst Centraal.  Ook de 

lezing van Mark Mieras op school heeft ons meer inzicht gegeven in het creatief proces. 

 

Onze bevindingen hebben wij toegepast in een tweede les  die dit schooljaar gegeven werd in de 

groepen. Hiervoor heeft iedere groep een  zaakvakken les uitgezocht, daar erfgoed aan verbonden 

en een opdracht bedacht waarbij het creatief proces een duidelijke rol heeft.  

 

De cultuur coördinatoren hebben  de leerlijnen erfgoed en creatief proces op papier gezet onder 

begeleiding van Moniek Warmer.  

 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=bCWOeuOF4cThHM&tbnid=Jwg8mq0AupMNAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://uomis.istart.fi/Kaikkienkoulu/Perustietoakoulusta/tabid/3265/Default.aspx&ei=RkN7U7-BLeX30gWn5oDwBA&bvm=bv.67229260,d.d2k&psig=AFQjCNEzYeVbMCpTT-iI245zVxu9WIjgFw&ust=1400673477749962
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Ict beheer op de Horn 

 

Gerrit Larink is de systeembeheerder. Hij is tot en met maart 2015 ondersteund door Pieter 

Goossens.  

 

Gerrit zorgt voor het totale onderhoud van de netwerken, oplossen van storingen, installaties en  

onderhoud van software, adviezen rond hardware aanschaffingen, onderhoud en  

reparaties van hardware, etc.  (incl. smartboards, beamers, camera’s, etc). 

Er is een nieuwe server voor de DvB aangekocht en op de twee locaties is een Wifi netwerk 

aangelegd.  

 

 

 

 

 

Begrijpend luisteren/ Begrijpend lezen 

 

We hebben dit jaar diverse bijeenkomsten onder leiding van schoolbegeleidingsdienst ‘Expertis’ 

bijgewoond om onze begrijpend luisteren lessen te professionaliseren. 

Er is een document opgesteld waarin de vergelijking tussen begrijpend luisteren en begrijpend lezen 

is gemaakt. Dit document zorgt ervoor dat de overgang van begrijpend luisteren naar begrijpend 

soepel verloopt. 

Het is helder wat het verschil is tussen  interactief voorlezen en begrijpend luisteren. 

Tijdens het begrijpend luisteren is  de leerkracht een rolmodel, stelt denk- en leervragen en zet de 

leerlingen aan tot denken. Dit alles is een voorloper op het begrijpend lezen. 

We gebruiken vaste  strategieën.  Deze strategieën worden tevens bij begrijpend lezen gehanteerd.  

De leerkrachten hebben twee coaching rondes gehad.  

Op het gebied van begrijpend lezen hebben we kennis gemaakt met het ‘GRRIM’ model en  

de ‘PAL’ aanpak en geïntegreerd binnen ons begrijpend leesonderwijs. 

 

Net als bij begrijpend luisteren worden vaste strategieën gebruikt en is de leerkracht rolmodel.  

Binnen de groepen wordt gedifferentieerd lesgegeven.  

We benoemen ons lees- en les doel en richten ons in de les met name op het gegeven les doel. De  

overige opdrachten gebruiken we als uitloopopdrachten zodat er ook voldoende tijd is voor de  

verlengde instructiegroep. 

Voor een goede borging plannen we in schooljaar 2015/2016 weer een ronde klassenbezoeken. We 

zijn tevreden over de voortgang en de opbrengsten van de toetsen. 
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2.3 Didactisch handelen 

 

Groepsindeling 2014/2015 

 Eén groep 1 

 Drie groepen 1 / 2 

 Een groep 2/3 

 Een groep 3 

 Twee groepen 4 

 Twee groepen 5 

 Eén groep 5/6 

 Eén groep 6 

 Eén groep 7 

 Eén groep 6/7 

 Eén groep 7/8 

 Eén groep 8 

      

Aanbieding leerstof   Klassikaal/pre-teaching/re-teaching 

                                                           In alle groepen wordt gewerkt met een instructietafel. 
Vakkenintegratie   Engels CLIL en techniek 

Week/dag/ jaartakensysteem  In groep 3 dagtaken  

     In groep 4 t/m 6 weektaken 
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                                                           In groep 7 maandtaken 

     In groep 8 jaartaken 

 

2.4 Welke vak-en vormingsgebieden en/of vaardigheden kregen een belangrijk accent 

1  Sociale vorming ( invoeren Kiva) 

2  Begrijpend lezen 

3  Culturele vorming/bezoek Rijksmuseum 

4  Integraal personeelsbeleid 

5  Begrijpend lezen 

6  Engels/Internationalisering 

7 Handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken 

8 Werkdruk/werkplezier (Cao 2015) 

9 Gezonde school 

 

 

 
De klimhal in Nieuwegein 

 

 

2.5 Activiteiten in het kader van ‘Weer Samen Naar School’ 

 

Zie ‘jaarverslag van de zorg’. 
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2.6 Veranderingsparagraaf 

Het onderwijs op De Horn is in beweging. We zijn continu bezig om ons onderwijs aan te passen aan 

de eisen die we ons zelf opleggen en de eisen die we van buitenaf opgelegd krijgen.  

We worden gevoed door ons eigen enthousiasme, de eisen die de maatschappij en de schoolinspectie 

aan ons onderwijs stelt. De visie van de school is de leidraad van ons handelen. 

 

In het meerjarenbeleidsplan staan de ontwikkelpunten van de school beschreven. Regelmatig wordt 

dit hoofdstuk geactualiseerd. Dit schooljaar is er een nieuw schoolplan  ontwikkeld in samenwerking 

met het schoolteam en de medezeggenschapsraad.   

In dit plan worden, onder andere, de doelen beschreven waaraan we de komende jaren tot en met 

2019 aan gaan werken. 

 

In 2014/2015 zijn we, net als vorig schooljaar,  druk geweest met het opbrengstgericht werken, het 

werken met groepsoverzichten/groepsplannen, het verbeteren van de opbrengsten en het invoeren 

van het  programma ’Zien’ voor het sociaal/ emotioneel functioneren van kinderen. De opbrengsten op 

het gebied van de zaakvakken zijn verbeterd. Op alle gebieden zijn de scores op het niveau dat van 

onze leerlingen verwacht mag worden. (zie analyse M en E toetsen) 

Ook op de eindtoets basisonderwijs hebben onze leerlingen naar verwachting gepresteerd. 

Het invoeringstraject van ‘Zien’ is niet naar wens verlopen en zal volgend schooljaar opnieuw als 

verbeterdoel op het programma staan. 

 

Het traject ‘Stap Beter Begrijpend Lezen’ is succesvol afgesloten. De opbrengsten op dit gebied zijn 

significant verbeterd. Dit was een gezamenlijk traject met De Werkschuit en De Toermalijn. 

 

 

 

In schooljaar 2015/2016  werken we onder andere aan de volgende veranderpunten: 

 Invoeren coöperatieve werkvormen 

 Invoeren nieuwe technieken Teach like a champion 

 Leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces 

 Invoeren ‘Kindplan’ in groep 7 en 8 

 Verbeteren opbrengsten van de zaakvakken 

 Cultuur in het hart van het onderwijs. ( aandacht voor creatieve vakken) 

 Invoeren van het programma ‘Zien’   

 Invoeren administratiesysteem Parnassys 

 Invoeren kwaliteitssysteem ‘Integraal’ 

 Verminderen van de werkdruk  

 Invoeren techniek in het onderwijs/programmeren 
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2.7 Controle op de leerprestaties/vorderingen 

 

Observatiesysteem   Groep 1 en 2  Observatielijst voor kleuters  

                     Cito Taal en Rekenen 

Methode: Kleuterplein   

                Rekenen, Begrijpend lezen, Begrijpend luisteren, Spelling,   

                                                            Lezen, Woordenschat 

Tempotoets automatiseren 

Wereldoriëntatie, Werkwoordspelling, 

Eindtoets groep 8,  

‘Zien’   Gedrag en Werkhouding (onderdeel van Parnassys) 

 

Rapportage aan ouders 

 

Huisbezoek    Indien gewenst 

Oudergesprekken                 In september vinden startgesprekken plaats 

                                                           Alle ouders worden uitgenodigd. Vanaf groep 5 mogen de 

kinderen aanwezig zijn. De rapportgesprekken in november en 

in maart worden gevoerd op aanvraag van ouders of  

leerkracht. 
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Rapporten    Driemaal per jaar 

     December rapport 1 

     Maart Cito rapport 

     Juli rapport 2 

     Groep 7 en 8 cijfers en letters 

     Groep 3 t/m 6 letters 

     Groep 0, 1 en 2 bolletjes/Letters 

 

Huiswerk    Vanaf groep 5  

 

Leerlingbespreking   Zie jaarverslag van de zorg 

 

Extra hulp aan uitvallers 

Binnen de groep   Ja 

Buiten de groep   Ja 

Extra leerkracht   Ja 
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3. Organisatie 
 

3.1 Formatieomvang 1-5-2015 

   

Aantal leerkrachten:    22  

Leeftijdsopbouw    
 

 

 

Leeftijds-

categorie 

 

 

 

Vrouw  

 

 

 

Man  

 

 

 

Totaal  

 

 

 

      

15 t/m 21     1                   0                    1 

26 t/m 35    6                   0                    6 

36 t/m 45   4                    0                    4 

46 t/m 55   5                    0                    5 

56 t/m 64   5                    1                    6 

65+             0                    0                    0 

  

 

Het schoolteam van De Horn is qua leeftijdsopbouw evenwichtig opgebouwd. Dit is niet het geval met 

de opbouw v/m 

Dit schooljaar hebben we afscheid genomen van Pieter Goossens en Julie Luigies. 

 

 

Verzuimcijfers  

                             Vervangingspercentage en Meldingsfrequentie 
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Onderwijsassistent   0 

Conciërge     1 

Directeur    1 

Adjunct directeur                               1 

Vakleerkrachten   0 

Coördinatoren Taal   2 

Coördinatoren Rekenen  2 

Interne begeleiding   2 

Ict     2 

Bestuursvorm    Stichting 

Medezeggenschapschapsraad  0udergeleding 4 personen en teamgeleding 3 personen en  

                                                            een  adviseur 

Ouderraad    Oudergeleding 12 personen  en teamgeleding 2 personen 

Contacten met o.a. :   Openbaar basisonderwijs Wijk bij Duurstede 

(Speciaal) basisonderwijs Wijk bij Duurstede 

     Basisonderwijs Wijk bij Duurstede 

 Voortgezet onderwijs Wijk bij Duurstede, Doorn, Zeist,   

 Maarsbergen.  

            De Schakel en Prinses Amaliaschool Aruba        

     GGD/CJG 

     AMK 

     Fysiotherapie 

     CED Maartensdijk 

     Europees Fonds voor het Onderwijs 

     Afdeling onderwijs gemeente Wijk bij Duurstede 

     Grundschule Sittensen ( Duitsland) 

     Stichting Binding 

Voor- en naschoolse opvang  

Instanties in het kader van  burgerschapsvorming 

Kunst Centraal 

Pedagogenpraktijken 

Orthopedagogenpraktijk Wijk bij Duurstede 
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3.2 Schooldirectie 

Kerntaken: 

 Integraal verantwoordelijk voor het primaire proces 

 

 
3.3 Taakdifferentiatie in het team 

 

Ieder jaar wordt er per werknemer een managementcontract opgesteld. In dit contract worden de 

alle  taken van de personeelsleden beschreven.  

Dit schooljaar zijn we gestart met de het verminderen van de taakbelasting en een betere verdeling 

van de werklast. 

 

3.4 ICT activiteiten 

 
Onze twee Ict leerkrachten zijn een aantal uren per week beschikbaar om het computerarsenaal ‘up 

to date’ te houden. Systeembeheer: onderhoud van netwerken, oplossen van storingen, installaties en 

onderhoud van software, adviezen rond hardware aanschaffingen, onderhoud en reparaties van 

hardware, etc.  (incl. smartboards, beamers, camera’s, etc.). 

 

Concreet betekent dit dat we regelmatig alle computers  controleren op updates, virussen en back-

up. 

Softwarematig was dit schooljaar de invoering van de onderwijsportal ‘Basispoort’ een belangrijk 

item. Basispoort wordt gebruikt door de grote uitgeverijen van methodes. 

Dit had de nodige gevolgen voor de instelling van de werkstations. 
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Op hardware gebied hebben we diverse storingen van werkstations, smartborden en beamers 

opgelost. Tevens hebben we aantal nieuwe softwarepakketten geïnstalleerd waaronder ‘Kurzweil’. Dit 

programma wordt gebruikt door kinderen met leesproblemen. 

Op de locatie David van Bourgondiëweg hebben we onlangs voorzien van nieuwe leerkracht- en 

smartbordcomputers. Voor de leerlingen gaan we laptops met Win8 touch invoeren. 

Beleidsmatig overwegen we op dit moment  de aanleg van een professioneel wifi-netwerk en gaan we 

kijken naar bruikbare toepassingen middels laptops en tablets. 

In groep 3 en 4 is er een modern touch screen bord aangeschaft. 

 

 
                            Het computerlokaal 

 

 

 

 

3.5 Nascholingsactiviteiten 

 

Het gehele schoolteam heeft een nascholing gevolgd om te leren werken met het programma ZIEN! 

ZIEN! is een pedagogisch systeem dat de voorwaarden om tot leren te komen en het sociaal 

functioneren van kinderen in kaart brengt. Dat gebeurt zowel op individueel als op groepsniveau. 

ZIEN! is een onderdeel van het schooladministratie programma Parnassys, waar we over een jaar 

mee gaan werken.  Het sociaal welbevinden van onze leerlingen is de komende jaren een speerpunt op 

De Horn. 
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De opbrengsten van begrijpend lezen moeten verbeterd worden. Op dit gebied heeft het hele 

schoolteam vele nascholingsbijeenkomsten gevolgd, verzorgd door een medewerkster van ‘Expertis”.  

Dit traject, gestart in 2013,  wordt- samen met twee andere openbare scholen - voortgezet in 

schooljaar 2014/2015. Ook in schooljaar 2015/2016 blijft begrijpend lezen een speerpunt. 

 

‘Cultuur in het hart van het Onderwijs is een traject waar het hele schoolteam de komende jaren 

druk mee zal zijn. Rond het thema ‘Sinterklaas’ en het thema ‘Water’ zijn lessen gemaakt. Bijna het 

hele schoolteam is aanwezig geweest bij de Startbijeenkomst in Nieuwegein en bij de avondactiviteit 

van een acteur van ‘het filiaal’.   

 

‘Teach like a champion’ en Kids’ Skills zijn twee methodes waar we drie jaar geleden mee zijn gestart 

en  ook dit schooljaar weer veel ervaring mee opgedaan is. We worden voor deze onderdelen begeleid 

door een medewerkster van Auris. De leerkrachten ervaren dat mbv deze methode de leerlingen 

actiever betrokken zijn bij de lessen. 

 

Het ‘School aan Zet’ programma ‘Verbeteren van het klassenmanagement/Opbrengst gericht werken 

heeft niet gebracht wat we ervan verwachtten.  

 

Twee jaar lang is De Horn een ‘Kiva’ volgschool geweest. Kiva is het enige wetenschappelijk 

onderbouwde antipestprogramma in Nederland.  

Een groot aantal leerkrachten hebben in juni een tweedaagse training gevolgd in het kader van het 

antipestprogramma ‘Kiva’.  

We merken dat leerlingen zich beter in kunnen leven in de ander en daar ook meer naar gaan 

handelen. 

 

Enkele collega’s zijn op een nascholingsbijeenkomst geweest in het Rijksmuseum in Amsterdam en in 

het techniekmuseum ‘Nemo’. Ze waren onder de indruk van het aanbod van het ‘Rijks’. Dit was de 

aanleiding om aan de ouderraad te vragen of het mogelijk was om met de hele school verschillende 

programma’s te volgen. 

 

Op het gebied van ‘informeel’ leren is er één collega op het ministerie van onderwijs geweest in Den 

Haag. De directeur van de school is dit jaar gecertificeerd als schoolleider. 

 

Drie collega’s hebben het programma ‘Kernvisie’ gevolgd. De Kernvisie methode leert kinderen 

diverse technieken aan om lesstof zelf visueel op te slaan en blijvend te kunnen reproduceren. Zij 

worden zelf verantwoordelijk voor de oplossing, er wordt dus ook veel aandacht besteed aan het 

opbouwen van de motivatie van het kind. Volgend schooljaar zullen er weer twee leerkrachten 

geschoold worden op dit gebied. De resultaten van deze methode zijn veelbelovend, echter volgend 

schooljaar in de praktijk zichtbaar. 

 

Enkele collega’s hebben zich aangemeld voor het  “Levo’ programma. Aan dit programma werken een 

drietal scholen samen met de Marnix Pabo in Utrecht. ‘Levo’ staat voor: Leren voor het Leven 

 

In eerste instantie was er een beeld dat dit een cursus ‘Filosoferen met kinderen’  Na de eerste 

bijeenkomsten bleek dat het een breder gebied betrof en hebben we ons beraden over hoe we dit 
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verder wilden ontwikkelen binnen de school. Om dit project goed te laten slagen, dachten we dat het 

zinvoller zou zijn het breed in te zetten.  

Vraagstellingen waar we mee begonnen waren: 

*Hoe zetten we levensbeschouwelijke ontwikkeling af tegen opbrengstgericht werken? 

*Hoe maken we  kinderen verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en leren? 

*Hoe betrekken we ouders bij de sociaal emotionele ontwikkeling van hun kinderen? 

* Hoe genereren we tijd: hoe gaan we het inbedden/integreren in het huidige curriculum? 

*Hoe gaan we dit schoo lbreed implementeren en in onze visie inpassen? 

 

Oftewel: 

Hoe gaan we de complete mensontwikkeling van onze leerlingen bewerkstelligen? 

 

Probleemstelling en vraagstelling 

We liepen tegen het probleem aan dat kinderen niet zelfstandig waren, onvoldoende 

verantwoordelijkheid namen voor hun eigen leerproces. We hadden het gevoel alleen bezig te zijn 

met het aanleren van cognitieve vaardigheden binnen te krappe onderwijstijd. We waren bezig met 

Kids’ Skills, KiVa, Teach Like a Champion en Nieuwsbegrip met maatschappelijke thema’s.   

We zijn op zoek naar een balans tussen leven en leren. We willen kinderen opvoeden tot werkelijk 

actieve, zelfverantwoordelijke, maatschappelijk betrokken en kritische burgers. Tegelijkertijd 

hebben we te maken met beperkte onderwijstijd. We moeten voldoen aan de einddoelen van het 

basisonderwijs. We zijn op zoek gegaan naar een werkvorm om dit te kunnen realiseren. 

 

 
Groep 8 op Ameland mei 2015 

 

 

 

3.6 Personeel 

 

Het team van de Horn is een goed functionerend team. Er wordt hard gewerkt in een prima sfeer! 
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De personeelsleden houden hun eigen bekwaamheidsdossier bij. Dit dossier wordt besproken tijdens 

de beoordelingsgesprekken. Ook dit jaar zijn er met enkele personeelsleden beoordelingsgesprekken 

gevoerd. 

Integraal personeelsbeleid moet een bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling en het 

welbevinden van de personeelsleden. De persoonlijke ontwikkeling in samenhang met de ontwikkeling 

van de organisatie wordt gestimuleerd.  

We hebben afscheid moeten nemen van  Julie Lugies en Corine Veenhuizen, ze hadden een tijdelijke 

aanstelling voor een jaar. Martijn van der Vegte heeft gekozen om naar het middelbaar onderwijs te 

gaan en heeft bij het openbaar onderwijs Wijk bij Duurstede zijn ontslag ingediend.  

                               

 

3.7 Ouderbetrokkenheid 

 

 

De school heeft een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad. De ouderraad organiseert in 

samenwerking met de leden van het schoolteam een keur aan activiteiten. 

 Sinterklaasfeest 

 Kerstfeest 

 Carnaval 

 Schoolreis 

 

Ouders zijn actief tijdens de algemene ouderavond en de informatieavond. De ouderraad heeft er 

dit jaar voor gezorgd dat bijna alle groepen van onze school een bezoek hebben gebracht aan het 

Rijksmuseum in Amsterdam! Onze leerlingen waren in het museum voor de vele Chinese bezoekers 

een ware bezienswaardigheid. 

Iedere groep heeft één of twee klassenouders. Zij zijn de schakel tussen de ouders en de 

leerkracht en verzorgen- op verzoek van de leerkracht- activiteiten in de groep. 

Tweemaal per jaar komt de ouderklankbord, de klassenouders, bij elkaar. Wat gaat er goed op de 

school, wat kan beter? Het verslag van de ouderklankbordgroep staat op de website. 

Daarnaast helpen ouders ons bij het leesonderwijs en vele andere activiteiten in de groep.  

 

 

3.8 Arbeidsomstandigheden 

 

Het is belangrijk om plezier in het werk te houden, het werk op school is tenslotte nooit klaar. Het 

voorkomen van een te grote werkdruk is voor ons echter een serieus item. Er is in april een 

bijeenkomst georganiseerd voor alle werknemers van het openbaar onderwijs om de nieuwe cao toe 

te lichten. 

De thema’s die  onder andere zijn besproken: 

 40 urige werkweek 

 Jaartaak 

 Verlof 

 Duurzame inzetbaarheid 

Dit schooljaar zijn we gestart met het uitwerken van de nieuwe cao primair onderwijs.  

Wat gaan we volgend schooljaar doen om de werklast te verminderen?  

In de notitie “taakbeleid” staat beschreven hoe we werken aan een evenwichtige verdeling van de 
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werklast. 

 
 

                                  Een deel van het team in Amsterdam 

 

 

 

4.0 Resultaten? 

 
 

4.1 Eindtoets basisonderwijs 
      

    

    

    

   

  2009/2010    537,9   

  2010/2011    531,6    

  2011/2012    536,1    

          2012/2013                 536.7 

                     2013/2014                 535,5 
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                     2014/2015         536,1 

 

 

 

 

 

 
 

                       Schema inspectienorm voor eindtoets basisonderwijs 

 

 

 
De leerlingen van De Horn -de stip- scoren in het gebied tussen de rode lijn en de blauwe lijn. De 

blauwe lijn geeft de ondergrens aan.  

De leerlingen van De Horn scoren tussen de rode en blauwe lijn bij 2% 

gewichtenleerlingen.(horizontale as) 

 

 

De score blijft ruim binnen de marge die binnen onze scholengroep is vastgesteld. Alle 

leerlingen van de groep zijn meegeteld, niemand uitgezonderd.  

Het is gelukt om in 2015 dichtbij het gemiddelde te scoren van de scholengroep.  
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Het onderdeel werkwoordspelling is door veel leerlingen dit schooljaar goed gemaakt. Deze 

verwachting was in het jaarverslag van 2013/2014 al uitgesproken. We zijn dan ook heel 

blij dat we op dit gebied zo’n prachtige vooruitgang hebben geboekt. Het onderdeel 

begrijpend lezen is niet goed gemaakt. Omdat begrijpend lezen dit schooljaar veel 

aandacht heeft gekregen zal dit onderdeel ook volgend schooljaar naar verwachting ook 

beter scoren.   

De leerlingen hebben ook bijzonder goed gescoord op het gebied van spelling-niet 

werkwoorden. Waarschijnlijk heeft de extra aandacht in het begin van de dag ( tien 

woorden dictee) zijn vruchten afgeworpen.   

Opvallend is de vooruitgang op het gebied van meten en meetkunde. 

De opbrengsten van de eindtoets worden volgend schooljaar besproken in de datagroep op 

vrijdagmorgen 21 augustus. 

      

 
Dijkenloop oktober 2014 
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4.2 Midden- en Eind toetsen groep 1 t/m 8 

 

                                             
 

 

 

Landelijke norm    Ambitieniveau De Horn 

l 20%               l 25%               

ll 20%      ll 25%   

lll 20%      lll  25% 

lV 20%      lV 15% 

V 20%      V         10% 

    

 

Algemene conclusie 
 
Het landelijk gemiddelde van Cito is als volgt: 
I 20% 
II 20% 
III 20% 
IV 20% 
V 20% 
 
 
In vergelijking met het landelijk gemiddelde: 
 
(NB.: groen= 60% >I,II,III score, rood= <60% I,II,III score) 
 
Midden afname 2014-2015: 
 
 1 

 
2 3 4 5 6 7 8 

Cito taal voor 
peuters/kleuters 

        

Cito DMT  
 

       

Cito rekenen voor 
kleuters 

        

Cito 
rekenen/Wiskunde 

 
 

       

Begrijpend 
luisteren 

        

Begrijpend lezen  
 

       

Cito spelling  
 

       

Cito spelling 
werkwoorden 

        

Cito woordenschat  
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Eind afname 2014-2015: 
 
 1 

 
2 3 4 5 6 7 8 

Cito taal voor 
peuters/kleuters 

        

Cito DMT  
 

       

Cito rekenen voor 
kleuters 

        

Cito 
rekenen/Wiskunde 

 
 

       

Begrijpend 
luisteren 

        

Begrijpend lezen  
 

       

Cito spelling  
 

       

Cito spelling 
werkwoorden 

        

Cito woordenschat  
 

       

 
De resultaten CITO taal in groep 1 en 2 voor peuters/kleuters zijn voldoende. 
De resultaten CITO DMT in de groepen 3/7 zijn voldoende. 
 
De resultaten Cito rekenen voor kleuter in groep 1 en 2 zijn voldoende. 
 
Bij de Cito reken en wiskunde toetsen in groep 3 t/m 7 wordt een voldoende resultaat behaald. 
 
Het resultaat begrijpend luisteren is in groep 3 voldoende. 
De resultaten Cito begrijpend lezen van de groepen 3 t/m 7 zijn voldoende. 
 
De resultaten Cito spelling in groep 3 t/m 8 zijn voor alle groepen voldoende. 
Het resultaat Cito werkwoord spelling voor groep 7 is voldoende. 
 
De resultaten Cito woordenschat zijn voor de groepen 3, 5, 6 en 7 voldoende. 
In groep 4 is het resulaat onvoldoende. 
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Ons ambitieniveau ligt hoger dan het landelijk gemiddelde en is als volgt: 
I 25% 
II 25% 
III 25% 
IV 15% 
V 10% 
 
In vergelijking met het ambitieniveau van de Horn: 
 
(NB.: groen= >75% >I,II,III score, oranje=75% I,II,III score, rood= <75% I,II,III score) 
 
Midden afname 2014-2015: 
 
 1 

 
2 3 4 5 6 7 8 

Cito taal voor 
peuters/kleuters 

        

CITO DMT      
 

   

Cito rekenen voor 
kleuters 

        

Cito rekenen/Wiskunde  
 

       

Begrijpend luisteren    
 

     

Begrijpend lezen  
 

       

Cito spelling  
 

       

Cito spelling 
werkwoorden 

        

Cito woordenschat  
 

       

 
Eind afname 2014-2015: 
 
 1 

 
2 3 4 5 6 7 8 

Cito taal voor 
peuters/kleuters 

        

CITO DMT      
 

   

Cito rekenen voor 
kleuters 

        

Cito rekenen/Wiskunde  
 

       

Begrijpend luisteren    
 

     

Begrijpend lezen  
 

       

Cito spelling  
 

       

Cito spelling 
werkwoorden 

        

Cito woordenschat  
 

       

 
De resultaten CITO taal voor peuters/kleuters zijn voldoende. 
De resultaten CITO DMT zijn in de  groepen 3, 4, 6, 7 en 8 zijn voldoende. Het resultaat in groep 
5 is op het ambitieniveau. 
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Het resultaat van Cito rekenen voor kleuters in groep 1 is onvoldoende. In groep 2 is het 
resultaat voldoende. 
 
De resultaten Cito rekenen zijn in de groepen 3,4 en 5 zijn voldoende. Bij de rekentoets wordt in 
de groep 6 op het ambitieniveau gescoord. 
 
Het resultaat Cito begrijpend luisteren is in groep 3 voldoende. 
De resultaten Cito begrijpend lezen in groep 3 zijn voldoende en in groep 4 onvoldoende. 
 
Het resulaat Cito werkwoordspelling voor groep 7 is voldoende. 
De resultaten Cito spelling zijn voor de groepen  3 tot en met 7 voldoende. 
 
De resultaten Cito woordenschat in groep 3, 4, 6 en 7 zijn onvoldoende. Het resultaat voor groep 
5 is voldoende. 
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4.3 Doorstroming naar het vervolgonderwijs 

 

 
 

Overzicht uitstroom groep 8 schooljaar 2014-2015 
Naam Percentiel 

Entree 
NIO 

T(V/P) 

CITO 

gescoord 

Advies 

school 

Keuze 

ouders 

Schoolkeuze Plaatsing 

besproken 

        

 95  547 VWO VWO REVIUS WIJK (H)VWO 

 87  547 VWO (gym) VWO (gym) REVIUS DOORN VWO (gym) 

 4 NIO  

88(92/86) 

515 VMBO BB 

(LWOO) 

VMBO BB 

(LWOO) 

CHRISTELIJK 

COLLEGE ZEIST 

VMBO BB 

(LWOO) 

 78  543 HAVO HAVO SCHOONOORD DOORN HAVO 

 93  548 VWO VWO DE BREUL VWO 

 94  550 VWO VWO REVIUS DOORN VWO 

 76  544 HAVO HAVO REVIUS WIJK (H)VWO  

 65  541 HAVO HAVO REVIUS WIJK HAVO 

 31  534 TL TL REVIUS WIJK TL 

 53  527 TL HAVO REVIUS WIJK (TL)HAVO 

 65  543 HAVO HAVO REVIUS WIJK (H)VWO 

 30  538 TL HAVO REVIUS WIJK  TL 

 61  540 HAVO HAVO NIFTARLAKE 

(MAARSSEN) 

HAVO/VW

O 

 16  528 KB TL SCHOONOORD DOORN KB 

 46  535 TL TL/HAVO REVIUS WIJK TL 

 9 WISC 
118(110/123) 

525 TL TL SCHOONOORD DOORN TL 

 18  535 KB KB REVIUS WIJK KB 

 51  535 HAVO HAVO REVIUS WIJK HAVO 

 12  518 KB TL SCHOONOORD DOORN KB 

 78  538 HAVO HAVO REVIUS DOORN HAVO/VW

O 

 55 WISC 

120(115/120) 

536 HAVO HAVO REVIUS DOORN HAVO/VW

O 

 60 WISC 

(114/101) 

547 HAVO HAVO/VWO REVIUS DOORN ** 

TL/HAVO?? 

 20  522 KB KB CHRISTELIJK 

COLLEGE ZEIST 

KB 

 90  545 VWO VWO (TTO) REVIUS DOORN VWO (NL) 

 33  529 KB TL SCHOONOORD DOORN KB 

 99  550 VWO (TTO) VWO (TTO) REVIUS WIJK  VWO (TTO) 

 76 WISC 

116(121/107) 

541 HAVO HAVO STICHTSE VRIJE 

SCHOOL ZEIST 

** 

TL/HAVO?? 

 98  550 VWO (gym) VWO (gym) UTRECHTS STEDELIJK 

GYMNASIUM 

VWO(gym) 

 62  540 HAVO HAVO REVIUS WIJK HAVO 

 12 NIO 

92(92/94) 

527 KB TL REVIUS WIJK KB 

 61  536 TL TL/HAVO REVIUS WIJK TL 
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 15 WISC 

120(126/107) 

539 HAVO HAVO OPENBAAR LYCEUM 

ZEIST 

** HAVO-

kansklas?? 

 15  530 KB KB REVIUS WIJK KB 

 18  522 KB KB REVIUS WIJK KB 

 9  512 KB KB SCHOONOORD DOORN KB 

 - WISC 

143(142/130) 

544 VWO VWO OPENBAAR LYCEUM 

ZEIST 

VWO(gym) 

DJO 

        

 

 

 

 

 

 

                              2011      2012       2013  2014  2015 

Pro                        2,60%    0%          2%         0%  0% 

Vmbo - lwoo        7,80%    2,90%      10%      2,5%  0% 

Vmbo - bbl          5,20%    5,80%      4%         5,0%  2% 

Vmbo - kbl        15,40%    5,70%      12%       22,5% 25% 

Vmbo - tl           15,40%    40,0%      30%       15%  17% 

havo                   33%         28,60%    29%       30%  33% 

vwo                    20,50%    17,10%    14%       25%             23% 

 

4.4 Verwijzing speciaal onderwijs 

 

   Sbo  So  Vso  Anders 

2008-2009  1  0  0  0 

2009-2010  2  1  0  0 

2010 -2011  2  0  0  0 

2011-2012  1  1  0  0 

2012-2013  2  1  0  0 

2013-2014  1  1  0  0 

2014-2015  2  0  0  0 

 

  

                                                        (cijfers juni 2015)     

 

 

4.5 Resultaten met betrekking tot public relations 

 

We hebben goede contacten met de plaatselijke/landelijke pers. Onze school staat regelmatig in de 

krant of in andere publicaties. 

Regelmatig wordt Jan Heijman benaderd om zijn visie op een actueel onderwerp te geven in het 

programma ‘De Heer Ontwaakt’.  
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                                     Wendy – Vara NPO2– interviewt een vader van De Horn 

 

 

4.6 Resultaten van het reguliere onderwijsinspectie bezoek 

De inspectie concludeert in januari 2014 dat de kwaliteit op De Horn op de onderzochte onderdelen 

in orde is.  

Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die 

reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd.  

 

 

5.0  Financiën 
 

Iedere maand wordt de directie van de school geïnformeerd over de financiële situatie van de 

school. Begrotingen onderwijsleerpakket en vervanging leermiddelen worden ruim van tevoren 

voorbereid door de controller en door de directie en na goedkeuring door de mr,  aangeleverd bij het 

schoolbestuur. De medezeggenschapsraad wordt regelmatig  op de hoogte gehouden van de stand van 

zaken op financieel gebied. 

De Horn is -ook op financieel gebied- een gezonde school. 

Dit jaar zijn de rekeningen van de school en de ouderraad van de ING bank opgeheven en de gelden 

overgeheveld naar een Raborekening. 
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Schooljaar 2015/2016…..2019 

 

Dit schooljaar is er een nieuw schoolplan geschreven door de leerkrachten, 

medezeggenschapsraad en de directie van de school. Wat is de richting waar we naar toe 

willen, wat willen we gerealiseerd hebben in 2020? 

 

In 2019 zijn onze leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces, gemotiveerde leerlingen 

In 2019 is er een zichtbaar positief pedagogisch klimaat in alle groepen, een plek voor iedereen 

In 2019 is eer meer plaats voor cultuur en creatieve vakken 

In 2019 maken we gebruik van tablets of laptops in alle groepen 

In 2019 kunnen we effectief omgaan met leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben en zijn 

we hier significant tevreden over 

In 2019 is het vak techniek ingevoerd in alle groepen en kunnen kinderen van groep 5 t/m 8 

programmeren 

In 2019 is de aansluiting kinderdagverblijf en school sterk verbeterd 

In 2019 zijn we tevreden over de effectiviteit van de vergaderingen en over het nakomen van 

besluiten en afspraken. 
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                           Aandacht voor een gezonde leefstijl april 2015 
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Formulier Vaststelling van het jaarverslag 2014/2015 
 

 

School: obs De Horn 

 

Adres: Overloop 2  

 

Postcode/plaats: 3961 KE   Postbus 213 Wijk bij Duurstede 

 

 

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het jaarverslag 

van deze school vastgesteld. 

 

 

Namens het bevoegd gezag, 

 

 

Plaats 

 

 

Datum 

 

 

Handtekening 
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Formulier  Vaststelling van het jaarverslag 2014/2015 
 

 

School: obs De Horn 

 

Adres: Overloop 2  

 

Postcode/plaats: 3961 KE   Postbus 213 Wijk bij Duurstede 

 

 

De medezeggenschapsraad  van bovengenoemde school heeft het jaarverslag 

van deze school vastgesteld. 

 

 

Namens de medezeggenschapsraad, 

 

 

Plaats 

 

 

Datum 

 

 

Handtekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


