Jaarverslag
2018/2019

1

IPC project ruimtevaart

Inhoudsopgave
1.0
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
2

Karakteristiek
De school
Visie op de doelen en de taken
Actiepunten schooljaar 2018/2019
Didactisch handelen
Activiteiten in het kader van de zorg
Verandering Paragraaf
Controle op de leerprestaties/vorderingen
Organisatie
Formatieomvang
Directie
Differentiatie in het team
ICT activiteiten

3.5
3.6
3.7
3.8
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.0

Nascholingsactiviteiten
Personeel
Ouderbetrokkenheid
Arbeidsomstandigheden
Resultaten
Eindtoets basisonderwijs
Doorstroming vervolgonderwijs
Verwijzing speciaal onderwijs
Public Relations
Inspectiebezoek
Financiën

1.0 Karakteristiek
Naam:
De Horn
Adres:
Overloop 2
Brinnummer: 23DF
Bestuursvorm: Stichting
Voedingsgebied leerlingen: Wijk bij Duurstede ( De Horden/De Geer/De Heul)
Teldatum 1 oktober 2018: 306
Het leerlingenaantal zal de komende jaren stabiel zijn of licht dalen.
Aantal leerlingen met een gewicht: rond 2-3%
Aantal groepen: 13

De Horn is gehuisvest in een modern schoolgebouw dat staat in een prachtige landelijke
omgeving nabij een hoogstamboomgaard. Daarnaast hebben we de beschikking over een
tweede pand ’t Kompas. Hier zijn de groepen 6 t/m 8 gehuisvest. Twee lokalen van dit pand zijn
verhuurd aan museum Dorestad.
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Gezonde keuze

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 expliciet aandacht aan 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.
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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 en een brede en ononderbroken ontwikkeling na. De brede ontwikkeling
wordt zichtbaar in de aandacht die we hebben voor zowel de cognitieve als 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

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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Kersen plukken tijdens de pauze. Heerlijk!

Missie
Waar ieder kind, naar eigen potentieel, toekomstgericht met veel plezier leert en groeit.
Kernwaarden
Waar een veilige omgeving en respectvolle omgang de basis vormt.
Waar toekomstig en innovatief onderwijs wordt verzorgd.
Waar we samen de school maken! Kinderen, leerkrachten en ouders.
Samen vastberaden op weg naar de toekomst.

Hoe geven we invulling aan onze visie?
•
•
•
•
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Uitstekend, gedreven team van leerkrachten
IPC als innovatieve lesmethode
Engels leren vanaf groep 1 / Uitwisselingsprogramma Sittensen
KIVA, tegen pesten; samen maken we een fijne school

•
•
•
•
•
•

2.2

Aandacht voor en stimuleren van respectvolle omgangsvormen tussen kinderen,
leerkrachten en ouders
Gezonde school
IPC
Onderzoek gepersonaliseerd onderwijs
Samen leuke dingen doen, beleven en vieren!
Programma ‘Rots en Water’
Actiepunten

schooljaar 2018/2019

Uitvoeren programma ‘Bewegen’ in het kader van de gezonde school
Gezonde School In het schooljaar 2018-2019 hebben we gewerkt aan de voorwaarden
om het vignet ‘Gezonde School’ voor de thema’s ‘Beweging en Sport’ en ‘Voeding’ te
behalen.
Voor ‘Beweging en Sport’ hebben we een nieuwe methode aangeschaft waar we in het
schooljaar 2019-2020 volledig mee aan de slag zullen gaan. We hebben gefaseerd de
‘Daily Mile’ schoolbreed ingevoerd. Tevens zijn er meerdere groepen aan de slag gegaan
met ‘Bewegend leren’ en worden er in iedere groep energizers toegepast.
De groepen 6 hebben deelgenomen aan de ‘Voel je fit tour’ en alle kinderen van onze
school hebben de mogelijkheid gekregen om na schooltijd sportclinics te volgen. Naast
de jaarlijks terugkerende schoolsporttoernooien hebben de groepen 6 t/m 8 uiteraard
ook weer deelgenomen aan de Mariënhoeveloop en hebben alle kinderen meegedaan
aan de Koningsspelen. Dit alles is verwerkt in ons nieuwe beleidsplan ‘Beweging en
Sport’. Gezonde voeding is al jaren een belangrijk speerpunt bij ons op school. Ook hier
is dit schooljaar een beleidsplan voor geschreven. We hebben het drinken van water
meer gestimuleerd en leggen meer nadruk op gezonde traktaties. Dit laatste zal in het
nieuwe schooljaar een vervolg krijgen. De methode ‘Smaaklessen’ is aangeschaft. In het
nieuwe schooljaar gaan alle groepen daarmee aan de slag. We proberen dit schooljaar
het vignet ‘Beweging en Sport’ aan te vragen. In het nieuwe schooljaar willen we dit ook
voor ‘Voeding’ gaan doen.
Schrijven van het schoolplan 2019/2023
De leerkrachten hebben meegewerkt met de input van het nieuwe schoolplan.
Daarnaast hebben de leden van de medezeggenschapsraad (mr) feedback gegeven. Dit
heeft geresulteerd in een schoolplan dat gedragen wordt door alle geledingen van de
school. De mr heeft in de vergadering van 7 mei zijn fiat gegeven.
IPC

jaar twee
In de groepen 3 t/m 8 zijn er in dit cursusjaar 5 units van IPC behandeld.
De leerkrachten hebben voornamelijk voor de vaardigheidsdoelen gekozen.
We hebben de units gekozen uit de 2- jarige standaard route IPC.
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Dit hebben we gedaan , omdat dan alle kerndoelen aangeboden kunnen worden.
De leerkrachten hebben in de laatste units steeds beter de lessen aangepast aan het
niveau en de behoefte van de groep.
Het AFL (Assessment for learning) wordt in een aantal groepen al gebruikt.
Volgend jaar gaan we dit uitbreiden.
De leerkrachten van groep 1 en 2 kiezen vaardigheidsdoelen uit IPC en werken daarmee
met Kleuterplein.
How to Talk to kids
Iedereen heeft een cursusmap gekregen met de opdrachten die aansluiten bij hoofdstuk
1 en 2 van het boek ‘How2talk2kids’. Daarnaast hebben we een planning gemaakt hoe
en wanneer de opdrachten geëvalueerd kunnen worden in Duo’s, met als doel: zelf
ervaring opdoen in het formuleren van effectieve leerdoelen en geven van opbouwende
feedback. Deze coöperatieve manier van feedback geven en krijgen (leervragen stellen)
geeft ervaring met de manier waarop we willen dat de kinderen gaan communiceren
met elkaar. Het probleemoplossend denken staat centraal met als doel meer
zelfvertrouwen te creëren bij de kinderen. We motiveren ze kritisch na te denken over
hun eigen gedrag en initiatief te nemen in het samenwerken. Het team kreeg naast
literatuur verschillende samenwerkvormen aangeleverd om in te zetten. Tijdens de
bouwvergaderingen gaven leerkrachten aan dat ze weinig toe kwamen aan het werken
aan de opdrachten. Sommigen zijn erg gedreven en anderen geven aan dat ze het
verwarrend vinden nog iets nieuws te leren naast Kiva en IPC wat ongeveer hetzelfde is,
maar niet helemaal. Hoe krijgen we dan één lijn?
Janneke heeft het team gevraagd of we er mee door zullen gaan. Er zijn verschillende
meningen. Kiva en IPC bieden ook goede mogelijkheden voor wat betreft de sociale
vaardigheden, communicatie en gesprekstechnieken. Er werd door de collega’s
aangegeven dat er al veel is en dat er te weinig tijd is om alles goed te doen. How to talk
geeft wel goede handvatten voor betere communicatie. Na stemming wordt besloten
voorlopig niet met How to talk door te gaan. Janneke en Malou willen wel blijven
stimuleren en aanspreekpunt zijn voor geïnteresseerde collega’s.

Taakbeleid
In het kader van de werkdrukverlichting hebben we dit jaar veel aandacht besteed aan
het verminderen van de werkdruk.
● Welke taken behoren bij de school?
● Hoeveel uren en hoeveel personen worden er gekoppeld aan een taak?
Er is een klassenassistent/onderwijsassistent geworven. Deze wordt betaald uit de extra
gelden die door het ministerie in september 2019 worden toegekend.
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Gezonde school
Gezonde School In het schooljaar 2018-2019 hebben we gewerkt aan de voorwaarden
om het vignet ‘Gezonde School’ voor de thema’s ‘Beweging en Sport’ en ‘Voeding’ te
behalen. Voor ‘Beweging en Sport’ hebben we een nieuwe methode aangeschaft
waar we in het schooljaar 2019-2020 volledig mee aan de slag zullen gaan. We
hebben gefaseerd de ‘Daily Mile’ schoolbreed ingevoerd. Tevens zijn er meerdere
groepen aan de slag gegaan met ‘Bewegend leren’ en worden er in iedere groep
energizers toegepast. De groepen 6 hebben deelgenomen aan de ‘Voel je fit tour’ en
alle kinderen van onze school hebben de mogelijkheid gekregen om na schooltijd
sportclinics te volgen. Naast de jaarlijks terugkerende schoolsporttoernooien hebben
de groepen 6 t/m 8 uiteraard ook weer deelgenomen aan de Mariënhoeveloop en
hebben alle kinderen meegedaan aan de Koningsspelen.
Dit alles is verwerkt in ons nieuwe beleidsplan ‘Beweging en Sport’. Gezonde voeding
is al jaren een belangrijk speerpunt bij ons op school. Ook hier is dit schooljaar een
beleidsplan voor geschreven. We hebben het drinken van water meer gestimuleerd
en leggen meer nadruk op gezonde traktaties. Dit laatste zal in het nieuwe schooljaar
een vervolg krijgen. De methode ‘Smaaklessen’ is aangeschaft. In het nieuwe
schooljaar gaan alle groepen daarmee aan de slag. We proberen dit schooljaar het
vignet ‘Beweging en Sport’ aan te vragen. In het nieuwe schooljaar willen we dit ook
voor ‘Voeding’ gaan doen.
 Rots en water training
Het viel ons op dat er veel kinderen in groep 3 het soms lastig vonden om met anderen
om te gaan. Ze werden snel boos of zijn juist erg onzeker. Ze vonden het moeilijk om
nieuwe vrienden te maken en wisten soms niet goed hoe ze op anderen moesten
reageren.
We hebben daarom besloten om in november iedere week "Rots en Watertraining" in te
voeren onder leiding van Paul Seelen. De inzet van deze training heeft gezorgd voor een
positieve sfeer in de groep. Er worden vorderingen gemaakt.
De lessen zijn na verloop van tijd ook gegeven in de groepen 4 en 5.

1-2-3
Twee keer hebben de groepen geëxperimenteerd met een thema, waarbij ‘de doelen’
centraal stonden. Groep 1 t/m 3 zijn gemixt. Inzicht in De doelen zijn van groot belang
om te optimaal te kunnen coachen. Het
tekort aan ‘handen in de groep’ was een probleem. Komend jaar proberen we de IPC
thema’s te gebruiken om de verbinding tussen de groepen te bewerkstelligen.
Twee keer zijn de leerkrachten begeleid door Carolien van Dijk van ‘Oog voor Leren’.
1-2-3 was een vast punt op de onderbouwvergadering.
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Snow White and her lost dwarfs
Na negen maanden van voorbereiding hebben we november 2018 de volledig in het
Engels Gespeelde musical ‘Snow White and her lost dwarfs’ op twee avonden opgevoerd
in het Revius. Snow White was de derde Engelse musical. De regie was in handen van
Simone Gijben. De musical is genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs.



Nominatie Nationale Onderwijsprijs 2019

Verkeersveiligheid
In samenwerking met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland (VVN) is er aandacht
besteed aan de verkeersveiligheid rond de schoolpanden. Ouders zijn
geïnformeerd over de maatregelen die genomen zijn. Komend schooljaar worden er
enkele plannen uitgevoerd met medewerking van VVN.
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2.3 Didactisch

handelen

Groepsindeling 2018/2019
● Drie groepen 1/2
● Twee groepen 3
● Eén groep 4
● Eén groep 4/5
● Eén groep 5
● Eén groep 5/6
● Eén groep 6
● Eén groep 7
● Eén groep 7/8
● Eén groepen 8
11

Aanbieding leerstof

Klassikaal/pre-teaching/re-teaching
In alle groepen wordt gewerkt met een instructietafel.
Vakkenintegratie
IPC in groep 3 t/m 8
In groep 2 thema hoeken
Week/dag/ jaartakensysteem
In groep 3 dagtaken
In groep 4 t/m 6 weektaken
In groep 7 maandtaken
In groep 8 jaartaken

2.4 Activiteiten in het kader van de zorg
Zie ‘jaarverslag van de zorg’.

2.5 Verandering Paragraaf
Het onderwijs op De Horn is in beweging. We zijn continu bezig om ons onderwijs aan te passen
aan de eisen die we onszelf 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.
Deze visie is in 2018 door de medezeggenschapsraad en de teamleden opnieuw vastgesteld.
Deze geeft richting aan het veranderingsproces waar we momenteel voor staan.
In het meerjarenbeleidsplan staan de ontwikkelpunten van de school beschreven. Regelmatig
wordt dit hoofdstuk geactualiseerd. Dit schooljaar is er in samenwerking met het team en de
medezeggenschapsraad een geheel nieuw schoolplan geschreven. In dit plan worden, onder
andere, de doelen beschreven waaraan we de komende jaren tot en met december 2023 aan
gaan werken.

Ontwikkeldoelen 19/20
Oriëntatie groep 1-2-3
Impuls Engelse lessen
Invoeringstraject Rots en Water
Invoeringstraject IPC jaar drie
Ontwikkelen en uitvoeren project ‘Spark’
Formatief evalueren 1 t/m 8 jaar 1
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Invoeren nieuwe versie 'Wereld in Getallen'
Invoeren nieuwe leesmethode groep 3
Duurzaamheid (afvalstromen, elektriciteit, papier) jaar 1
Certificaat gezonde school 'bewegen/voeding
Oriëntatie techniek in het onderwijs
Onderzoeksproject in samenwerking met de Marnix Pabo Schoolafspraken: een samenwerking
school en ouders’. Jaar 1

 Uitnodiging feestavond zesde lustrum

2.6 Controle op de leerprestaties/vorderingen
Observatiesysteem
Cito Taal en Rekenen
Methode: Kleuterplein 2
Rekenen, Begrijpend lezen, Begrijpend luisteren,
Spelling,
Lezen, Woordenschat
Tempotest automatiseren
Wereldoriëntatie, Werkwoordspelling,
Eindtoets groep 8 ‘Route 8’
Metingen van Kiva gr 2 t/m 8
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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. Indien noodzakelijk vinden er in de tussentijds ook gesprekken plaats.

Rapporten

Driemaal per jaar
December rapport 1
Maart Voortgangsrapport 2
Juli
rapport 3
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
Buiten de groep
Extra leerkracht

Ja
Ja
Ja
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Exchange Grundschule Sittensen en De Horn
februari 2019

3. Organisatie
3.1 Formatieomvang 1-7-2019
Aantal leerkrachten: 22
Leeftijdsopbouw
Het schoolteam van De Horn is qua leeftijdsopbouw evenwichtig opgebouwd. Er is echter geen
evenwicht in het aantal mannen en vrouwen. Er zijn geen mannelijke groepsleerkrachten
werkzaam op onze school.

Verzuimcijfers

De Horn

Verzuimpercentage 2017 2,59 %
Verzuimpercentage 2018 2,18%

Verzuimpercentage 1 tot 2 jaar
Verzuimpercentage 2017 0,00 %
Verzuimpercentage 2018 0,00 %
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Gemiddeld verzuimduur in kalender dagen
2017 11,42 dagen
2018 12,33 dagen

Meldingsfrequentie 2017
Meldingsfrequentie 2018

Onderwijsassistent
Conciërge
Directeur
Adjunct directeur
Vakleerkrachten
Coördinatoren Taal
Coördinatoren Rekenen
Interne begeleiding
Ict
Bestuursvorm
Medezeggenschapschapsraad
Ouderraad
16

1,09
 0,63

1
1
1
1
0
2
1
2
1
Stichting
oudergeleding 3 personen en teamgeleding 3 personen en
één adviseur
Oudergeleding 6 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 en Utrecht.
Loket Wijk
GGD/CJG
AMK
Fysiotherapie
Logopedie
Oog voor leren
Nuffic
Afdeling onderwijs gemeente Wijk bij Duurstede
Grundschule Sittensen ( Duitsland)
Stichting Binding
Voor- en naschoolse opvang
Kunst Centraal
Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds
Pedagogenpraktijken
Orthopedagogenpraktijk Wijk bij Duurstede

Bezoek bouw van het Vikingschip juni 2019

3.2 Directie
Kerntaken:
● Integraal verantwoordelijk voor het primaire proces
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● Adjunct directeur vervult gedelegeerde taken

3.3 Taakdifferentiatie in het team
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bouwcoördinatoren
Rekenspecialisten
Taalspecialisten
Coördinator ‘gezonde school’
Cultuurcoördinatoren
Muziekspecialist
Werkgroep veiligheid
Werkgroep IPC
ICT coördinator
Functionaris Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Conciërge
Interne begeleiders
Adjunct-directeur
Directeur

3.4 ICT activiteiten

Begin 2019 zijn we op de hoofdlocatie en op het Kompas overgestapt op de online leeromgeving
Cloudwise. Overal waar een internetverbinding beschikbaar, is kunnen leerkrachten en
leerlingen gebruik maken van de beschikbare software. Tevens zijn we actief op zoek naar een
geschikt platform voor webfiltering zodat leerlingen geen ongewenste sites meer kunnen
bezoeken.
Binnenkort starten met een test met Gynzy software. Deze software is volledig adaptief en past
volledig binnen onze IPC omgeving.
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Project ‘ Restaurant’ november 2018

3.5 Nascholingsactiviteiten
Voor iedere fte is er 500 euro in de begroting gereserveerd voor nascholing. Iedere leerkracht is
verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling.

De directeur is ingeschreven in het schoolleidersregister en heeft zijn herregistratie in 2019
voltooid. De adjunct directeur heeft het EVC traject gevolgd en is nu gecertificeerd schoolleider
A.
Nascholingstrajecten leerkrachten
● Inspiratie dag Kernvisie methode.
● Scholing BHV
● Gezonde school activiteiten
● IPC scholingstraject
● Scholing ‘Vroeg Vreemde Talen Onderwijs’
● Kiva scholingstraject
● Scholing Preventiemedewerker
● Tweedaagse cursus formatief evalueren
19

In oktober 2019 project ‘Spark’
600 jaar vaarwegen in Nederland

3.6 Personeel
Het team van de Horn is een goed functionerend team. Er wordt hard gewerkt in een prima
sfeer.
De personeelsleden houden zelf hun eigen bekwaamheidsdossier bij.
Met alle teamleden zijn functioneringsgesprekken gevoerd. Met een aantal collega’s zijn
beoordelingsgesprekken gehouden.
Anouk Wildervanck en Chantal van Heusden hebben ons team verlaten. Majorie Koornstra is
ons team in mei 2019 komen versterken.

20


3.7

Jan de Tuinman verzorgt de tuinen bij de twee panden

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
● Schoolfotograaf
● Lustrumfeest 30 jarig bestaan van De Horn
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.
De Horn heeft een actieve ouderraad die de school ondersteunt bij allerlei activiteiten. Wij zijn,
ook dit jaar, de ouders van de ouderraad veel dank verschuldigd.
Dit jaar is de ouderklankbordgroep eenmaal bij elkaar gekomen. De ouderklankbordgroep
bestaat uit de klassenouders. Notulen worden verspreid onder de ouders.
Daarnaast helpen ouders ons bij het leesonderwijs en de vele andere activiteiten in de school.
Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad is te lezen op de website van de school.
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3.8 Arbeidsomstandigheden
Het is belangrijk om plezier in het werk te houden. Het voorkomen van een te grote werkdruk is
voor ons een serieus item. Dit schooljaar 18/19 is er veel aandacht besteed aan het taakbeleid.
Het schoolteam en de medezeggenschapsraad is nauw betrokken geweest bij de invulling van
de taken.

Groep 8 in het Kasteelpark februari 2019
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4.0
4.1

Resultaten
Eindtoets basisonderwijs

De leerlingen hebben gescoord naar verwachting. Zie analyse eindtoets 2019.

4.2 Doorstroming vervolgonderwijs
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Uitleg onderwijsvormen:
LWOO Leerwegondersteuning
BBL Beroepsbegeleidende leerweg
KBL Kaderberoepsgerichte leerweg
TL= Theoretische leerweg
HAVO= Hoger algemeen vormend onderwijs
VWO + TTO= Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs + tweetalig onderwijs
Gymnasium
4.3 Verwijzing speciaal onderwijs
2014-2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

Sbo
2
0
0
1
2

So
0
1
1
0
1

Vso
0
0
0
0
0

Anders
0
0
0
0
0

Doublures: 9
Najaarskinderen die doubleren: 5
(cijfers juni 2019)
Vorig jaar 17/18 was het onderdeel meten en meetkunde onder het landelijk gemiddelde, dit
jaar 18/19 is het op het landelijk gemiddelde. De onderdelen taalverzorging, begrippenlijst,
dictee en verbanden zijn meer dan 9 punten boven het landelijk gemiddelde gescoord.
Luistervaardigheid en taal totaal zijn 5 punten boven het landelijk gemiddelde gescoord.
Getallen en verhoudingen zijn dit jaar respectievelijk 3 en 2 punten onder het gemiddelde
gescoord, lezen en woordenschat zitten 0.8 punten onder het landelijk gemiddelde..
De adviezen zijn:
BBL/KBL LWOO 2
KBL
2
KBL LWOO
3
KBL/TL
1
TL
10
TL/HAVO
5
HAVO
6
HAVO/VWO 2
VWO
5
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Wordt naar de individuele groepen gekeken, dan zijn we tevreden over beiden groepen 8: 8A
(23 leerlingen , score 203.1) en 8B (13 leerlingen, score 217.5).
Groep 8A heeft op groepsniveau bijna 2 punten onder het landelijk gemiddelde gescoord, groep
8B heeft op groepsniveau zeer ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord,.
Groep 8A: Lezen en nagenoeg alle rekenvaardigheden liggen onder het landelijk gemiddelde.
Dit lag in de lijn van onze verwachtingen. In deze groep zijn veel kinderen met een diagnose
en/of leermoeilijkheden.
Groep 8B: daar liggen alle onderdelen zeer ruim boven het landelijk gemiddelde van 6 tot 26
punten erboven.
Beide groepen hebben te maken gehad met een wisseling van leerkrachten.
(zie analyse eindtoets 2019)
4.5 Public relations
We hebben goede contacten met de plaatselijke/landelijke pers. Onze school staat regelmatig in
de krant of in andere publicaties. Daarnaast is de verslaggever Robert- Jan Booy van RadioM
eenmaal op bezoek geweest bij de school. Een andere keer is Jan Heijman naar Utrecht gegaan
om zijn bijdrage te leveren. Aan radio 1 is aan ons eenmaal gevraagd om een bijdrage te
leveren.
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Radio M februari 2019

4.6 Bezoek onderwijsinspectie
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. Deze worden door de directie en na goedkeuring door de mr,
aangeleverd bij het schoolbestuur. Rekeningen worden vanaf januari 2018 geheel verwerkt door
het administratiekantoor. Het opzoeken van begrotingsnummers is vanaf die datum verleden
tijd. Dit betekent een taakverlichting van de directeur.
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.
We hebben besloten om voor schooljaar 18/19 een extra groep te financieren vanuit de
financiële buffer van de school. Deze groep is begroot op 50.000 euro. Daarnaast is er een extra
investering gedaan op ict gebied. De aanschaf van chromebooks voor de midden- en
onderbouw.
Bij het samenwerkingsverband is in juni 2019 subsidie aangevraagd voor twee projecten:
● Rots en Water
● 1-2-3
Het is nog niet bekend of de subsidie is toegekend.
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Formulier Vaststelling van het jaarverslag 2018/2019

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 2018/2019

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
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