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Als een kind belachelijk wordt gemaakt, 
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Als een kind zich moet schamen, 
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Als een kind opgroeit met aanmoediging, 
leert het zelfvertrouwen. 

Als een kind geprezen wordt, 
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INLEIDING 
Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2017-2018 van Kindcentrum PCBO De Gong. In het 

jaarverslag beschrijven wij ten aanzien van een aantal specifieke punten hoe ‘Ruimte voor talent’ in 

het onderwijs én in onze opvang voor kinderen van 2 tot 13 jaar vorm krijgt. Wij willen in een veilige 

omgeving vanuit vertrouwen samenwerken aan goed en inspirerend onderwijs. Daarbij is 

partnerschap met ouder(s), verzorger(s) essentieel. Een groot deel van de ontwikkeling van het kind 

vindt immers plaats op school.  

Het jaarverslag wordt in samenwerking met team, Ouderraad en MR-oudergeleding samengesteld en 

is bedoeld voor ouders van toekomstige leerlingen en voor ouders van wie kinderen nu al naar onze 

school gaan. Dit jaarverslag bevat informatie waarmee iedere belangstellende geïnformeerd wordt 

over het wel en wee van onze school. Hiermee beogen wij een goede inkijk in onze school te geven. 

Naast dit jaarverslag verwijzen wij u graag naar onze website;  hier is tevens veel informatie te 

vinden.  

Mocht u na het lezen van dit jaarverslag nog vragen of opmerkingen hebben: wij horen ze graag!  

Kitty ten Napel 

Directeur Kindcentrum PCBO De Gong 

 
 
Contactgegevens 
 
Koperslagersdonk 4-6 
7326 HM Apeldoorn 
055-542 22 93 
 

Mail: gong@pcboapeldoorn.nl  

Website: www.gong.pcboapeldoorn.nl 

Facebook: PCBODEGONG 

 

mailto:gong@pcboapeldoorn.nl
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ONDERDEEL VAN PCBO APELDOORN 
PCBO De Gong is één van de 27 scholen voor protestants christelijk basisonderwijs in Apeldoorn. De 

scholen behoren tot de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO) te Apeldoorn. De 

27 scholen hebben samen ruim 5900 leerlingen en ruim 580 medewerkers. De Raad van Bestuur, 

bestaande uit twee personen, Gert Nijmeijer en Wim Schotman, leidt de organisatie. De Raad van 

Toezicht, die toetst of de organisatiedoelen worden gehaald, bestaat uit zes personen. Het bureau 

van PCBO Apeldoorn ondersteunt de 27 scholen. Het bureau draagt zorg voor een stabiele, 

betrouwbare en proactieve bedrijfsorganisatie. 

PCBO Apeldoorn is een vitale en dynamische onderwijsorganisatie, verantwoordelijk voor kwalitatief, 

betekenisvol en toekomstgericht, passend onderwijs. Ruimte voor groei is het motto van PCBO 

Apeldoorn, behorende bij de nieuwe koers die PCBO heeft opgesteld in het strategisch 

meerjarenbeleidsplan 2015-2019, met als titel: Samen het verschil maken. Het plan bevat het PCBO 

verhaal en richtinggevende visie uitspraken die koersbepalend en doelstellend zijn. 

Vijf kernwoorden bekrachtigen de nieuwe richting: bevlogenheid, samen, verschil, ruimte en groei. 

Het strategisch meerjarenbeleidsplan 2015-2019 is te downloaden op de website van PCBO. 

Via de website van PCBO kunt u ook het jaarverslag inzien en downloaden. 

Stichting PCBO Apeldoorn 
 
Raad van Bestuur 
E. Kopmels, voorzitter Raad van Bestuur 
W. Schotman, lid Raad van Bestuur 
 
Bezoekadres:  
Jean Monnetpark 27 
7336 BA Apeldoorn 
T: 055- 5 22 44 77 
I:  www.pcboapeldoorn.nl 
E: info@pcboapeldoorn.nl 

  

Postadres: 
Postbus 2741 
7301 EE Apeldoorn 
 
 

 

http://www.pcboapeldoorn.nl/
mailto:info@pcboapeldoorn.nl
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RUIMTE VOOR TALENT 
Onze visie op goed onderwijs in een moderne samenleving hebben wij vertaald in ons motto 'Ruimte 

voor talent!'. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talent. Dat betekent dat het onderwijs op onze 

school goed, veelzijdig en inspirerend is, om zo tegemoet te komen aan verschillen. Die verschillen 

tussen leerlingen en teamleden vinden wij waardevol! Wanneer veiligheid, vertrouwen en respect de 

basis zijn, kun je daar juist veel van leren. 

Naast het overbrengen van kennis, willen wij de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd, helpen en 

uitdagen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, jonge mensen die goed kunnen samenwerken. Wij 

willen hen met respect voor de medemens en zijn omgeving voorbereiden op een goed functioneren 

in de toekomstige maatschappij.  

We leren de kinderen zich een kritische houding eigen te maken en na te denken over wat ze vinden. 

Hierbij is de christelijke identiteit voor onze school een leidraad.  
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TEAM PCBO DE GONG 
Per 1 augustus 2015 zijn PCBO De Gong Matengaarde en PCBO De Gong Matendonk officieel 
gefuseerd tot één basisschool: PCBO De Gong. Met ingang van 4 november 2015 zijn beide scholen 
ook fysiek gehuisvest in het gebouw aan de Koperslagersdonk. Schooljaar 2017-2018 was het derde 
‘fusiejaar’: één school, één team.  
 
Gesprekscyclus  
Afgelopen schooljaar waren binnen de gesprekscyclus de beoordelingsgesprekken aan de beurt. 
Iedere collega heeft aan de collega’s uit het actieteam gevraagd een 360 graden feedback 
competentie score lijst in te vullen. Vervolgens hebben zij hier met elkaar een gesprek over gevoerd. 
Het beoordelingsgesprek is een eenzijdig gesprek a.d.h.v. wat de directeur gescoord heeft op de 
competenties. Tijdens het beoordelingsgesprek volgt hier een  toelichting op. Na deze toelichting 
hebben we de feedback van de collega’s besproken. Mooi om te zien dat de feedback vaak overeen 
kwam met de scores en toelichting van de directeur. Soms net vanuit een andere invalshoek, maar 
eigenlijk altijd complementair aan elkaar.  
 
Nieuwe collega’s 
We verwelkomen KM in ons onderwijsteam. Zij is m.i.v. 1-8-18 benoemd voor een volledige baan en 
zal in het nieuwe schooljaar voor groep ½ staan. Karlijn heeft vanaf de kerstvakantie al ingevallen in 
deze groep.  
 
Eén pedagogisch medewerker stopt m.i.v. 31-07-18 met zijn werkzaamheden in onze school voor 
DOK13 en is benoemd als leraar ondersteuner. Zijn inzet op woensdag, donderdag en vrijdag heeft 
als doel de werkdruk van het onderwijzend team te verlagen. Hij heeft de CALO afgerond en volgt nu 
de PABO.  
 
Eén pedagogisch medewerker sto werkt binnen onze school in het opvangteam en gaat haar uren 
uitbreiden in een opleidingstraject tot onderwijs assistent.  
 
Door de verschuiving van werkzaamheden van bovengenoemde pedagogisch medewerkers is het 
opvangteam uitgebreid met 2 pedagogisch medewerkers. 
 
Studenten 
De stagiaire in groep 3 heeft in het afgelopen jaar haar LIO stage afgerond in groep 3. Een andere 
stagiaire is met zijn LIO stage gestart in groep 5 en zal hier volgend schooljaar mee verder gaan. Op 
vrijdag werden de gymlessen verzorgd door twee gymstudenten van het ROC. Verder hebben we 
studenten vanuit de PABO begeleid en zijn er heel veel maatschappelijke stages gedaan door 
middelbare scholieren.  
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Afscheid 
Aan het einde van schooljaar 2017-2018 nemen we afscheid van één collega. Zij heeft m.i.v.  
1-8-18 een nieuwe baan in Epe aanvaard. Ook nemen we afscheid van onze directeur. Zij maakt 
binnen PCBO de overstap naar PCBO De Korenaar en PCBO Koningin Juliana. Wie haar opvolger gaat 
worden is ten tijde van het verschijnen van dit jaarverslag nog niet bekend.  
 
Pensionering 
Eén collega gaat genieten van haar welverdiende pensioen. Na 44 dienstjaren in het onderwijs, op 
drie verschillende PCBO scholen, zet zij een punt achter haar onderwijs carrière.  
 
Tijdelijke medewerkers 
Vanwege een zwangerschapsverlof en aansluitend de start van de derde kleutergroep in het 
voorjaar, heeft een invaller met een vaste aanstelling het afgelopen schooljaar ons team versterkt. 
We nemen nog geen afscheid van haar, omdat zij ook komend jaar nog een tijdelijke vacature in 
groep 5 zal gaan invullen.  
 
Ziekte 
De Gong kent een zeer laag ziekteverzuimpercentage in de afgelopen maanden. Gemiddeld was dit 
tot mei 2018 0,17%. Bij één collega werd borstkanker geconstateerd waardoor zij, vanwege operatie 
en bestralingen, tot de zomervakantie niet werkt. De vooruitzichten zijn goed en we gaan ervan uit 
dat zij in het nieuwe schooljaar weer volledig hersteld zal zijn.  
 
Vervanging 
Doordat het ziekteverzuim laag is, is het landelijke probleem rondom te korten aan invallers, voor De 
Gong nog redelijk beperkt gebleven. In het najaar is groep 7 één ochtend naar huis gestuurd, verder 
hebben we alles op kunnen vangen. Er waren vaak geen invallers voor groep 7 en 8 beschikbaar. 
Doordat de leerlingenaantallen per groep in deze bovenbouwgroepen afgelopen schooljaar rond de 
20 lagen konden we dan groepen verdelen of samenvoegen. In een enkel geval is er gewisseld met 
een leerkracht uit groep ½. Dan ging de invaller voor de kleutergroep en de juf van groep ½ voor 
groep 8.  
 
We hebben niet of nauwelijks een beroep hoeven doen op eigen personeel om meer te werken bij 
ziekte van collega’s. De inzet van twee Lio studenten in de school zorgen er ook voor dat er wat meer 
rek is binnen het onderwijsteam om bij ziekte een groep op te kunnen vangen. In enkele gevallen zijn 
ook onderwijsassistenten ingezet om toezicht te houden.  
 
Het team heeft zich zeer flexibel ingezet en ervaart een gezamenlijke verantwoording voor het 
oplossen van deze vraagstukjes als die zich voor doen. Voor de inzet van de werkdrukmiddelen is 
bewust gekozen voor de inzet van een leraar ondersteuner. Eén van de redenen is dat deze persoon 
ook voor de groep mag staan in geval van calamiteiten.  
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PROFESSIONALISERING 
Professionalisering is belangrijk. Wij vinden het op De Gong belangrijk dat medewerkers zich blijven 
ontwikkelen. Dat kan op verschillende manieren, onder andere door betaalde en extern ingekochte 
opleidingen en scholing voor individuele teamleden.  
 
 

Overzicht opleidingen en scholing PCBO De Gong 2017-2018  

 

Naam collega:  Opleiding/scholing:  Datum:  Kosten:  
  

Nascholingsuren:  

Collega 1 
  

Begrijpend Lezen bij PCBO  
4 lezingen in het kader van 
Passend Onderwijs  
Inspiratiedag APS-Itdiensten in 
Vleuten 
 
Info. middag over 
sensomotorische 
prikkelverwerking bij kinderen.  
  
Voorlichting taalmethode  
 
  

31/1, 28/3 en 
18/4  
  
 11-11  
 
 
25 okt 
 
 
 
14 febr 

  
  
  
+/- 350,-  

9  
8  
  
6 
 
 
3 
 
 
 
3  

Collega 2  Effectief communiceren   
  
  
Begrijpend Lezen 3 middagen 
(PCBO)  
  
  
Info. middag over 
sensomotorische 
prikkelverwerking bij kinderen.  
  
Voorlichting taalmethode  
  

3 en 10 
oktober  
  
31 jan  
28 mrt  
18 april  
  
25 okt  
  
  
  
14 febr.  
  

1294,70  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

20  
  
  
10  
  
  
  
3  
  
  
  
3  
  

Collega 3 
  

Lezingen:   
Goed ped. vakmmanschap  
Pos. Psychologie  
Pijnlijke contacten  
Voorlichting PLUS klas  
Voorl. Sensomotoriek  

  
11 okt  
8 nov.  
7 feb  
6 sept  
25 okt  

  
  
  
  
  
  

  
3 uur  
3 uur  
3 uur  
1 uur  
1 uur  
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BHV bijhouden  
Kanjerco  
ICT  
E-learning humor   

  
  
  
7x10 min.   
  

  
  
  
98,-  

5 uur  
6 uur  
15 uur  
2 uur  

Collega 4 
  

Workshop passend onderwijs 
5a, b en c  
Kwaliteitskring HB 1  
Kwaliteitskring HB 2  
Slimme pedagogiek; Gelukkig 
HB  
Slimpuls  
Module Signaleren (opl. Trainer 
Leren, Leren Meth.)   

31-01-18  
28-03-18  
18-04-18  
08-11-17  
21-03-18  
  
Loopt nog  
9 mei  

  
  
  
  
477,95  
  
Op eigen kosten   

10 uur  
  
4 uur  
  
9 uur  
6 uur  

Collega 5 
  

n.v.t. i.v.m. laatste jaar voor 
pensionering  
  

-  -  -  

Collega 6 
  

IPC coördinator  5x  1350,-  20 uur  

Collega 7 
  

Workshop Faalangst PCBO  
  
Workshop ICT PCBO  

27-09-18  
  
31-01-18  
28-03-18  
18-04-18   

  4 uur  
  
12 uur  

Collega 8 
  

Rekenco    2460,-  300 uur  
  

Collega 9  Workshop passend onderwijs  
  
Signaleren en bespreekbaar 
maken van onveilige 
gezinssituaties  
  
Hoog Sensitieve Personen  

27-09, 01-11, 
29-11  
  
4 avonden  
  
  
 4 avonden  

   10  
  
  
 10  
  
  
 10  
  

Collega 10 
  

Workshop passend 
onderwijs PCBO 1a, 1b, 1c  
  

27-09  
01-11  
29-11  
  

n.v.t.   40 uur   

Collega 11 
  

Met sprongen vooruit 
vervolg ½  
  
Workshop passend onderwijs 
1a, 1b, 1c  
  
ICT   

14-3 en   
11-04  
5 uur  
27-09, 01-11, 
29-11  
12  
10  

498,- voor 2 
personen  
  
  
  
  
  

31 uur  
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Timemanagement CPS  

4  
16-08-17  
  

  
369,-  

Collega 12 
  

n.v.t. i.v.m. bevallings- en 
ouderschapsverlof   

      

Collega 13 
  

MijnID.nu   
Schoolleider 3.0  

Sept 2017-apri 
2019  

Kosten voor PCBO  2017-2018: 490 uur  
(Totaal 
35 ECTs => 35x28= 
980 uur)   

Collega 14 
  

Teacher for learning – tweede 
jaar IPC coördinator   
  

3 dagen   1350,-  20 uur  

Collega 15 
  

Lezingen SWV:  
Positieve psychologie  
Hechtingsstijlen  
Passende perspectieven  
Met Sprongen Vooruit gr.1/ 2  
  
Strategie voor leren  
  

  
08-11-17  
07-03-17  
04-04-17  
5 bijeen-  
komsten   
  
23-09-'17  
07-10-'17  
  

n.v.t.  
  
  
  
499,00  
  
  
600,00   

6 uur  
  
  
  
30 uur  
  
  
25 uur  

Collega 16 
  

Met sprongen vooruit 
vervolg ½  
Workshop passend onderwijs 
1a, 1b, 1c  
ICT   

14-3 en 11-04  
27-09, 01-11, 
29-11  
10  

498,- voor 2 
personen  

17 uur  

Collega 17 
  

Workshop passend onderwijs 3  27-9    4 uur  

Collega 18 
  

Inspiratiedag APS-ITdiensten  
Digitaal rapport – Parnassys   

11-11    
  
675,-  

6 uur  

  
Teamscholing:  
Beredeneerd aanbod in de kleutergroepen: 2425,60 uitgevoerd door OinO  
IPC jaar 2: betaald in het eerste jaar  
Studiemiddag begrijpend lezen voor mb en bb: 751,49  
Kanjertraining licentie B: 1700,-  
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Resultaten 
Leerlingenaantal  

PCBO De Gong telde per 01-10-2017 215 leerlingen. De prognose voor 01-10-2018 is in januari 

gesteld op 205 leerlingen. We nemen aan het einde van schooljaar 2017-2018 afscheid van twee 

groepen 8 van 40 leerlingen. In juni is de prognose voor 01-10-2018 bijgesteld op 200 leerlingen.  

We zien een voorzichtige toename van het aantal nieuwe leerlingen dat in de wijk De Zonnehoeve is 

komen wonen of daar nog gaat wonen. Onze open dag werd in het najaar bezocht door 7 gezinnen 

en in het voorjaar door 12 gezinnen.   

In schooljaar 2017-2018 zijn er 39 individuele kennismakingsgesprekken gevoerd door de directie. 

Vorig schooljaar waren dat er ook 39. Ongeveer 5 kennismakingsgesprekken zijn doorgeschoven naar 

volgend schooljaar i.v.m. de start van de nieuwe directeur.  

 

Schooljaar 2017-2018: 

Aantal kennismakingsgesprekken: 39 – 100% 
Aantal inschrijvingen n.a.v. kennismakingsgesprek ten tijden van het schrijven van dit jaarverslag:  
23 – 59% 
Van een aantal ouders moeten we nog een reactie in de vorm van een inschrijjformulier ontvangen.  
 
Ter vergelijk: schooljaar 2016-2017 
 
Aantal kennismakingsgesprekken:    39 – 100% 
Aantal inschrijvingen n.a.v. kennismakingsgesprek:  29 – 74%      
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Eindtoets groep 8 
Op 17 en 18 april hebben de leerlingen van onze beide groepen 8 de IEP eindtoets gemaakt. Dit 
schooljaar was dat voor de tweede keer de IEP toets in plaats van de CITO-toets. Stichtingbreed is er 
twee jaar geleden gekozen voor het overstappen op een andere eindtoets. De IEP kan in twee 
dagdelen worden afgenomen, waarbij de CITO-toets drie dagdelen nodig had. De vraagstelling en de 
opmaak van de toets is eigentijds en er is een opbouw van wat makkelijkere vragen naar wat 
moeilijker, zodat kinderen zelfvertrouwen opdoen bij het starten van de toets.  
 

 Gemiddelde standaardscore IEP-Gong: Landelijk gemiddelde scholengroep: 

2017-2018 
 

78,5 81,0 

2016-2017 81,7 80,8 

 Gemiddelde standaardscore CITO –Gong: Landelijk gemiddelde scholengroep: 

2015-2016 535,1 536 

 
Advies en uitstroom leerlingen groep 8  
 

 
 
Bron: Parnassys/Ultimview 
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ACTIETEAMS 
Actieteam IPC: 

Doelen 17-18  
De IPC methode is goed geïmplementeerd.   
Op Kindcentrum De Gong geven de leerkrachten meer leerling gestuurd onderwijs.   
Er is een vorm van beoordeling voor IPC voor op het leerlingrapport ontwikkeld. 
Ouders weten wat IPC is en 75% van de ouders is hier enthousiast over.  
 
Gerealiseerd in 2017- 2018 
Wat betreft de implementatie van de IPC methode zijn de volgende doelen gerealiseerd:   

• De nascholing horende het tweede jaar van de nieuwe digitale methode IPC voor de zaakvakken 

is afgerond. De  studiedagen waren gepland op:  dinsdag 31-10-17, maandag 05-03-18 en vrijdag 

18-05-18 Een observatie dag wordt nog afgesproken aan het eind van schooljaar 2018 5.1.2 In 

alle groepen worden 5 thema's behandeld waarbij de vaste structuur van IPC zichtbaar is in de 

klas. Elk thema is geëvalueerd op een vergadering.   

• Er zijn werkbijeenkomsten geweest voor het plannen van nieuwe Units.   

• Het actieteam heeft gezorgd voor het agenderen van dit onderwerp tijdens elke plenaire 

vergadering. De leden van het actieteam nemen hier in het voortouw en beginnen met  de 

evaluatie van een thema.   

• De leden van het actie team zijn zich bewust van de verwachtingen van de collega's over het 

actie team en stimuleren, enthousiasmeren en dienen als vraagbaak voor het team  

Gedeeltelijk gerealiseerd:  

• De leden van het actieteam hebben tijdens lessituaties klassenbezoeken in een andere milepost 

dan hun eigen milepost gebracht. De bezoeken zijn geëvalueerd en besproken met collega's  

binnen het actie team en geëvalueerd met de betreffende leerkracht.  Hierbij wordt een 

kijkwijzer gebruikt. De bezoeken worden tijdens de actieteam vergaderingen besproken: Er is nog 

gewerkt zonder kijkwijzer en het is niet gelukt dat iedereen een bezoek heeft gebracht bij elkaar.  

• De talentenmiddagen hebben een plek binnen de IPC thema’s gekregen. Hier toe is een eerste 

aanzet gedaan. Er is bij de talentenmiddagen gewerkt binnen de IPC thema’s  en met IPC lessen. 

Het doel ‘Op Kindcentrum De Gong geven de leerkrachten meer leerling gestuurd onderwijs’, is nog 

volop in ontwikkeling en zal een werkdoel blijven voor de komende jaren. Zo ook de onderliggende 

doelen voor dit jaar:  
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• De leden van het actieteam hebben hierbij een luisterend oor getoond. Indien dat gevraagd 

wordt hebben de leden van het actieteam geholpen naar een meer leerling gestuurde werkvorm 

te zoeken.  

• De assessment doelen (ik kan het een beetje, ik kan het ik kan het goed) waar aan gewerkt wordt 

binnen een thema hangen zichtbaar in de klas en een leerling kan vertellen waar hij of zij zich 

binnen dit doel bevindt.  

• Een leerling kan bij navraag het doel van een les verwoorden.  

• Tijdens de evaluatiemomenten bij de plenaire vergaderingen worden steeds tenminste 1 

klassensituatie besproken hoe er leerling gestuurd les wordt of kan worden gegeven. 

Het doel ‘Er is een vorm van beoordeling voor IPC voor op het leerling rapport ontwikkeld’ is 

gerealiseerd. Daarmee is ook het onderliggende doel:  De 21ste eeuwse vaardigheden hebben een 

plek gekregen op het leerling rapport. Voor de uitgave van het eerste schoolrapport is de handleiding 

en de beoordeling met het team besproken. Volledig gerealiseerd. 

Tot slot het laatste doel van dit jaar ‘Ouders weten wat IPC is en 75% van de ouders is hier 

enthousiast over’. De subdoelen waren:  

• Samen met de MR is er een ouderpanel gewijd aan IPC.   

• De Gonggeluiden is gebruikt voor het geven van meer bekendheid aan IPC. Het actieteam heeft 

onderzocht of de uitgave van een IPC bulletin nog noodzakelijk is of dat elke groep zelf zijn 

voortgang in het ipc naar ouders communiceert.   

• Er is een schoolbrede afsluiting geweest van een IPC thema waarbij ouders en andere 

belangstellenden zijn uitgenodigd. 

• De leerlingen hebben een presentatie verzorgd voor ouders waarin zij laten zien wat zij hebben 

geleerd tijdens IPC.  

Dit doel is moeilijk te toetsen. Het actie team zag het ouderpanel als middel om hier inzicht in te 

verkrijgen.Helaas was hier maar één aanmelding voor. De andere doelen zijn gerealiseerd. 

Evaluatie: 

De actieteam vergaderingen kwamen dit jaar moeizaam op gang. De oorzaak ligt voornamelijk in de 

verschillende dagen dat de collega’s werken. Tijdens de vergaderingen is er effectief gewerkt. Een 

groot deel van de tijd is gebruikt voor het voorbereiden van de studiedagen. Het actieteam leverde 

daarbij goede en waardevolle toevoegingen. De evaluatie gesprekken van de klassenbezoeken 

binnen het actieteam wordt als waardevol ervaren en worden volgend jaar uitgebreid. Dat één van 
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de actieteamleden de opleiding IPC coördinator heeft gevolgd was een belangrijke verrijking van het 

team. Helaas gaat zij onze school verlaten.  

De visie van school is het ontwikkelen van alle talenten van het kind. Omdat het actieteam graag de 

talentenmiddag meer wil implementeren binnen IPC is het van belang dat hier een goede 

samenwerking en verdere ontwikkeling komt. Daartoe is de school een samenwerking aangegaan 

met CMK (Cultuureducatie met kwaliteit) om zo het borgen van de kunstzinnige vorming binnen de 

school te borgen. Het is daarom belangrijk dat er een IPC/ Cultuur actieteam wordt gevormd. 

Doelen voor 2018-2019 voor IPC 

• Het actieteam draagt de zorg dat de werk-  en leerwijze van IPC zal worden geborgd. Hiertoe 

wordt er tenminste 1 collega opgeleid tot IPC coördinator. 

• Het actieteam komt samen met het team per leergebied, aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, 

ICT, techniek en kunstzinnige vorming tot maximaal drie assessment doelen die bij de visie van 

het Kindcentrum De Gong passen. 

• Het actieteam organiseert  een studiedag waarbij leerling gestuurd onderwijs centraal staat. 

•  Er worden door het actieteam klassenbezoeken gedaan  waarbij gekeken wordt naar het gebruik 

van doelen en leergesprekken in de klas. Hierbij staat het leren van en met elkaar  centraal. 

• Het ontwikkelen van een budget per de Milepost. 

• Het actieteam blijft zorg dragen voor een goede communicatie over IPC richting ouders. Hierbij 

wordt gestreefd naar grotere betrokkenheid. Hiertoe wordt per milepost gekeken wat ouders 

voor een thema kunnen betekenen. 

• Het actieteam zorgt voor een gezamenlijke start van het nieuwe schooljaar . 

• Het actieteam coördineert de thema-planning. 

Doelen voor 2018-2019 voor Cultuur 

• Het actieteam richt zich verder op het combineren van de talentenmiddag en IPC waarbij er 

een goede doorgaande lijn ontstaat voor de cultuurvakken. Hiervoor wordt een IPC/Cultuur 

actieteam gevormd. De huidige ICC-er gaat in samenwerking met  CMK( Cultuureducatie met 

kwaliteit), het actie team  en het team deze lijnen uitzetten. 

• Binnen de talentenmiddag komt tenminste op één vakgebied een goede doorgaande lijn van 

opbouw van technieken waarbij er zorg gedragen wordt voor een verbinding met IPC. Dit 

gebeurt door de technieken te koppelen aan de thema’s. 

• Er wordt tenminste 1 ICC ( Interne Cultuur Coördinator)  coördinator opgeleid.  

Actieteam ICT: 
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Doelen voor 2017- 2018 

• Er zijn facultatief trainingen aangeboden door onze eigen ICT-er en er is individuele 

ondersteuning van de ICT-er op aanvraag.  

• De inzet van eigentijdse- en digitale middelen heeft binnen drie jaar bijgedragen aan een 

verhoging van de kwaliteit van onderwijs. 

• Iedere leerkracht werkt met Office 365  

• De bovenbouwleerlingen werken met Office 365  

• Leerlingen en leerkrachten gebruiken tablets ten behoeve van het onderwijs  

• Er is een leerlijn digitale vaardigheden voor leerlingen ontwikkeld.  

• Het actieteam ICT heeft een ICT plan gemaakt voor De Gong. 

Gerealiseerd in 2017-2018 

• Dit schooljaar heeft de wijk-ict-er verschillende workshops georganiseerd. Digibord- gebruik, 

Office 365 en tabletgebruik in de bovenbouw waren onderwerpen die aan bod kwamen. Ook is 

er voor enkele collega's een individueel coaching traject doorlopen. 

• Alle leerkrachten werken met Office365. Mail en bestandsopslag vindt via dit medium plaats.  

• De bovenbouwleerlingen werken allemaal met Office365 voor het maken en opslaan van 

werkstukken en presentaties. 

• De leerlingen hebben tot april 2018 gebruik gemaakt van tablets. Daarna is er gekozen om over 

te stappen op chromebooks, daar deze devices een lagere uitval laten zien. 

Gedeeltelijk gerealiseerd in 2017-2018 

• De inzet van digitale (leer)middelen heeft binnen 3 jaar bijgedragen aan een verhoging van 

kwaliteit van het onderwijs. Hierin zijn al stappen gezet, vooral in digitale vaardigheden, maar dit 

behoeft voor het komende jaar nog uitbreiding. 

• Het actieteam heeft dit jaar gebruikt om inspiratie op te doen voor het schrijven van het 

onderwijs- ICT- plan. Volgend schooljaar zal er onder begeleiding van IT-Workz dit onderwijs- ICT- 

plan concreet geschreven worden. 

Doelen voor 2018 – 2019 

• Als onderdeel van het onderwijs- ICT- plan wordt er een leerlijn digitale vaardigheden 

ontwikkeld. 

• PCBO De Gong heeft een onderwijs- ICT- plan. 

• Ontwikkelen van een digitaal rapport m.b.v. Parnassys (leerling-administratiesysteem) 
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• Onderhouden van digitale vaardigheden van leerkrachten d.m.v. individuele coaching en 

teamtrainingen. O.a.: 

o Office365 agendafunctie 

o Digibord-gebruik 

o Privacy-regelgeving 

Evaluatie 2017- 2018 

Het actieteam ICT bestond dit schooljaar uit: Elzelien Berends, Kitty ten Napel, Margreet Huizer, 

Ronald Brons en Stephanie van Schaik.  

 

In een prettige werksfeer zijn we aan de slag gegaan met het de doelen uit het jaarplan.  

In het eerste half jaar hebben we inspiratie opgedaan op twee plaatsen. De Rivierenwijkschool in 

Deventer en de inspiratiedag van APS-ITdiensten. Helaas hoorden we halverwege het schooljaar dat 

we niet door PCBO zijn ingeloot om nog voor de zomervakantie van 2018 met IT-Workz om tafel te 

gaan voor het onderwijs- ICT- plan. Dit plan zullen we in schooljaar 2018 – 2019 gaan schrijven. 

Onderdeel hiervan wordt de leerlijn digitale vaardigheden. 

Het is prettig om het team de verschillende specialisten (reken-, taal, ICT en zorg) te hebben. Vanuit 

deze invalshoeken hebben we naar de ontwikkelingen gekeken. Lastig was het soms om afspraken te 

plannen, omdat niet iedereen op dezelfde dag werkt. Toch hebben we daar met creatief denken/ 

organiseren een oplossing voor gevonden. 

Actieteam Kindcentrum: 

Doelen 17-18 

Het actieteam kindcentrum is in schooljaar 17-18 bezig geweest met de volgende doelen: 

• realiseren van communicatie door BSO en peutergroep via DigiDuif 

• Inhoudelijk afstemming tussen peutergroep en kleutergroepen in de actieteamvergaderingen 

• vanuit BSO en peutergroep bijdragen aan facebook, nieuwsbrief en groepsnieuws 

• zichtbaar maken van de activiteiten voor ouders in peutergroep en BSO 

• aansluiten van pedagogisch medewerkers bij gesprekken tussen school en ouders 

• pedagogisch medewerkers van de peutergroep voeren periodiek 10 minuten gesprekken 

• plan schrijven voor ontwikkelen van doorgaande lijn 

• herinrichting van de buitenruimte van de opvang en het creëren van extra opbergruimte voor 

materiaal 
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Gerealiseerd in 17-18  

Het actieteam kindcentrum heeft de volgende dingen gerealiseerd in schooljaar 17-18: 

• Alle digitale communicatie met ouders door BSO en peutergroep verloopt  via DigiDuif. 

• In de vergaderingen van het actieteam is steeds inhoudelijke afstemming over de activiteiten van 

peutergroep en kleutergroep en de mogelijkheid om bij elkaar aan te sluiten.  

• Komend jaar willen we brainstormen over verschillende mogelijkheden om 

samenspeelmomenten te blijven creëren, ook op het moment dat de kleutergroepen groot zijn.  

• De peutergroep heeft in de dagelijkse gang van zaken veel afgestemd op de school, zoals liedjes, 

het gebruik van dagritme kaarten van de Kanjertraining en Kanjertraining activiteiten.  

• Warme overdrachtsgesprekken vinden plaats.  

• Er zijn 3 stappenplannen ontwikkeld voor;  

o Intake nieuwe peuters 

o Warme overdracht 

o Intake nieuwe kleuters 

• De peutergroep is gestart met het werken vanuit doelen, m.b.v. de SLO leerlijnen Jonge Kind. 

Dit sluit aan bij het nieuwe volgsysteem dat we in de kleutergroepen gaan gebruiken m.i.v. 

schooljaar 2018-2019.. 

• Voor startende kleuters en hun ouders zijn de boekjes 'Hoera ik ga naar school' en de 

kleuterinformatiegids gemaakt. Hiervan kunnen we volgend jaar een peuterversie maken.  

• Aan het eind van het schooljaar 2017-2018 hebben de leraren en pedagogisch medewerkers 

gezamenlijk een themaplanning voor het nieuwe schooljaar en een rooster voor het gebruik 

van het speellokaal gemaakt. 

• De peutergroep verstuurt tegelijk met school een bericht met groepsnieuws aan de ouders. De 

pedagogisch medewerkers verzorgen voor de nieuwsbrief stukje vanuit BSO en/of peutergroep. 

Er is een schema opgesteld wie wanneer een stukje moet verzorgen. Hierin wordt volgend jaar 

ook een wekelijkse bijdrage van BSO of peutergroep aan facebook opgenomen. 

• De activiteiten in peutergroep en BSO zijn zichtbaar voor ouders.  

• Er is tot op heden één leerling waarbij een pedagogisch medewerker soms aansluit bij 

gesprekken tussen school en ouders.Dit gaat mogelijk binnenkort ook gebeuren bij twee andere 

leerlingen. Aanleiding voor deze gesprekken zijn zorgen rondom de begeleiding van een leerling 

die zowel bij onderwijs als bij opvang liggen. Doel van de gesprekken is om in overleg met 

leerkracht, ouders, IB, opvangcollega te komen tot een eenduidige begeleiding van de leerling. 

• De pedagogisch medewerkers van de peutergroep hebben 10 minuten gesprekken gevoerd met 

de ouders. Volgend jaar zullen zij gesprekken in november en mei voeren tegelijkertijd met de 
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gesprekken van school, zodat ouders de mogelijkheid hebben afspraken te combineren op de 

gespreksavond. 

• Eén van de pedagogisch medewerkers heeft voor haar opleiding een plan gemaakt voor een 

aanpassing van de buitenruimte van de opvang. De praktische uitvoering van dit plan zal 

grotendeels in schooljaar 2018-2019 plaatsvinden. 

Evaluatie 17-18 

De samenwerking binnen het actieteam Kindcentrum hebben wij als prettig ervaren. Alle leden 

droegen verantwoordelijkheid voor de afspraken rondom de doorgaande lijn van peuters naar 

kleuters. In peutergroep en kleutergroepen hebben we echt het gevoel dat we samen één team 

vormen. Door de verschillende werktijden van onderwijs- en opvangcollega's is het lastig 

vergadermomenten af te spreken. Doordat de pedagogisch medewerkers de aanwezigheid bij 

vergaderingen onderling verdeeld hadden, was het gevoel van betrokkenheid bij hen minder. Zij 

hebben dat zelf als minder prettig ervaren. We hebben het idee dat we effectiever kunnen werken 

als alle deelnemers van het actieteam in principe bij alle vergaderingen aanwezig zijn. Volgend 

schooljaar plannen we de vergaderingen los van de schoolbreed geplande actieteamweken in, zodat 

we op zoek kunnen naar de meest praktische momenten voor onderwijs- en opvangcollega's. In de 

planning van de vergaderingen nemen we ook van tevoren de taakverdeling binnen het actieteam op 

voor het hele schooljaar. 

Overige actiepunten voor komend schooljaar: 

• Aanschaffen van de rugzakjes als promotiemateriaal. 

• Pedagogisch medewerkers van de peutergroep volgen ook de twee trainingsmiddagen rondom 

de implementatie van het volgsysteem Leerlijnen Jonge Kind in Parnassys. 

• Uitzoeken waar twee pedagogische medewerkers van de peutergroep hun A-licentie 

Kanjertraining kunnen halen en de overige twee de training voor de B-licentie. 

• Evalueren warme overdracht en tien minutengesprekken. 

• Deelname van de peutergroep aan de groepsbesprekingen met de Intern begeleider in okt/nov 

en mrt/apr. 

  



 

Jaarverslag PCBO De Gong 2017-2018 

 

 

22 

 

Actieteam Gedrag: 

Doelen 17-18  

Het actieteam gedrag is in schooljaar 17-18 bezig geweest met de volgende doelen: 

 * het opstarten en evalueren van de Kanjerstartweken. 

 * het opstarten en evalueren van de Goed van Start-weken. 

 * het afleggen van groepsbezoeken (twee per actieteamlid) ter observatie van het gebruik van    

Kanjertaal in de praktijk. 

 * het maken van een format in Parnassys voor het groepsplan gedrag. 

 * het regelmatig inplannen van Kanjeroefeningen in teamvergaderingen. 

 * het regelmatig inbrengen van een gedragscasus in teamvergaderingen om te oefenen met het 

protocol gedrag. 

 

Gerealiseerd in 17-18 

Het actieteam gedrag heeft de volgende dingen gerealiseerd in schooljaar 17-18: 

 * in de hele school is gewerkt met de Kanjerstartweken. Dit is geëvalueerd binnen het team en 

binnen het actieteam en dit gaan we voortzetten. Het team heeft unaniem aangegeven deze 

startweken als zeer waardevol te ervaren in het groepsproces. 

 * in de hele school is gewerkt met de Goed van Start-weken. Dit is geëvalueerd binnen het team en 

binnen het actieteam en dit gaan we voortzetten. Het team heeft aangegeven, deze weken als 

navolging op de Kanjerstartweken, als waardevol te ervaren, om op deze manier de eerste weken 

van het schooljaar structureel aandacht te blijven geven aan het groepsklimaat. 

 * elk lid van het actieteam heeft twee teamleden bezocht in de klas. De eerste ronde bezoeken is 

binnen het actieteam geëvalueerd. We hebben met elkaar geconstateerd, dat we in nagenoeg alle 

groepen Kanjertaal terug horen in het dagelijks werken, en dat er door alle teamleden constructief 

en positief met kinderen wordt gecommuniceerd. Wel misten we een observatielijst, om zo 

doelgerichter te kunnen observeren. Dit nemen we mee als aandachtspunt bij eventuele volgende 

groepsbezoeken. 

 * er is een tijdelijk protocol gedrag voor de tso opgesteld, naar behoefte van de medewerkers tso. 

Het gedragsprotocol bevatte hierover nog geen afspraken, hieraan was wel behoefte. De 

medewerkers van de tso hebben dit tijdelijke protocol ontvangen.  

 * er is een format voor het groepsplan gedrag in Parnassys gemaakt. Dit moet nog met directie en ib 

worden bekeken. 

 * er is regelmatig een Kanjeroefening gedaan tijdens teamvergaderingen om het aantal in te zetten 

Kanjeroefeningen voor teamleden uit te breiden.  
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* er is een aantal maal een gedragscasus in een teamvergadering ingepland om zo het team 

vertrouwder te maken met het protocol gedrag. 

Evaluatie 17-18 

De samenwerking binnen het actieteam gedrag hebben wij als heel prettig ervaren. Vergaderingen 

verliepen vlot en efficiënt, waardoor we veel werk hebben kunnen verzetten. De leden van het 

actieteam vulden elkaar mooi aan in werk- en zienswijzen. Dit schooljaar hebben we regelmatig onze 

doelen moeten bijstellen naar de behoefte van het team. Acute dingen kregen voorrang en daardoor 

hebben we minder de focus kunnen leggen op onze eigen doelen. Het groepsplan gedrag is daarom 

nog niet zover af als we graag zouden willen zien. Daarom gaan we hier in schooljaar 18-19 mee 

verder. Ook merken we, dat het werken met het protocol gedrag nog niet elk teamlid even goed 

afgaat en dat het protocol nog te vaak niet goed wordt ingezet. Ook missen we hierin, dat we 

worden betrokken door teamleden en vaak niet op de hoogte zijn. Komend schooljaar gaan we 

hieraan werken. 

Overige actiepunten voor komend schooljaar: 

• Het definitief maken van het groepsplan gedrag in Parnassys. 

• Het uitproberen van het groepsplan gedrag in enkele klassen. 

• Het voorlichten van het team over het groepsplan gedrag: waarom en hoe? 

• Het regelmatig onder de aandacht blijven brengen van het gedragsprotocol, zodat dit steeds 

bekender wordt voor het team. 

• Blijven monitoren of en hoe het gedragsprotocol wordt ingezet. 

• Borgen van de Kanjerstartweken en de Goed van Start-weken. 

• Regelmatig een Kanjeroefening inbrengen in teamvergaderingen, om zo de hoeveelheid in te 

zetten oefeningen te vergroten. 
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Opvang  
VSO/BSO 

Schooljaar 2017-2018 was het tweede schooljaar met DOK13 als kinderopvangorganisatie. Er zijn 6 

medewerkers begonnen zijn op de VSO/BSO. Twee van deze medewerkers volgen de opleiding Kind 

en Educatie, lopen stage bij De Gong en werken in het kinderopvangteam.  

De pedagogisch medewerkers maken onderdeel uit van het schoolteam en zijn zowel in de opvang 

als in het onderwijs inzetbaar. Naast hun werk in de opvang hebben zij de volgende zaken in het 

onderwijs vormgegeven:  één medewerker heeft het afgelopen schooljaar bij groep 3 en bij de 

talentenmiddagen gewerkt, één medewerker heeft aan groep 2 schrijfdans gegeven, één 

medewerker is op Giethoornkamp geweest met groep 8, één medewerker heeft als 

onderwijsassistent ondersteuning gegeven bij groep 4 en 5 en heeft bij de talentenmiddagen 

gewerkt en één medewerker heeft stage gelopen bij groep 1/2. 

De VSO/BSO is erg hard gegroeid met het kind aantal. Hierdoor kunnen we soms minder flexibel zijn 

als het gaat om de wens van ouders om een dag te ruilen o.i.d. De activiteiten bij de BSO waren 

divers en kinderen en ouders zijn tevreden. Het aanbod was erg gevarieerd. Van knutselactiviteiten, 

apparaten uit elkaar halen of gewoon samen met de juf of meester een spelletje doen. Voetballen in 

de pannakooi en op warme dagen lekker een ijsje kopen bij de ijssalon.  

De vakantieopvang wordt verzorgd binnen de school zelf. We horen van en merken aan de kinderen 

dat zij het fijn vinden in een vertrouwde omgeving en met vertrouwde gezichten op de BSO te zijn. 

Door de verschillende kwaliteiten van de pedagogisch medewerkers te benutten komen we tot een 

gevarieerd aanbod van activiteiten en het thema verandert na elke vakantie. In de vakanties zijn we 

ook echt op uitstapjes geweest met de bus naar: de bioscoop, Monkey Town, Dino-land of sporten in 

de sporthal.  

Dit is nog maar een kleine indruk van de activiteiten bij de BSO. Wij gaan er als team voor om deze 

ontwikkelingen door te zetten en alle kinderen ook volgend jaar een fantastische BSO-tijd te 

bezorgen! 
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Peutergroep 

Er zijn vier medewerkers die werken bij de Peutergroep werken.  

De Peutergroep is begonnen met op maandag 3 peuters en einde schooljaar 9, dinsdag 10 peuters en 

einde schooljaar 15 en donderdag 9 peuters en einde schooljaar 16. De Peutergroep is het afgelopen 

jaar flink gegroeid in het kind aantal. 

Het afgelopen schooljaar is hard gewerkt om de doorgaande ontwikkelingslijn van de Peutergroep 

naar de Kleutergroep te ontwikkelen. Dit schooljaar 2017/2018 zijn wij begonnen met de doorgaande 

ontwikkelingslijn, hierbij kunt u denken aan: startgesprekken, observaties, 10 minutengesprekken, 

warme overdracht etc. Ook het aanbod/activiteiten voor de peuters was erg divers, want er wordt 

gekeken naar de groep en het kind. In de grote kring samen praten over het thema of kleuren en 

vormen bekijken/benoemen. Ook wordt er in kleine groepjes gewerkt aan een spelletje of een extra 

boekje lezen. Zo kunnen we de kinderen goed blijven observeren en kijken waar de kinderen staan in 

hun ontwikkeling. Binnen/buitenspelen is ook erg belangrijk. Buitenschoolse activiteiten hebben ook 

plaatsgevonden: Schoolreisje, boswandeling of de kinderboerderij.  

Vanaf schooljaar 2018/2019 blijft de Peutergroep open op maandag, dinsdag en donderdag. Bij 

voldoende belangstelling en aanmeldingen voor de woensdag en/of de vrijdag en verlengde opvang 

tot 14:30 uur gaan wij dit realiseren. 

De kind aantallen zijn op het moment van schrijven van dit jaarverslag als volgt:  

BSO VSO Peutergroep  

ma -26 
di - 31 
wo - 9 
do - 17 
vr - 10 

ma - 14 
di - 12 
wo - 0 
do - 6 
vr - 4 

ma - 9 
di - 14 
do - 16 
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TSO 

Schooljaar 2017-2018 was het laatste jaar voordat het continurooster ingevoerd gaat worden. Dit 

betekent dat dit het laatste jaar is geweest waarin we tussen schoolse opvang hebben gekend.  

Wederom is er dit jaar gebruik gemaakt van het digitale systeem tso-assistent. De ervaring van vorig 

jaar heeft ons geleerd dat dit systeem fijn werkt. Ook dit jaar is het systeem goed bevallen. Het 

systeem is overzichtelijk en ouders kunnen kinderen sneller en makkelijker aan- of afmelden. 

Daarnaast is er op elk moment inzichtelijk welke bijzonderheden er rondom een kind spelen. 

De vrijwilligers hebben dit jaar hard gewerkt om de tso elke dag opnieuw goed te laten verlopen. Bij 

eventuele schaarste is er gezorgd voor vervanging, waarbij de leerkrachten en pedagogisch 

medewerkers hun steentje hebben bijgedragen. 

We hebben dit jaar een stijgende lijn gezien in het aantal kinderen dat gebruik maakte van de tso. 

Maandag: 103 kinderen 

Dinsdag: 113 kinderen 

Woensdag: N.v.t. 

Donderdag: 50 kinderen 

Vrijdag: 12 kinderen 

Al met al complimenten voor de vrijwilligers, ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en 
andere betrokkenen die hebben gezorgd voor een veilig pedagogisch klimaat waarin de kinderen met 
elkaar van de pauze konden genieten. 
 
Oudercommissie opvang 

Vanuit de school bestaat de wens om, vanuit de gedachte van het zijn van een Integraal 

Kindcentrum,  de samenwerking tussen de oudercommissie van de opvang en de ouderraad en mr 

van de school vorm te gaan geven. In het afgelopen schooljaar zijn binnen diverse geledingen 

gesprekken geweest over deze wens, de haalbaarheid en de vorm waarin dit plaats zou kunnen 

vinden. Komend schooljaar dient hier een vervolg aan gegeven te worden.   
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Diversen  
Markant – Talentenmiddagen  

 De samenwerking met Job Kaihatu van Markant verliep -evenals vorig jaar- zeer prettig. Middels 

mailcontact overlegden we over de invulling van de Talentenmiddagen. Job reageert snel en denkt fijn 

mee met onze organisatie.  Dit schooljaar verzorgde Jelle de Kroon (Mi Dushi) één periode Djembé-lessen 

en Pauline Wijnen drie periodes het vak drama. Beide leerkrachten zijn een heel waardevolle toevoeging 

aan de kwaliteit van onze creatieve vakken. Pauline gaf ons terug de middagen op De Gong ook als zeer 

prettig te ervaren en te genieten van de afsluitingen op het podium.  

Kindcentrum in de wijk 

Naast de intensieve samenwerking die er al was met Marant, Markant, logopedie en fysiotherapie 

van de Leeuwisgroep, is in het afgelopen schooljaar ook een kinderdiëtiste in de school gestart. Er is 

ook een samenwerking ontstaan tussen Markant en onze opvang. Tegen gereduceerd tarief mochten 

kinderen van de BSO deelnemen aan theaterlessen van Markant. Na schooltijd kunnen kinderen ook 

typlessen volgen in onze school.  

Oudergebedsgroep De Gong 

In afgelopen schooljaar zijn we als gebedsgroep weer maandelijks bij elkaar gekomen, om te bidden 

voor de leerlingen en leerkrachten. Daarbij mochten we ook gebed & dankpunten meenemen die 

kinderen zelf hadden aangedragen op de gebedsbrief. Mooi om te zien hoe leerlingen hier woorden 

aan geven en zich bewust zijn van onze vrijheid. Het is goed en bemoedigend om als gebedsgroep 

samen te komen. We kijken dankbaar terug op een goed schooljaar. 

Inrichting 

Een school moet een prettige plek zijn voor kinderen, daarom verdient de inrichting van de school 

voortdurende aandacht. In de kerstvakantie heeft de kleuterafdeling een nieuwe pvc vloer gekregen. 

In het speellokaal zijn verrijdbare spiegelwanden geplaatst met daarachter opbergruimte voor de 

gymmaterialen.  
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LEERLINGENRAAD 

Het algemene doel van de leerlingenraad is de leerlingen een stem geven binnen de school, zodat zij 
mee kunnen praten over zaken die voor hen van belang zijn. 

Het doel van de leden van de leerlingenraad is het vertegenwoordigen van hun medeleerlingen. De 
leerlingenraad geeft advies aan directie en eventuele actieteams.  

De leerlingenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van 2 of 3 leerlingen per jaargroep vanaf 
groep 6. De leerlingen worden gekozen door de leerlingen van de jaargroep. In principe mogen de 
leerlingen 3 jaar zitting hebben in de raad. De minimumtijd is een jaar. 

De leerlingenraad kiest zelf een voorzitter en een notulist voor een jaar. De leerkracht begeleidt de 
vergaderingen. Het doel is dat de voorzitter met verloop van tijd zelfstandig de vergadering voorzit. 

De leerlingenraad komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar. De vergadering duurt een half uur tot 
drie kwartier. De vergadering wordt van tevoren door voorzitter en notulist voorbereid met 
leerkracht. Notulist schrijft notulen in schrift met vooral aandacht voor actiepunten. Leden koppelen 
vergadering terug aan klas. In augustus/september worden vergaderdata voor het komende 
schooljaar afgesproken. Belangrijk om de eerste vergadering snel na de zomervakantie te plannen in 
verband met de Kinderboekenweek. De leerlingenraad brengt voor de Kinderboekenweek een 
bezoek aan boekenwinkel Nawijn en Polak om nieuwe boeken uit te zoeken.  

De leerlingenraad heeft zich afgelopen jaar bezig gehouden met de volgende onderwerpen: 
· Het kiezen van de kinderboeken voor de schoolbibliotheek. 
· Meedenken over de invulling van het continurooster.  
· Meedenken over een nieuwe taalmethode voor taal en spelling. Keuze hierbij uit twee methodes  
die zijn vergeleken en besproken met de eigen groep. Terugkoppeling hiervan in de leerlingenraad. 
. Informatief overleg over tablets met de leerlingenraad van De Ploeg. 
. Evaluatie van IPC, vooraf overlegd in de eigen groep. 
· Voorlichting over de leerlingenraad geven in groep 5 om nieuwe leden te werven. 
 
Uit de groepen 6, 7 8a en 8b hadden elk 2 leerling zitting.  
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
In het schooljaar 2017-2018 had de MR de volgende vertegenwoordigers: 

personeel ouders 

Collega 1 Ouder 1 (voorzitter) 

Collega 2 Ouder 2  

Collega 3 Ouder 3 

Per 1-1-2018 heeft de derde collega een andere baan gekregen en dus de MR verlaten. Om de 

continuïteit te bewaren en een groot aantal wisselingen te voorkomen, hebben we ervoor gekozen 

de vrijgekomen plek dit schooljaar niet op te vullen, maar voor het komende schooljaar een 

personeelslid te benoemen voor langere tijd. 

Dit schooljaar heeft ouder 1 het voorzitterschap op zich genomen. Ouder 3 is als nieuw lid 

toegetreden. 

Volgend schooljaar zal ouder 2 afscheid nemen, omdat ze volgend jaar geen kinderen meer op school 

heeft. 

In het schooljaar 2017/2018 heeft de MR zich o.a. gebogen over invoering andere lestijden, het 

jaarplan 2017/2018 en de formatie 2018/2019. 

 
Ouderpanel 
Dit schooljaar zijn er 2 ouderpanels gepland. Tijdens deze avonden hebben we met ouders gepraat 
over 'ouderbetrokkenheid' en 'Christelijke identiteit'. Ouders waren positief kritisch en er werd op 
een fijne manier meegedacht en gepraat. Het ouderpanel in mei is niet doorgegaan wegens te weinig 
aanmeldingen. De MR wil de ouderpanels graag continueren in het nieuwe schooljaar. 
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OUDERRAAD 
Dit jaar bestond de Ouderraad uit de elf leden waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester en 

een adviserend teamlid. 

 

Ledenmutaties: 

In het afgelopen jaar hebben twee leden aangegeven te stoppen met de OR. Gelukkig hebben we ook 

een vier nieuwe leden mogen verwelkomen. 

  

Samenwerking 

Afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan de samenwerking met school en binnen het 

team van de OR. Zeker met de komst van vier nieuwe leden is het van groot belang in 

gezamenlijkheid de activiteiten op te pakken. Het opstellen van een draaiboek per activiteit heeft 

hieraan bijgedragen. Aandachtspunt blijft om deze draaiboeken tijdig te actualiseren. Komend jaar 

zullen we extra aandacht besteden aan het verdelen van de verschillende activiteiten onder de OR 

leden op basis van talent en beschikbaarheid. 

 

Ouderbijdrage 

Er is veel aandacht geweest om inzichtelijk te maken voor welke activiteiten de ouderbijdrage wordt 

gebruikt. Zo hebben we getracht om in de brief naar ouders over de vrijwillige bijdrage nog duidelijker 

te omschrijven wat er op de agenda staat en hoe de ouderbijdrage verdeeld wordt over deze 

activiteiten. Or leden hebben de OR aan het begin van het schooljaar gepresenteerd in alle groepen 

en er is een flyer met foto’s van de leden uitgedeeld. Daarnaast hebben we in de communicatie naar 

ouders via Digiduif over bijvoorbeeld Sinterklaas benoemd dat een en ander mogelijk is door de 

ouderbijdrage. Tevens is in het tweede deel van het jaar een openbare Facebook pagina voor de 

Ouderraad aangemaakt. Hierop delen we welke activiteiten de OR (mede) organiseert, leuke foto’s en 

verslagen en vergaderdata. Allen met als doel de OR en het gebruik van de ouderbijdrage te 

vergroten. 

Pleinfeest 

Dit maal hebben we als start van het nieuwe schooljaar op vrijdag 8 september ons Pleinfeest 

georganiseerd. Deze keer in het teken van Serious Request. Helaas viel de regen deze dag met 

bakken tegelijk uit de hemel. Gelukkig was er een plan B en hebben we de meeste activiteiten naar 
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binnen kunnen verplaatsen. Er zijn veel tattoos gezet, nagels gelakt, eten en drinken verkocht en 

spelletjes gespeeld. Er zijn 1000 loten verkocht voor de loterij waar vele grote en kleine prijzen te 

winnen waren. 

Op het podium konden leerlingen hun talenten laten zien bij “De Gong got’s Talent” en als afsluiting 

van de middag werden er leuke en originele items geveild die door de leerkrachten waren 

aangeleverd. De middag heeft een bedrag van bijna duizend euro opgebracht dat door de Ouderraad 

is aangevuld tot het ronde bedrag van € 1.000,--. In december heeft een groepje leerlingen onder 

begeleiding van een OR-lid en een leerkracht de cheque naar het Glazen Huis op het Marktplein 

gebracht. 

Sinterklaas 

In de voorbereiding naar het Sinterklaasfeest heeft de Ouderraad geholpen met het uitzoeken van de 

cadeaus voor de groepen 1 t/m 4. Bij het inpakken daarvan en het versieren van de school hadden we 

hulp van veel hulpouders. Ook heeft de ouderraad geholpen bij de inkopen voor de 

pietenochtend/middag. De groepen 5 t/m 8 zijn in de Sinterklaasweek naar Orpheus geweest voor de 

jaarlijkse ASK-voorstelling. En op 5 december kwam Sinterklaas op zijn paard vergezeld met een paar 

Pieten. Het was een feestelijke dag met cadeautjes, strooigoed en in alle klassen limonade met 

speculaas. 

Kerstfeest 

Dit jaar was een 'Kerst-in-de-klas-viering' aan de beurt. De OR heeft gezorgd voor een hartelijke 

ontvangst op het schoolplein met koffie, thee, warme chocolademelk en kerstkransjes. Door de 

aanwezigheid van vuurkorven, kerstmuziek & kerstverlichting was er een gezellige sfeer en maakten 

veel ouders van de gelegenheid gebruik om elkaar te ontmoeten. De leerkrachten hebben ieder in hun 

eigen klas vormgegeven aan het Kerstverhaal, waarbij ouders aan het einde welkom waren om van 

het laatste gedeelte mee te genieten. Tijdens de vieringen is er limonade, chocolademelk en wat 

lekkers verzorgd door de OR. 

Nieuwjaarsdisco 

Ook dit jaar gingen de voetjes van de vloer tijdens de nieuwjaarsdisco. De kinderen waren helemaal in 

hun element tijdens deze gezellige avond en ze genoten van de muziek, de chips, het dansen en 

elkaar. Al met al weer een zeer geslaagde avond. Voor de ouders was er een moment van ontmoeting 

onder het genot van een kop koffie of thee met wat lekkers. 

Scholierencross 

Wat was het koud dit jaar bij de scholierencross, maar wat een hartverwarmende opkomst! Er waren 

meer deelnemers dan de afgelopen jaren, waar we heel blij mee zijn. De OR zorgde voor koffie, thee, 

ranja en wat lekkers voor alle deelnemers en supporters uiteraard. De kinderen deden allemaal 

fanatiek mee en hebben veel plezier gehad. 
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Pannenkoekendag 

Voor de 11e keer is er een pannenkoeken dag in samenwerking met de Matenhof georganiseerd. 

Leerlingen van groep 8 bakken pannenkoeken voor de bewoners en hun eigen klas. Dit jaar was de 

klas zo groot dat er een splitsing is geweest. Zoals als elk jaar hebben we twee groepen die allemaal 

een eigen taak hebben, het serveren en het bereiden van de pannenkoeken. Dit jaar was er een 3e 

groep deze kinderen hadden ervoor gekozen om op school te blijven, dit was met reden dat de 

Matenhof niet de capaciteit heeft om zoveel kinderen aan het werk te zetten. Wel hadden we de hele 

klas in de Matenhof voor de pannenkoeken lunch.  

Dit jaar was er ook een nieuwe (oude) twist aan het geheel, we hebben op de woonkamers kunnen 

bakken voor de ouderen die niet naar de grote zaal kunnen komen. In een woonkamer zijn er ook 

spelletjes gespeeld met de ouderen (dit meer omdat daar niet gebakken mocht worden). Op twee 

kleine ongelukjes na is het verder helemaal vlekkeloos verlopen. Groep 8 was dit jaar zeer 

gemotiveerd en vol energie om dit tot een goed einde te brengen en dat is ze zeker gelukt Zowel de 

jongeren als ouderen kunnen terug kijken op een geslaagde pannenkoeken dag. Volgend jaar staan 

de deuren van de Matenhof zeker weer open voor zo’n gezellige dag. 

Paasontbijt 

Ook dit jaar kijken we terug op een geslaagd paasontbijt. De dag voor het paasontbijt hebben we de 

deegbolletjes van Bakkerij ‘In de Soete Suikerbol’ klaargezet voor de klassen, waar de kinderen (een 

bovenbouwgroep werkte samen met een onderbouwgroep) elkaar hielpen om een broodje te maken.  

Door ons als OR zijn er voor het Paasontbijt de nodige boodschappen gedaan, waarna alles (met 

behulp van stagiaires) is verdeeld en per klas is klaargezet. De kinderen hebben genoten van het 

ontbijt en kregen zoals elk jaar een narcis mee naar huis. 

Avondvierdaagse 

Een record aantal deelnemers aan de Avondvierdaagse dit jaar, maar liefst 98 kinderen liepen mee! 

Ook dit jaar hebben we met veel plezier deelgenomen aan de vierdaagse in Beekbergen. De OR 

verzorgt een kleine versnapering onderweg en zorgt vooral voor de begeleiding, gezelligheid en zingt 

uit volle borst. De kinderen nemen zelf hun eigen drinken mee. Iedere avond krijgen de kinderen ook 

wel iets vanuit de ondernemers in Beekbergen, denk aan een plakje worst bij de slager, een blikje 

drinken bij het café, een ijsje bij de zorggroep en dit jaar zelfs een bidon van de AH. Iedereen heeft 

een medaille ontvangen op de laatste avond en vervolgens hebben we samen de laatste kilometer 

van de intocht afgelegd. 

Conclusie 

Het was wederom een druk, maar mooi jaar met veel geslaagde activiteiten. Komend jaar zullen we 

onze aandacht zeker ook blijven houden op het meer inzetten van hulp-ouders, het promoten van de 

activiteiten en optimaliseren van de inzet en communicatie binnen het OR team. 
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Financieel verslag van de penningmeester van Ouderraad Kindcentrum PCBO De Gong 

Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage was voor het schooljaar 2017/2018 vastgesteld op € 27,50 per kind met een 

maximum van € 82,50 per gezin. De hoogte van de ouderbijdrage is al jaren ongewijzigd.  

Vorig schooljaar sloten we het jaar af met 85% aan ontvangen ouderbijdrage. Helaas is het dit jaar 

lager uitgevallen. Dit jaar hebben wij voor 71% van de leerlingen de vrijwillige ouderbijdrage 

ontvangen.  

We onderzoeken op dit moment de mogelijkheid om de betalingen digitaal te laten verlopen. Het 

bekende briefje met het betalingsverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage zal dan tot het verleden 

gaan behoren. Briefjes die kwijt raken behoren dan tot het verleden.  

Uitkomsten 2017/2018 

Het schooljaar 2017/2018 is afgesloten met een positief saldo van € 843,10.  Dit komt o.a. omdat we 

met terugwerkende kracht nog aanspraak konden maken op een bijdrage vanuit de PCBO. Door deze 

financiële meevaller hebben we dit jaar mooi kunnen afronden. De overige begrote onderdelen zijn 

vooraf reëel ingeschat. Voor een enkele post is iets meer uitgegeven, een andere iets minder. Per 

activiteit is er een draaiboek waardoor we goed inzicht houden in de kosten die gemaakt worden.  

Begroting 2018/2019 

Als uitgangspunt voor de begroting over het jaar 2018/2019 is die van vorig jaar gebruikt.  Voor de 

hoogte van de te ontvangen ouderbijdrage zullen we aansluiten bij het huidige percentage van 71% 

betalende ouders/verzorgers.  

Speciale aandacht voor de ouderbijdrage 

De betaling van de ouderbijdrage blijft een belangrijk aandachtspunt. We hopen door extra 

voorlichting over de ouderbijdrage aan het begin van het nieuwe schooljaar een hogere opbrengst te 

generen.  

De verantwoording van de inkomsten en uitgaven van schooljaar 2017-2018 zijn net als de begroting 

voor 2018-2019 opvraagbaar bij de penningmeester (svp or emailadres toevoegen)   

      

 
 
 

    


