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1 Inleiding  

 
Dit jaarverslag 2016-2017 is gemaakt voor de ouders van obs Spitsbergen, de inspecteur van 
onderwijs en andere geïnteresseerden. 
 
Het is een schooljaar geweest met veel activiteiten en ontwikkelingen, ook hebben wij (leerlingen, 
leerkrachten en ouders) samen “hard gewerkt”. 
Kinderen komen op school om te leren lezen, rekenen, schrijven en nog veel meer. Wat we gedaan 
hebben kunt u lezen en zien op onze website www.obsspitsbergen.nl. Ook vindt u op VenstersPO 
meer gegevens over onze school. 
Op de volgende pagina’s vindt u een kort verslag van ons schooljaar 2016-2017. 
 
Mocht u vragen hebben, dan horen wij het graag. 
 
Namens het team en de Medezeggenschapsraad van obs Spitsbergen, 
 
 
 
 
 

Wendy Bol 
 
         directeur 
 

 

 
         
 

Groep 8 met meester Gerrit en juf Ilonka 
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2 Onderwijskundige ontwikkeling 

2.1 Expeditie Spitsbergen 
Het team is dit schooljaar bezig geweest met een veranderingstraject. Hierbij werden we begeleid 
door Academica. Eerst zijn we bezig geweest om onze visie op veranderen, leren en 
professionaliseren te bepalen. Ook hebben wij een basisschool bezocht die dezelfde 
veranderingstraject al heeft ondergaan. Als conclusie hebben wij besloten om volgend jaar met 
dag/weektaken te gaan werken om de zelfstandigheid te vergroten, volgens directe instructie model te 
werken om alle kinderen actief te betrekken tijdens de instructie en de kinderen volgens leerdoelen te 
laten werken zodat zij meer hun eigen ontwikkeling kunnen volgen.  

                                           

2.2 Schoolcultuur 
Hoe gaan we met elkaar om? Wat vinden we belangrijk. Als team hebben we dit samen uitgebreid 
besproken. Daardoor hebben we nu 4 belangrijke hoofdregels, waar de groepsregels weer van 
afgeleid zijn.   

        Schoolafspraken 
Wij zijn rustig in de school. 
Wij gaan goed met spullen om. 
Wij zijn aardig voor elkaar. 
Wij helpen elkaar. 

2.3 Snappet 
Het afgelopen schooljaar hebben we in de groepen 4 t/m 8 gewerkt met Snappet 3.0. Nieuw hieraan is 
dat de kinderen werken volgens leerdoelen. De kinderen maken rekenen, taal, spelling, begrijpend 
leen, woordenschat en studievaardigheden m.b.v. Snappet 

2.4 Schoolfruit 
Dit schooljaar waren wij ingeloot om mee te doen met schoolfruit.  
EU-Schoolfruit ondersteunt scholen die leerlingen een gezonde boost willen geven. De 
school krijgt gratis fruit en groente: 3 stuks per leerling per week, 20 weken lang. Tijdens 
de 20 weken schoolfruit geeft de school EU-Schoolfruitlessen, digibordlessen en 
Smaaklessen. Op deze manier hopen wij de kinderen te stimuleren meer fruit te eten. 

2.5 Cultuurplan 
Wij zijn deelnemer van het Cultuurmenu van de gemeente Apeldoorn. Elke leerling komt via dit 
cultuurmenu tenminste eenmaal per jaar in aanraking met kunst- en cultuureducatie van een van de 
instellingen in de stad. Jaarlijks staat op school één discipline centraal, dit jaar was dat: “Muziek”  . 
 

2.6 Samenwerking Versterken 
Vorig jaar hebben wij onderzoek gedaan hoe wij kinderen kunnen stimuleren om zelf na te denken 
hoe je kunt leren. Uit het onderzoek zijn leervragen geformuleerd en hebben de leerkrachten deze 
uitgeprobeerd. Dit schooljaar zijn kaartjes ontwikkeld die de leerkrachten kunnen gebruiken om 
leervragen te stellen. 
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3 Ontwikkelingen rond leerlingen  

3.1 Leerlingenaantallen 
In augustus 2016 zijn we gestart met 118 leerlingen: 
Groep 1 13 
Groep 2 21 
Groep 3 11 
Groep 4 13 
Groep 5 15 
Groep 6 18 
Groep 7 14 
Groep 8 13 

3.2 Uitstroom 
Onze 13 kinderen uit groep 8 zijn naar de volgende scholen gegaan: 
 

• Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn 
TL/HAVO   1 leerling 

• VC Walterbosch  
VWO                                          1 leerling 
Havo/ VWO                                2 leerling 
Havo                                           2 leerlingen   

• Sprengeloo 
Basis       1 leerling 

• Cortenbosch 
Mavo                                          1 leerling 

• Christelijk lyceum 
Mavo/Havo                                 1 leerling 
VWO                                           1 leerling 

• Praktijkschool apeldoorn        1 leerling 
• Gymnasium Apeldoorn            1 leerling    
• Mheenpark                                 1 leerling 

Mavo             
                                         

TL=Theoretische Leerweg, de MAVO van vroeger 
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4 Contact met ouders / Ouderbetrokkenheid 
Op obs Spitsbergen vinden we goed contact met ouders en een hoge betrokkenheid van ouders erg 
belangrijk. Het contact met ouders wordt vormgegeven door de volgende activiteiten: 

- Voorlichtingsavond 
- Contactavonden 
- Koffieochtenden 
- Rapporten 
- Voorlichtingsavond groep 8 
- Huisbezoeken 

 
De ouderbetrokkenheid wordt vormgegeven door de volgende 
activiteiten: 

- Ouderraad                                                                                         
- Spelinloop / leesinloop 
- Medezeggenschapsraad                               
- Klassenouders                              

4.1 Voorlichtingsavond 
Aan het begin van het schooljaar is er een voorlichtingsavond voor ouders. Dit jaar bestond de avond 
uit twee delen. Gestart is met vertellen wat de Werkgroep Ouderbetrokkenheid doet en is er een 
“voorstelrondje” van het team, de MR/OR en de Klassenouders geweest. Tijdens het tweede deel van 
de avond werden meerdere thema’s besproken zoals lezen in groep 3 en het werken met Snappet 
Ook hebben de ouders een A4-tje meegekregen waarop staat welke lesstof er in de groep behandeld 
wordt. 

4.2 Contactavonden 
Twee keer per jaar is er voor ouders de gelegenheid om met de leerkrachten de prestaties en 
voortgang van hun kind(-eren) te bespreken. De ouders krijgen 1 week van te voren een verslag mee 
met de resultaten van hun kind. Tijdens de contactavonden kunnen de ouders/verzorgers de 
resultaten bespreken met de leerkracht. De contactavonden zijn bekend onder de naam “15 minuten 
gesprek”. De leerlingen van groep 6 t/m 8 zijn bij het gesprek aanwezig. 

4.3 Rapporten 
De kinderen krijgen 2x een rapport mee naar huis. Hierin staan hun schoolvorderingen. Op verzoek 
van de ouders gaat het zomerrapport een week eerder mee naar huis. Zodat de eventuele vragen die 
er zijn, voor de zomervakantie gesteld kunnen worden. 

4.4 Voorlichtingsavond Groep 8 
Voor de ouders van leerlingen van groep 7/8 is er dit jaar voor het eerst een gezamenlijke 
voorlichtingsbijeenkomst op Cortenbosch over het Voortgezet Onderwijs(VO) geweest. Hierbij heeft de 
leerkracht eerst algemene informatie gegeven en daarna konden de ouders bijeenkomsten van de VO 
scholen bezoeken. In januari heeft de leerkracht de adviesgesprekken en wordt aan de ouders verteld 
welke school voor VO geschikt is voor hun kind. 

4.5 Huisbezoeken 
Met een huisbezoek komt de leerkracht van groep 1,3,5 en 7 bij ouders/verzorgers en kind thuis op 
bezoek. De leerkracht vertelt wat over de groep/school en u als ouder kunt aangeven wat voor u 
belangrijk is. Er zijn dit jaar weer veel goede gesprekken geweest. 
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4.6 Spelinloop 
Ouders zijn van 8.30 - 9.00 uur welkom in groep 1 t/m 4. Het gaat hierbij om samen spelen, samen 
leren met je eigen kind. 
 

4.7 De ouderraad (OR) 
Onze school kent ook een Ouderraad (OR). Dit is een groep ouders, die zich inzet voor allerlei 
activiteiten.  
 

4.8 Koffie-ochtenden 
Voor elke vakantie is er op dinsdagmorgen van 8.30-10.00 uur een koffie-ochtend voor ouders. 
Er was dit jaar een bijeenkomst over de bibliotheek en het belang van voorlezen, een 
bijeenkomst over logopedie, een bijeenkomst over veilig vuurwerk gebruik en een over motoriek 
en buitenspel. 

4.9 Sinterklaasfeest 
De ouders en leerkrachten van de onderbouw hebben Sinterklaas geholpen door voor elke kleuter 
een mozaïekspel als Sinterklaascadeau te maken.               
 

 

De Medezeggenschapsraad (MR)  
 
Net als iedere andere school binnen Leerplein055 heeft ook obs Spitsbergen een 
medezeggenschapsraad, de MR. Deze is betrokken bij alle belangrijke beslissingen die in de school 
genomen worden, of het nu gaat over onderwijs, geld, personeel of veiligheid enzovoort. Binnen de 
MR hebben ouders en personeel hun vertegenwoordigers. 
 
Erik van Keimpema, Zemira Rexha Maroslic en Masja Parlevliet (voorzitter) namens de oudergeleding 
en Wendy Bol, Rachel Brouwer en Gerrit uit den Boogaard vertegenwoordigden het personeel van de 
school.  
De MR kwam ongeveer iedere twee maanden bij elkaar. Als u geïnteresseerd bent, kunt u gerust een 
vergadering (of meerdere) bijwonen!  
 
Naast onze eigen MR is er ook nog de GMR: de gemeenschappelijke MR van alle Leerplein055-
scholen. De GMR komt iedere maand bijeen en houdt zich bezig met alle beleidsterreinen (financiën, 
personeel, onderwijs, PR en organisatie) die bovenschools geregeld worden. De GMR adviseert over 
en stemt al dan niet in met de beleidsvoornemens van het Bestuur van Leerplein055. Wendy Bol heeft 
dit schooljaar onze school vertegenwoordigd in de GMR. 
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5 Ontwikkelingen rond kinderopvang 

5.1 Peuters en Kleuters 
Peuterspeelzaal Het Kinderatelier en obs Spitsbergen werken nauw samen. Wij zorgen voor een 
doorgaande lijn op verschillende ontwikkelingsgebieden voor peuters en kleuters. Een aantal 
activiteiten van het afgelopen schooljaar zijn: 

• Het schrijven van een ontwikkelplan op het gebied van de motorische ontwikkeling van 
peuters en kleuters. 

• Een wekelijks bezoekje van peuters met hun juf (pedagogisch medewerker) aan de kleuters 
uit groep 1 met verschillende activiteiten zowel binnen als buiten. 

• Personeel van beide locaties hebben gezamenlijke bijeenkomsten om de doorgaande lijn te 
bespreken. 

• Organiseren van gezamenlijke informatieve ouderbijeenkomsten: dit jaar de bijeenkomst over 
logopedie. 

• Ouders van beide locaties zijn altijd welkom bij verschillende activiteiten zoals de 
koffieochtenden onder leiding van Wilma Meulenbeek, deelnemen aan gezamenlijke 
herfst/lente wandelingen, met de Kinderboekenweek zijn we samen met een dans gestart en 
dit jaar hadden we ook een beweegochtend voor peuters, kleuters en ouders. 

• De VVE coach: Charissa Hollegien (Kinderatelier) en VVE coördinator Wilma Meulenbeek 
(Spitsbergen) hebben regelmatig contact om de doorgaande lijn te bewaken en te 
waarborgen. 

5.2 PSZ en BSO het Kinderatelier  
BSO het Kinderatelier heeft 2 grote ruimtes in Orca, die met elkaar verbonden zijn. Er worden 
momenteel maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, opgevangen.  
In de ruimtes zijn veel verschillende materialen aanwezig. Er is  

• een grote bouwhoek, met grote en kleine bouwmaterialen; 
• de mogelijkheid om met techniek bezig te zijn; 
• een atelierhoek met veel aanbod van creatieve materialen; 
• een podium en verkleedkleren, schminkspullen; 
• een lekker chill plaats met stripboekjes en televisie; 
• een timmerbank; 
• een keuken waar lekkere dingen kunnen worden gebakken; 
• en nog veel meer! 

We kunnen buitenspelen in het natuurlijk buitenspeelterrein bij Orca of op het speelplein van de 
Spitsbergenschool. We gaan ook wel met de kinderen naar het Johan Cruijff- court of speeltuin 
Kindervreugd. 
 
Voor meer info zie www.kinderopvangook.nl. 
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6 Ontwikkelingen rond personeel 

6.1 Nascholing en deskundigheidsbevordering                                     
Het team heeft gezamenlijk nascholing gevolgd: 

• Werken met Snappet 
• Expeditie Spitsbergen 

 
 
Verder heeft ieder teamlid voor haar eigen nascholing en deskundigheidsbevordering keuzes gemaakt 
en cursussen gevolgd. Er werd zeer actief na- en bijgeschoold door de teamleden. 

6.2 Leerkrachten 
Dit jaar hadden wij 3 langdurige zieken. Zij zijn vervangen door collega’s en invallers 

6.3 Onderwijsassistenten 
In groep 1 t/m 8 hebben we de ondersteuning van drie onderwijsassistenten.  

6.4 Opleidingsschool 
Onze leerkrachten zijn geschoold als mentor en 1 leerkracht als Opleider in de school. Sinds 25 april 
2012 voldoen wij aan de kwaliteitseisen en zijn erkend Opleidingsschool Pabo. 
Ook mogen wij mbo-studenten begeleiden, hiervoor staan we geregistreerd bij SBB 
(Samenwerkingsorgaan Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). 
Als Opleidingsschool hebben wij 3 stagiaires begeleid, zij kwamen van de PABO Deventer. 

6.5 Functiemix 
Het Ministerie van Onderwijs stimuleert leerkrachten extra taken naast hun leerkrachtenfunctie op te 
pakken. Op obs Spitsbergen zijn 3 leerkrachten met een LB-functie: 
-onderbouwcoördinator 
-opleider in de school 
-ICT-er 
Ook werkten we, in onze groepen, met 3 onderwijsassistenten (groep 1 t/m 8) en 1 leraarondersteuner 
in groep 4 
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7 Contacten met de inspectie van Onderwijs 
Afgelopen schooljaar is de onderwijsinspecteur niet op obs Spitsbergen geweest. 
In juni heeft onze kwaliteitsmedewerkster Tessa de With bij ons de audit afgenomen. Hierbij heeft zij 
volgens de inspectiekaders gekeken hoe wij functioneren en ons tips gegeven wat wij nog beter 
kunnen doen. Ook heeft zij bij alle leerkrachten een les bijgewoond. Tessa was zeer tevreden over 
onze school en heeft ons voldoende beoordeeld.   
 


