
 

Onderwerp Terugblik Vooruitblik 
Schoolontwikkeling 

Team Samenwerking met obs de Torenven. Dit werkte erg fijn om 
samen expertises, ICT, rekenen en IB, uit te wisselen.  

Dit blijft! 

Missie en visie  Tijdens de 2daagse hebben wij een start gemaakt met onze 
missie en visie. Deze is nu uitgewerkt en willen wij u nu 
schriftelijk presenteren. In het nieuwe schooljaar willen wij u 
dit beeldend laten zien met wat wij er precies mee 
bedoelen. De missie en visie is samengesteld door het team 
met input van de Klankbordgroep. De Klankbordgroep heeft 
vooraf input gegeven en tijdens het schrijfproces.  

Wij gaan u beeldend laten zien wat wij bedoelen met onze 
missie en visie. Vanuit de methode wereldoriëntatie willen 
wij de missie en visie meenemen. Dit komt ook terug op 
onze vernieuwde website. 

Snappet 3.0 Gestart met het werken op Snappet. Data verzamelen 
binnen Snappet. De kinderen en de leerkrachten hebben dit 
schooljaar kunnen wennen aan het vernieuwde systeem. Er 
werden steeds meer individuele gesprekken gepland tussen 
leerkrachten en kinderen. Daardoor werden er weer 
gezamenlijk nieuwe doelen gesteld. Zo konden de kinderen 
weer verder met waar zij of de leerkracht aan wilden 
werken. De leerkrachten geven meer gerichte instructies, 
dan de klassikale instructies. Naast het werken op de tablet, 
worden er tussendoor energizers gegeven. Dictees worden 
nog schriftelijk gegeven en een uitrekenschrift bij het 
rekenen is verplicht. 
Een voorbeeld vanuit de praktijk.  
https://www.youtube.com/watch?v=PoDcRCOvKUc 

Borgen met wat we nu al doen. De leerkrachten geven nog 
meer gerichte instructies. Naast het werken op de tablet, 
worden er tussendoor energizers gegeven. Dit gaat 
structureel terugkomen. Dictees worden nog schriftelijk 
gegeven, een uitrekenschrift bij het rekenen blijft verplicht. 
Vanuit de analyses van CITO in juni 2018 werkpakketten 
klaarzetten per kind, zodat zij kunnen werken vanuit de 
langer termijn doelen van CITO. Bijvoorbeeld; een leerling 
valt uit op een spellingscategorie, dan kan deze vanuit 
Snappet worden klaargezet door de leerkracht in het 
werkpakket. Zo komen CITO en Snappet weer samen. Ook 
worden er momenten gepland, zodat de leerkrachten samen 
kunnen sparren over verbeteringen en eventuele 
aanpassingen.  
Juf Georgette is gespecialiseerd in bewegend rekenen; Met 
sprongen vooruit. https://www.metsprongenvooruit.nl/ 
Dit gaat ingezet worden naast het Snappet Rekenen.   

Schrijfonderwijs Wordt nog steeds gegeven zoals de methode aangeeft. 
Vanaf groep 3 t/m groep 6. In groep 3 zijn we dit schooljaar 

Zie terugblik, dit blijft doorgaan zoals het afgelopen 
schooljaar. 

https://www.youtube.com/watch?v=PoDcRCOvKUc


 
begonnen met het aanleren van de blokletters. Verbonden 
schrift wordt niet meer aangeboden, behalve aan de 
groepen die wel gestart waren met verbonden schrift.  

Muziek  We hebben de methode 1,2,3 ZING uitgeprobeerd We hebben de methode 1,2,3 ZING besteld en gaan dit 
tijdens een studiedag moment, samen met onze expert 
ouder Jantine Bijvoet, vormgeven bij ons op school. In het 
nieuwe schooljaar willen wij kijken of we een muzieksubsidie 
kunnen aanvragen.  

De zorg en het OT 
(Ondersteuningsteam)  

De zorg op school was niet op orde. IB, directie en het team 
hebben samen de zorg opnieuw opgezet. 2x In het jaar zijn 
er evaluaties en vervolgstappen n.a.v. de afgenomen CITO ’s, 
4 x per jaar zijn er groepsbesprekingen met de IB-er en de 
groepsleerkracht.  
Ook wordt onze rekenspecialist, Ilona van onze 
samenwerkingsschool De Torenven uit Warmenhuizen, 
uitgenodigd om samen met de leerkracht te kijken naar 
vervolgstappen voor een kind op het gebied van rekenen.  
 
Het OT, Ondersteuningsteam, bestaat uit een samenwerking 
tussen ouders, de leerkracht(en), de IB-er, de directie en een 
orthopedagoog vanuit het samenwerkingsverband.  
https://www.swvkopvannoordholland.nl/ 
 
Het OT is bedoeld om, in samenwerking met alle 
betrokkenen, gericht te kijken naar het kind. Wat het 
aangeboden heeft gekregen en wat er nog nodig is, samen 
de zorg uitspreken, de expert die aanwezig is adviezen laten 
geven/in ontvangst nemen en samen tot een plan van 
aanpak komen. Deze stap wordt gezet als wij, de school en 
de ouders, geen vervolgstappen meer weten die lijken te 
werken. De evaluaties en vervolgafspraken worden gemaakt.  

Zie terugblik. Het OT bestaat uit een samenwerking tussen 
ouders, de leerkracht(en), de IB-er, de directie en een 
orthopedagoog vanuit het samenwerkingsverband. Deze 
manier van werken wordt Stichting breed gedaan. Daarnaast 
coördineert Lisa Boerdijk, ib@obsfrankendael.nl ,samen met 
de leerkrachten en ouders de zorg.  

https://www.swvkopvannoordholland.nl/
mailto:ib@obsfrankendael.nl


 
 

Wereldoriëntatie 
methode 

De groepen 5 t/m 8 kijken dagelijks naar het Jeugdjournaal.  
Vanuit onze missie en visie zijn wij op zoek naar een 
passende methode voor wereldoriëntatie. Tijdens dit 
schooljaar kwamen wij erachter dat Alles in 1, niet volgens 
onze visie lijkt te werken. Er zijn twee methodes uitgekozen 
die wij in het nieuwe schooljaar willen uitproberen. Daarna 
maken wij een keuze.  

Vanuit onze missie en visie zijn wij op zoek naar een 
passende methode voor wereldoriëntatie. Er zijn twee 
methodes uitgekozen die wij in het nieuwe schooljaar gaan 
uitproberen. Daarna maken wij een keuze. 

Portfolio  Gestart met het werken met een portfolio. Samen met de 
kritische feedback van de leerkrachten, MR, Klankbordgroep 
en ouders hebben wij tijdens de studiedag van februari 
opnieuw gekeken naar het portfolio. We hebben zoveel 
mogelijk voor juni meegenomen om het portfolio aan te 
scherpen. Dit is nog steeds in ontwikkeling, maar krijgt 
steeds meer vorm. 
Stukje sociaal emotioneel, terugkoppeling van de leerkracht 
naar het kind groep 3 aanscherpen, het oude rapport uit de 
map en de CITO gegevens openstellen via Digiduif. Dit zijn de 
eerste stappen die wij maken. 

Zie terugblik. Verder ontwikkelen vanuit de ouder, kinderen, 
MR en de Klankbordgroep. Dit onderwerp komt terug op 
vaste momenten tijdens de team vergaderingen om in 
ontwikkeling te blijven. 

Leesmethode Lijn 3- 
groep 3 

Deze methode  voor groep 3 is niet compleet. De makers 
hebben dit aangegeven, maar ook aangegeven dat dit nog 
jaren in ontwikkeling is. Voor ons een reden geweest om de 
verkenning op een complete methode te onderzoeken. Wij 
willen het leesonderwijs in onze school verbeteren en 
versterken.  Juf Lianne is de leescoördinator op school.  
In het nieuwe schooljaar, in samenwerking met de 
bibliotheek, en onze specialist juf Lianne, gaan wij met 
elkaar het leesonderwijs op school aanpakken.  

Juf Lianne heeft een opleiding gedaan tot leescoördinator. 
Voor groep 3 gaat er gestart worden met Veilig Leren Lezen, 
KIM versie.  
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/veilig-leren-lezen 
Ouders kunnen, door deze methode, nu nog meer worden 
meegenomen in het leesproces van hun kind(eren). 
Materialen en differentiatie genoeg, de methode is 
compleet, een goede digitale software voor school en thuis 
en zeer goed te gebruiken binnen een combinatieklas. 

BHV Tonnylia en Renée = BHV 
Team; Marie-José, Lianne, Niels, Lea en Joyce zijn dit 
schooljaar geschoold. 

Team, nascholing en een goed BHV plan opstellen n.a.v. ons 
nieuwe gebouw.  Ook willen we brandoefeningen inplannen 
met de brandweer. 



 
 

21e -eeuwse 
vaardigheden  

Uitproberen rondom het thema programmeren.  
https://www.youtube.com/watch?v=0es2WPO1w-c 
Juf Tonnylia heeft de opleiding Toekomstgericht onderwijs 
afgerond.  
 

Verder ontwikkelen en de verdieping ingaan.  
https://www.youtube.com/watch?v=0es2WPO1w-c 
 

Meer-hoogbegaafdheid De expertise vanuit BLINK- UIT is, in samenwerking met onze 
IB-er, in de school aanwezig geweest om samen met de 
leerkrachten naar specifieke behoeftes van deze groep 
kinderen te kijken. Vanuit hun expertise konden wij een 
aantal kinderen verder helpen.  http://blink-uit.nl/ 

Het team krijgt nog een training op 8 oktober 2018 m.b.t. dit 
onderwerp.  

Sociaal emotioneel Door de school heen hebben wij intensief ingezet op De 
Vreedzame School. Juf Joyce heeft een opleiding gedaan 
m.b.t. Rots en Water voor de bovenbouw. Juf Joyce is onze 
specialist in gedrag en zij begeleidt het team waar nodig is.  

Door de school heen starten wij intensief met De Vreedzame 
School. Juf Joyce draagt zorg voor de onderwerp. Het 
onderwerp Vreedzame school komt terug op de 
vergaderingen en waar de behoefte liggen vanuit de ouders 
en het team.  Het protocol voor sociale media wordt dit 
schooljaar gecreëerd tijdens de week van de mediawijsheid. 
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/ 

Organisatie 

De Weektaak  
De groepen 3 t/m 8 

De voorkant geeft de dagplanning aan. De achterkant van de 
weektaak biedt extra opdrachten die de kinderen zelf mogen 
inplannen na hun dagtaak. 
Hierbij is het wenselijk dat er zoveel mogelijk verschillende 
vakken aanbod komen.  Zoals leuke en/of creatieve 
schrijfopdrachten, WO opdrachten en computeropdrachten. 
Dit aanbod kan breder getrokken worden in het nieuwe 
schooljaar.  

Aanscherpen van de achterkant van de weektaak: 
Hierbij is het wenselijk dat er zoveel mogelijk verschillende 
vakken aanbod gaan komen. Zoals leuke en/of creatieve 
schrijfopdrachten, wereldoriëntatie opdrachten, 
computeropdrachten, handvaardigheid opdrachten en 21e -
eeuwse vaardigheden opdrachten.  

Renovatie  Gesprekken met De Gemeente Schagen, architecten en 
Marinka Hillebrink zijn gevoerd. Concrete plannen zijn 
gemaakt. Start renovatie 18 juni 2018, is goed van start 
gegaan. In de nieuwsbrief bent u geïnformeerd.  

Einde renovatie 28 oktober 2018. (de grote bouw is in de 
zomervakantie) 
Opening nieuwe school d.m.v. een festival, dat wordt 
gehouden op 19 april 2019 in samenwerking met de AC. 

https://www.youtube.com/watch?v=0es2WPO1w-c
https://www.youtube.com/watch?v=0es2WPO1w-c
http://blink-uit.nl/
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/


 
Leuke spellen voor de kinderen, marktkraampjes in 
samenwerking met de ondernemers uit het dorp, 
rommelmarkt  vanuit de kinderen, muziek (live?), 
schminken, dans en andere leuke optredens en ideeën. 
Tijdens dit festival wordt de missie en visie van de 
Frankendael nogmaals aan u gepresenteerd en willen wij het 
zichtbaar maken in de school.   

AC Een nieuwe start en een nieuwe samenstelling.  
Ouderbijdrage van 40 euro per kind ( halverwege schooljaar 
20 euro pk) extra bijdrage voor groep 7-8 kamp van 75 euro. 
Er zijn heel veel ouders die hebben betaald. Dit is heel erg 
fijn, want zo kunnen wij de activiteiten blijven organiseren 
voor jullie kinderen.  

Ouderbijdrage blijft hetzelfde. De informatieavond op 13  
september 2018 worden de financiën van de AC ter inzage 
voorgelegd .  
Zorgdragen dat de bijdrage betaald wordt door iedereen. Zo 
kunnen we leuke activiteiten verzorgen. 
We hebben uw hulp hard nodig bij het organiseren van deze 
activiteiten. U kunt zich opgeven via ac@obsfrankendael.nl   

Schoolshirts Samen met de AC en de sponsoren is er voor gezorgd dat de 
kinderen van onze school in een mooi Frankendael shirt 
kunnen lopen. Tijdens De Avondvierdaagse zijn de shirts 
voor het eerst gebruikt.  

Tijdens schoolactiviteiten worden de shirts gebruikt.  

Kappio Samen een aantal gesprekken gevoerd om zo de 
samenwerking te stimuleren en te bevorderen.  

De samenwerking blijven stimuleren en bevorderen.  

MR Voorzitter: Merel van der Ploeg 
(mrvoorzitter@obsfrankendael.nl) 
Secretaris: Nathalie Petrus-Risseeuw 
(mrsecretaris@obsfrankendael.nl) 
MR lid oudergeleding: Anna Leeuw 
MR leden personeelsgeleding: juf Joyce en juf Iris 
 

Voorzitter:  Anna Leeuw (mrvoorzitter@obsfrankendael.nl) 
Secretaris: Juf Joyce (mrsecretaris@obsfrankendael.nl) 
Oudergeleding: Anne Leeuw en Nathalie Petrus-Risseeuw 
Personeelsgeleding: juf Joyce en juf Lea 
Juf Iris en Merel zijn afgetreden.  

Sport Service Schagen 
Bewegingsonderwijs 

Gestart vanaf maart met een vakdocent, meester Dion. 
Subsidie gekregen van De Gemeente Schagen voor de 
motorische ontwikkeling en in het kader van meer bewegen 
voor de kinderen.  

De vakleerkracht stopt voorlopig vanwege financiën. Juf Lea 
gaat starten met de opleiding om haar  
bewegingsonderwijsakte te halen. Juf Lianne, Juf Joyce en 
Juf Renée zijn al bevoegd. 

mailto:ac@obsfrankendael.nl
mailto:mrvoorzitter@obsfrankendael.nl
mailto:mrsecretaris@obsfrankendael.nl


 
De Avondvierdaagse  Op veler verzoek als school meegedaan met de 

avondvierdaagse. Een zeer geslaagde week die werd 
georganiseerd door juf Lea, ouders en de AC. 

Staat weer gepland in Digiduif voor het nieuwe schooljaar! 

Verkeer groep 7-8 Op veler verzoek als school meegedaan met het 
verkeersexamen. Zowel theorie als praktijk. 

De leerkrachten van groep 7-8 stellen u op de hoogte 
wanneer het examen is. Dit hangt van de organisatie af in 
Schagen.  

Pedagogisch tact  Scholing team en een ouderbijeenkomst gehad. Een aantal 
ouders had zich opgegeven.   

Behouden en levend houden binnen de school. Tijdens de 
teamvergaderingen terug laten komen.  

Kopgroep bibliotheek  Meerdere gesprekken geweest over onze toekomst en de 
samenwerking. Expert ouder Marinka helpt hierbij om de 
inrichting van de bieb te combineren met ons gerenoveerde 
gebouw.   

Dit schooljaar in samenwerking met de bibliotheek en onze 
leesspecialist juf Lianne, gaan wij met elkaar het 
leesonderwijs op school aanpakken. 

Communicatie 

Website Onderzoek gedaan naar een passende website voor het 
nieuwe schooljaar. De website is verouderd en wordt weinig 
aan gedaan. Al veel meer duidelijkheid gekomen om 
invulling en missie en visie mee te nemen. Het invullen van 
de website is begonnen.  

Het invullen van de website afronden en begin november 
2018 aan u presenteren.  

Sociale media Instagram en Facebook gestart. Wij zijn Stichting breed bezig 
om het AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) 
in orde te maken.  

Instagram en Facebook herzien n.a.v. de wet AVG (Algemene 
verordening gegevensbescherming).  

Digiduif Gestart met een digitaal communicatiesysteem. Voor het 
mailen naar de groepen, absenties door te geven en ervoor 
te zorgen dat de jaarplanning ruim van tevoren bekend is. 
Dit schooljaar nog veel onduidelijk, omdat het voor iedereen 
nieuw is.  De nieuwsbrieven worden niet door iedereen goed 
gelezen. Het doel van het versturen van een nieuwsbrief is 
om ouders- verzorgers te informeren over schoolzaken. 

Zie terugblik. Jaarplanning staat klaar voor het nieuwe 
schooljaar.  Gesprekken en meer inloopmomenten worden 
beter aangegeven van tevoren en zijn voor u als ouder(s) 
beter in te plannen. Studiedagen en vakantiedagen zijn van 
tevoren bekend. Wij hopen dat de nieuwsbrieven beter 
gelezen worden, dan het afgelopen schooljaar. 

Schoolgids  De schoolgids is gemaakt vanuit het team van de 
Frankendael 2016-2017 
Niet vanuit het nieuwe team. In het nieuwe schooljaar 

De nieuwe schoolgids kunt u vinden via onze website vanaf 
juli 2018. Dit is een nieuwe opzet Stichting breed. Het werkt 
als een weblink en u kunt het uitprinten of bekijken in een 



 

 

 

werken wij met Vensters op PO. https://www.vensters.nl/ PDF bestand.  https://www.vensters.nl/ 

De leerlingenraad  Gestart met een aantal bijeenkomsten. Verbeteringen in de 
school, Het Tevredenheidsonderzoek en vanuit De 
Gemeente Schagen de geluksplekken gestart. Tess, Bram, 
Pleun, Steijn, Stach, Maud en Femke vertegenwoordigen de 
leerlingenraad.  

Verder werken na oktober 2018. Pleun, Steijn, Stach, Maud 
en Femke vertegenwoordigen de leerlingenraad. 

Gesprekken met ouders  Het stimuleren van een niet professionele communicatie 
naar een professionele communicatie. Ouders kunnen te 
allen tijde een afspraak maken met de leerkracht.  

Het stimuleren van een professionele communicatie, zodat 
ouders-leerkrachten en leerkrachten-ouders elkaar 
informeren. Ouders kunnen te allen tijde een afspraak 
maken met de leerkracht.  

De Klankbordgroep Een aantal bijeenkomsten met de Klankbord groep zijn 
geweest. 
Missie en visie, portfolio, communicatie, Snappet en ouder-
kind gesprekken werden besproken.  

Een aantal bijeenkomsten met de Klankbord groep zijn 
gepland. 3x met de MR en 3x zonder de MR met een 
terugkoppeling naar de directie. 

https://www.vensters.nl/
https://www.vensters.nl/

