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Schooljaarverslag 2018-2019 De Twiner 

 

Het afgelopen schooljaar heeft vooral in het teken gestaan van de verhuizing naar en in gebruik 

nemen van het nieuwe schoolgebouw en het werken aan een verbeterplan n.a.v. het 

inspectierapport van een bezoek in juli 2018. In dit schooljaarverslag kunt u lezen waar we mee bezig 

zijn geweest en wat we hebben bereikt. 

 

Leerlingen en team 

We hebben dit jaar gewerkt in 6 groepen. De groepen 3, 6, 7, en 8 kregen in enkele groepen les, de 

groepen 1/2 en 4/5 in een combinatiegroep.  

We zijn het jaar gestart met twee nieuwe leerkrachten binnen het team. Gaandeweg het jaar zijn er 

een aantal wisselingen geweest binnen het team. Met name in groep 7 zijn er veel verschillende 

leerkrachten geweest.  

Aan het einde van het schooljaar hebben we afscheid genomen van een aantal leerkrachten die dit 

jaar op De Twiner hebben ingevallen, van mevr. G. Kwee als onderwijsassistent en mevr. M. v/d Laan 

als directeur. De vacature directeur zal volgend schooljaar worden ingevuld door mevr. M. Grendel. 

 

Nieuw schoolgebouw 

In de week voor de herfstvakantie zijn wij verhuisd van het oude pand aan het Oosteinde, naar ons 

nieuwe schoolgebouw aan de Georg van Saksenstraat. Dit bevalt zeer goed. Er is veel ruimte, 

mogelijkheden om samen te komen, in groepjes te werken enz. Ook het ruime plein zorgt voor meer 

rust tijdens de pauzes. De kinderen hebben veel ruimte om te kunnen spelen.  

 

Continurooster 

In dit schooljaar zijn we gestart met het continurooster. Alle kinderen gaan nu op maandag t/m 

vrijdag naar school van 8.30-14.15 uur. Tussen de middag helpen ouders met de pleinwacht. Dit 

loopt meestal goed. Soms is het puzzelen om de pleinwacht rond te krijgen om zo voldoende toezicht 

op het plein te hebben en teamleden ook voldoende pauze te kunnen bieden. 

 

Resultaten n.a.v. het verbeterplan  

N.a.v. het inspectierapport van het bezoek in juli 2018 is er een verbeterplan opgesteld. Hieronder 

een kort verslag aan welke punten er is gewerkt en waar we nu staan. 

- Er is gewerkt aan een doorgaande lijn binnen ons onderwijsaanbod, specifiek op het gebied 

van sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap. In alle groepen wordt gewerkt met de 

methode Kwink en er is aandacht voor de ‘filosofische dialoog’. Om de doorgaande lijn in alle 

vakgebieden te waarborgen zijn er kwaliteitskaarten opgesteld waarin alle afspraken en 

werkwijze per vakgebied zijn vastgelegd. 



- Er is gewerkt aan het creëren van een veilig schoolklimaat. In alle groepen wordt gewerkt 

met NAR (Netjes, Aardig, Rustig). Afspraken over hoe dit in te zetten en welke afspraken er 

zijn wanneer leerlingen zich niet aan de regels en afspraken houden, staan beschreven in ons 

handboek. Ook wordt er na de pauzes gebruik gemaakt van het social board en vanuit de 

methodes Kwink en Trefwoord komen onderwerpen schoolbreed aan bod die ook bijdragen 

aan inzicht in sociale omgang met elkaar. Daarnaast is het veiligheidsplan herzien en is I. van 

Vliet (leerkracht) aangesteld als vertrouwenspersoon op school. 

- Er is gewerkt aan het inzetten van het instructiemodel EDI (Expliciete Directe Instructie) in 

alle groepen. We hebben hierbij externe ondersteuning gekregen vanuit de PO-raad. Middels 

klassenbezoeken e.d. hebben wij ons hierin geschoold. EDI wordt nu in alle groepen ingezet 

waar mogelijk. 

- We zijn gaan werken met didactische groepsoverzichten ter vervanging van de 

groepsplannen. Op deze manier worden wijzigingen schoolbreed doorgevoerd en is er sprake 

van vermindering van administratieve last voor leerkrachten. 

 

Inspectiebezoek 

In juli 2019 is de inspectie wederom bij ons op school geweest voor een herstelonderzoek. De 

inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs als voldoende. De school laat de benodigde 

ontwikkeling zien, tegelijkertijd moeten er ook nog de nodige verbeteringen plaatsvinden stelt de 

inspectie. De inspectie heeft verbetering gezien op verschillende punten. Zo is er meer sprake van 

een professionele cultuur binnen het team, is er een positief schoolklimaat te merken en heeft de 

school het afgelopen schooljaar een duidelijke focus gehad op het verbeteren van de kwaliteit van 

het lesgeven, zicht op ontwikkeling van leerlingen en het vasthouden van gerealiseerde kwaliteit. 

Kansen voor verbetering zijn er in vasthouden en verhogen van de leerresultaten en in een betere 

analyse maken van die resultaten.  

 

Gevolgde scholing 

Teamscholing: 

EDI-scholing door onderwijswereld PO en begeleiding vanuit PO-raad. 

Begeleiding vanuit PO-raad voor versterking doorgaande lijn groep 1 t/m 3.  

Filosofische dialoog door J. Verhoef. 

Individuele scholing: 

Master Sen gedragsspecialist door J. Hoekstra 

Master Sen dynamisch coachen door I. van Vliet 

Verschillende workshops en cursussen zijn gevolgd door aantal teamleden. 

  

 


