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Beste lezer, 

2017/2018 was een lekker druk schooljaar, op meerdere terreinen.  
Graag nodig ik u met dit jaarverslag uit met ons terug te kijken. 

In de eerste plaats hebben we er samen voor gezorgd dat de kinderen van groep 8  
met uitstekende resultaten van school gingen. We zijn trots op ze! Wellicht weet u dat 
De Triangel de lat hoog legt; we stellen per vakgebied onze eigen ‘Triangel-norm’ vast. 
Met onze leerlingen en ons team kán dat. 

Daarnaast waren er beleids- en onderwijsvoornemens, waarvan we er veel konden  
realiseren. Bijvoorbeeld de inrichting van de Technotheek op onze school en het  
voortzetten van Engelse les in alle groepen. We investeerden in methoden, in onze 
eigen vakkennis en in de sfeer op school. Ook hebben we sinds schooljaar 2017/2018 
(nog) beter grip op resultaten, met de invoering van een nieuw analysesysteem:  
Focus PO. 

Ook zien we trends. Zo boden we in schooljaar 2017/2018 meer zorg aan individuele 
kinderen met een bijzondere onderwijsbehoefte. Dat deden we in het kader van  
passend onderwijs. We realiseerden ons hoe belangrijk structurele en zorgvuldige  
communicatie is en zijn hiermee aan de slag gegaan.  

Veel te doen was er, rond onze nieuwe onderwijs-cao. We deden een beroep op uw 
flexibiliteit bij de landelijke stakingen in oktober 2017 en maart 2018. Ons personeel 
deed mee; de deuren van de school bleven op de stakingsdagen dicht. Fijn dat velen 
van u ons steunden. De nieuwe cao geeft ons werkelijk wat meer ruimte, die het 
onderwijs ten goede komt. 

Absoluut hoogtepunt van dit schooljaar was de viering van het 25-jarig bestaan van 
De Triangel. We kijken er met veel plezier op terug. Het grootste ridderfeest in het 
Amsterdamse Bos op 10 april spande natuurlijk de kroon. 

Het schooljaar 2017/2018 kende één, zeer verdrietige episode: het overlijden van 
onze nog jonge collega Martine Dirks. Zij was een geliefd teamlid, altijd oprecht 
geïnteresseerd in anderen. Martine overleed op 21 oktober 2017.  

Een goede school maak je samen. Team, ouders en leerlingen vormen de driehoek 
van De Triangel; elk met een unieke rol. Dat ‘samen’ kreeg volop gestalte in schooljaar 
2017/2018. Veel dank daarvoor! Met uw steun zijn we vol vertrouwen aan een nieuw 
schooljaar begonnen. 

       Namens het managementteam van De Triangel,
Guus van Weezenbeek, directeur
Maart 2019
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Onze signatuur
De Triangel is een katholieke basisschool in 
Amstelveen-Westwijk. Onze school maakt onderdeel 
uit van Onderwijsgroep Amstelland, een stichting voor 
RK en PC onderwijs die onderwijs verzorgt aan ruim 
4000 leerlingen op elf basisscholen in Amstelveen en 
Ouderkerk aan de Amstel. 

Onze school beschikt over twee locaties. In de  
hoofdlocatie aan de Zeelandiahoeve zitten de  
groepen 1 t/m 5 en in de dependance aan de Jane 
Addamslaan de groepen 6 t/m 8. Deze locatie delen 
wij met de Karel Eykmanschool.

Groot en toch kleinschalig
Op 1 oktober 2017 telde onze school 700 leerlingen. 
We zijn dus een grote school. Dat maakt, dat we veel 
en diverse deskundigheid in huis hebben. In de  
beleving houden we de school echter bewust over-
zichtelijk en kleinschalig, met name voor leerlingen en 
ouders. Zo zorgen we ervoor dat elke leeftijdsgroep 
zijn eigen, kleine ‘wereld’ binnen de school heeft,  
met een toegewijd leerteam. Er is een leerteam voor 
de onderbouw (groepen 1 en 2), de middenbouw  
(groepen 3, 4 en 5) en de bovenbouw (groepen 6, 7 
en 8). Ook waken we ervoor dat klassen niet groter 
worden dan maximaal 28 leerlingen.

Nog een kleine rek in de groei
De afgelopen jaren groeide onze school jaarlijks  
met zo’n 15-20 leerlingen. Dat had onder meer te 
maken met een toenemend aantal kinderen in de 
wijk. Met name de kleuterklassen stroomden snel vol. 
In schooljaar 2017/2018 hoefden we nog net geen 
inschrijvingsstop in te voeren. Het leerlingenaantal 
groeide met name omdat er in de hogere groepen 
nog wat ruimte was. Naar verwachting hebben we  
in schooljaar 2019/2020 730 leerlingen. Dat blijft  
dan voorlopig zo.

De tussen- en naschoolse opvang
De Triangel kent geen continurooster. Wel boden we 
onze leerlingen de mogelijkheid tussen de middag 
op school te blijven. Ongeveer 90% van de kinderen 
maakte daar in schooljaar 2017/2018 gebruik van. 
De kinderen aten in groepen onder leiding van één of 
twee TSO-medewerkers. 

De Triangel heeft zelf geen uitvoerende rol in  
reguliere naschoolse opvang, maar vindt het wel 
belangrijk dat er een goede aansluiting is in de  
omgeving. Met de aanbieders van naschoolse 
opvang stemden we daarom geregeld af. 

Onze kernwaarden
Onderwijs doet er toe! Daarvan zijn we overtuigd  
op De Triangel. We staan voor ‘KBS De Triangel, 
een leerzame en zorgzame school’. Dit hebben we 
vertaald in kernwaarden, die ons houvast geven in 
ons dagelijks handelen. Alle kernwaarden vindt u op 
onze website.• 

1. ONZE SCHOOL 
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Zo zag ons team eruit
We zijn schooljaar 2017/2018 gestart met 56 team-
leden (51 vrouwen en vijf mannen), waarvan vier 
teamleden in voltijd werkten en 52 in deeltijd. Groeps-
leerkrachten maakten 78% uit van de formatie, het 
zorgteam 8% en de directie 7,5%. Een administratief 
medewerker en twee schoolassistenten maakten de 
formatie compleet. De gemiddelde leeftijd van ons 
team was 37 jaar. Aan het eind van het schooljaar 
hebben zes personeelsleden De Triangel verlaten. 
Daarvoor zijn zes nieuwe, enthousiaste collega’s in 
de plaats gekomen.

Bijblijven en bijleren
De medewerkers van De Triangel waren ook in 
schooljaar 2017/2018 actief in bijblijven en  
bijscholen op hun vakgebied. Dat gebeurde volop aan 
de Amstelacademie, het interne scholingsplatform 
van Onderwijsgroep Amstelland. Dit schooljaar ging 
de academie van start, na de oprichting in schooljaar 
2016/2017. Daarnaast brachten de netwerkbijeen-
komsten van de Onderwijsgroep extra diepgang in 
kennis. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd 
voor bijvoorbeeld rekenen, meer- en hoogbegaafd- 
heid, techniek en ICT. Ook als team leren we van 
elkaar, onder meer in de overleggen per leerteam.

Stagiairs  

De Triangel is een gecertificeerd opleidingsschool; 
pabo-studenten kunnen bij ons stagelopen. In school-
jaar 2017/2018 stonden in totaal 22 stagiairs voor de 
klas. Dat gebeurde altijd onder supervisie van een 
mentor. 70% van onze teamleden is daartoe opge-
leid. Stagiairs brengen nieuwe kennis in de school en 
leren van onze ervaring. Zo ontstaat een interessante 
wisselwerking.

Ziekte en gezondheid
Ziekmelden gebeurde dit schooljaar op De Triangel 
relatief weinig. Meer dan de helft van het team meld-
de zich niet één keer ziek gedurende het schooljaar. 
Wel waren enkele collega’s langere tijd ziek.
Dit was niet werk-gerelateerd. Gelukkig vonden we 
drie invallers die voor een langere periode bij ons 
konden blijven.• 

2. ONS TEAM
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Onze leerlingen
Onze leerlingen zijn grotendeels Nederlandstalige 
kinderen van gemiddeld tot hoog opgeleide ouders. 
Ongeveer 10% van onze leerlingen heeft een andere 
moedertaal. 
De meeste leerlingen wonen in de directe omgeving 
van onze school. Ongeveer 3% van de kinderen komt 
uit een ander postcodegebied. Dat kan te maken 
hebben met verhuizingen. Andere ouders wonen wat 
verder van school, maar kiezen er bewust voor om 
hun kind in te schrijven op De Triangel. 

Ouderbetrokkenheid
De drie punten van De Triangel staan symbool voor 
de band tussen school, kind en ouder; samen komen 
we verder! Betrokkenheid van ouders bij school en 
onderwijs vinden we belangrijk. 

Die betrokkenheid kreeg op verschillende  
manieren vorm: 
Vanzelfsprekend waren we gedurende het schooljaar 
structureel in contact met alle ouders over de  
ontwikkeling van hun kind en andere relevante zaken. 
Daarnaast nodigden we ouders uit mee te denken, 
mee te beslissen, mee te leven, mee te helpen en 
mee te onderwijzen. Dat gebeurde in de Oudercom-
missie en de Medezeggenschapsraad, en met  
activiteiten in en buiten de klas.

U hielp mee; dank!
Waar zouden we met al onze activiteiten zijn zonder 
de hulp van ouders. Velen van u namen gedurende 
het schooljaar een taak voor uw rekening.  
De lustrumweek van 9 tot 13 april spande daarbij  
de kroon. Alleen al bij het grote ridderspektakel op  
10 april zorgden ruim 140 vrijwilligers voor een  
onvergetelijke dag.  

Meer over MR en OC
Over de samenstelling en activiteiten van de  
Medezeggenschapraad (MR) leest u meer in het 
MR-jaarverslag 2017/2018. De oudercommissie 
(OC), steunpilaar bij alle festiviteiten gedurende het 
schooljaar, stelt zich op de website graag aan u voor. 

Uitvoering verbeterpunten tevredenheidspeiling 

In schooljaar 2016/2017 peilde De Triangel de  
tevredenheid bij de ouders. Het gemiddelde  
‘rapportcijfer’ was relatief hoog; daar waren we  
blij mee. We hebben een aantal verbeterpunten 
opgenomen in een plan van aanpak, dat in schooljaar 
2017/2018 in gang werd gezet. Onderwerpen waren: 
de veiligheid rond de dependance, de speelmogelijk- 
heden op het plein van de dependance en het  
overblijven tussen de middag. 

Communicatie tussen school en ouders 

Vanuit de school willen we structureel en duidelijk  
met u communiceren. Niets hinderlijker dan ruis!  
Daarom ontwikkelden we een actuele visie op 
oudercommunicatie, -betrokkenheid en -participatie. 
Dat deden we in samenwerking met een ouder- en 
een leerkrachten-forum. De visie krijgt zijn beslag in 
schooljaar 2018/2019.•

3. ONZE LEERLINGEN EN HUN OUDERS
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Lesgeven, analyseren, verbeteren
Onze school werkt vanuit de principes van hande-
lings- en opbrengstgericht werken. Hiermee stemmen 
we het onderwijs steeds beter af op wat de leerlingen 
nodig hebben om goede resultaten te behalen. Bij 
taal en rekenen werken we in de groepen op drie 
niveaus: de basisgroep, de zorg- en de plusgroep;  
elk met een eigen instructie. 

Om ons te helpen het onderwijs steeds te verbeteren, 
hebben we sinds schooljaar 2017/2018 een nieuwe 
analyse-instrument: Focus PO. Dit is een kwaliteits- 
systeem waarmee we op school- klas- en leerling-
niveau resultaten van vakken onderling vergelijken. 
Doet een klas het bijvoorbeeld heel goed op spelling, 
maar lijkt de hele klas wel minder goed in rekenen? 
Hier ligt een kans! We verrijken dan het rekenonder-
wijs en ondersteunen de leerkracht daarbij. 

Passend onderwijs: extra ondersteuning
Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning 
nodig. De redenen daarvoor kunnen heel divers zijn, 
de oplossingen ervoor dus ook. Zo kan een kind 
moeite hebben met leren, gedrag of de Nederlandse 
taal. Weer anderen hebben extra uitdaging nodig. 
Leerkrachten die deze leerlingen onder hun hoede 
hebben, worden ondersteund door het zorgteam  
van De Triangel. Het zorgteam bestaat uit de intern 
begeleiders, de kanjercoördinatoren en remedial 
teachers. Samen zorgen we voor passend onderwijs 
voor al onze leerlingen.

In 2017/2018 gaf de school een aantal kinderen  
extra ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan bijles, 
leesbegeleiding bij dyslexie en begeleiding bij een 
concentratiestoornis. Vanzelfsprekend namen we de 
ouders altijd mee in de analyse van een probleem en 
de keuze van de oplossing.

Leuke dingen in/buiten de klas
Educatieve ‘uitstapjes’ verrijken het onderwijs, vinden 
we op De Triangel. In schooljaar 2017/2018 was 
er voor de leerlingen van groep 1 en 2 dansles op 
school en kwamen schrijvers van kinderboeken in  
de klas. De leerlingen van groep 3, 4 en 5 gingen 
naar de bibliotheek en naar lessen natuur- en  
milieueducatie (NME) op kinderboerderij Elsenhove. 
De kinderen van de hoogste groepen bezochten  
Historisch Amstelveen en Gemaal Cruquius. 

Naschoolse activiteiten
De Triangel organiseerde in schooljaar 2017/2018  
diverse activiteiten die na schooltijd plaatsvonden. 
We stelden ons daarbij steeds de vraag:  
‘wat voegt een activiteit toe aan de ontwikkeling van 
de kinderen?’ Zo faciliteerden wij de organisatie op 
het gebied van de naschoolse lessen techniek en 
wetenschap ‘MadScience’. Maar liefst 200 kinderen 
van groep 3 tot en met 8 deden mee. Wie muziek 
wilde maken, kon naar de ‘blazersklas’. Ook leerden 
leerlingen schaken en volgden ze typelessen.  
Voor al deze activiteiten was veel belangstelling.  
Zo’n 35 kinderen deden uiteindelijk mee aan het 
schaaktoernooi.•

4. ONTWIKKELINGEN IN ONS ONDERWIJS
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Inspectieoordeel
De inspectie zei in schooljaar 2017/2018 over  
onze school: ‘De kwaliteit van het onderwijs op  
Basisschool De Triangel  is voldoende. Wij hebben 
geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen 
zijn in de kwaliteit van het onderwijs’. De Triangel 
blijft daarmee in het ‘basistoezicht’; onze resultaten 
worden gevolgd via ons bestuur Onderwijsgroep 
Amstelland.

Natuurlijk valt er veel meer te vertellen over onze 
voornemens voor 2017/2018 en de resultaten die  
we hebben behaald. 

De basis op orde
De basis is op orde en ons onderwijs is toekomst- 
bestendig: dat was ons belangrijkste voornemen voor 
schooljaar 2017/2018. Achterom kijkend, kunnen we 
stellen dat onze basis weer verder op orde is. 
Zo hebben we de schoolregels (waaronder de plein-
regels) scherp op het netvlies, voor rust in en buiten 
de school. 

Op zoek naar de uitdaging
We vroegen een voormalig onderwijsinspecteur bij 
ons op school en in de klas te analyseren wat goed 
gaat in ons onderwijs en wat beter kan. In april 2018 
gaf hij een terugkoppeling aan het team. Zijn oordeel: 
“Leerkrachten hebben de resultaten goed in beeld. 
Zo nodig wordt actie ondernomen, de lessen zijn 
kwalitatief goed.” De uitdaging voor de school zit ‘m 
in van ‘goed’ naar ‘meesterlijk’.

Onze lesmethoden steeds actueel
Methoden bekijken we steeds kritisch op actualiteit 
en effectiviteit en zo nodig gaan we op zoek naar  
vervanging. Een toegewijde ‘methodencommissie’ 
had daar een belangrijke rol in. De leerkrachten 
van groep 6 tot en met 8 (leerteam 3) selecteerden 
verschillende methoden voor begrijpend lezen, om uit 
te proberen. Een nieuwe geschiedenismethode wordt 
door alle klassen gebruikt.

Een structureel techniekaanbod
We wilden dit schooljaar een structureel techniekaan-
bod realiseren. Dat is gelukt. Vanuit de Technotheek, 
gevestigd in De Triangel, kunnen leerkrachten ge-
bruik maken van leskisten techniek en wetenschap. 
Ook gaan de kisten via het digitale leensysteem naar 
andere scholen van Onderwijsgroep Amstelland. Ze 
zijn bestemd voor de groepen 3 t/m 8. 

Begeleiding kinderen met andere moedertaal
Ongeveer 10% van onze leerlingen heeft een andere 
moedertaal dan het Nederlands. Het bieden van goed 
onderwijs aan kinderen die niet of nauwelijks Neder-
lands spreken is een uitdaging. Die gaan we aan.  
De kinderen die bij ons beginnen in de kleuter- 
groepen, worden ‘ondergedompeld’ in de taal. Onze 
interne werkgroep NT2 (Nederlands als tweede taal) 
ondersteunt hun leerkrachten, onder meer met een 
praktische handreiking. 
Oudere kinderen worden opgevangen in de Nieuw- 
komersklas. Binnen Onderwijsgroep Amstelland 
wordt gesproken over de mogelijkheid een centrale 
opvang voor deze leerlingen te organiseren.

Aandacht voor hoogbegaafde kinderen
In het kader van passend onderwijs werkten we dit 
schooljaar aan een gestructureerd aanbod voor alle 
meer- en hoogbegaafde leerlingen. Voor de kinderen 
van groep 5 t/m 8 is er A Different Day. Voor de lage-
re groepen zijn leerkrachten voorzien van informatie 
en materialen om lesstof compact te kunnen maken 
en te kunnen verrijken en verdiepen. Dit traject is in-
gezet en krijgt een vervolg in het volgende schooljaar.

Invoering KanVAS
Scholen hebben een sociale zorgplicht. Dat zegt de 
wet. Actief tegengaan van pesten is daar onderdeel 
van. De Triangel zet een stap extra als het gaat om 
het sociaal welbevinden van onze leerlingen. Daarin 
trekken we graag samen op met ouders. 
Met behulp van de Kanjertraining werkten we aan 
een goede sfeer in de klas. In schooljaar 2017/2018 
hebben we het leerlingvolgsysteem KanVAS inge- 
voerd. Alle leerkrachten, maar ook de leerlingen van 
de groepen 6 t/m 8, vullen vragenlijsten in. Het is 
voor ons een extra instrument om het welbevinden 
van kinderen te meten. Onze Kanjercoördinatoren 
helpen ons daar bij. >>
 

5. DIT HEBBEN WE BEREIKT
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Uitstekende afsluiting groep 8
Last, but not least: de kinderen die groep 8 afsloten, deden dat met uitstekend toetsresultaten. Niet alleen  
vergeleken met landelijke toets-scores, ook met scholen die een vergelijkbare leerlingenpopulatie hebben. 

Bij de Cito-eindtoets (maximale score 550) was het landelijk gemiddelde 535,6. 
Scholen met een vergelijkbare schoolpopulatie scoorden 537.
De score van De Triangel-leerlingen was gemiddeld 539,4. 

Uitstroom groep 8:

Schoolkeuze groep 8 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Hermann Wesselink College                            28% 21% 34% 19%

Keizer Karel College 44% 48% 27% 36%

Amstelveen College        19% 19% 31% 33%

Wellant College 2% 1% 4% 6%

Thamen  5% 5% 5%

Panta Rhei 1%

Haarlemmermeerlyceum

Marnix college

Apollo college 1%

Spinoza

Gerrit van der Veen College 1%

Helen Parkhurst Daltonschool 1%

Rudolf Steiner College 1%

Cygnius Gymnasium 1%

Hubertus Amsterdam 1% 1%

Huizermaat Bussum 1%

Kopklas (www.kopklasamsterdam.nl) 1%

Sint-Michael College 1%

Florensius 1%

Hervormd Lyceum Zuid 1%

Totaal 100% 100% 100% 100%

•
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KWALITEIT
• Op basis van het onderzoek van de voormalig onderwijsinspecteur  

(zie ook pagina 8) onderzoeken we hoe we ons als school  
‘van goed naar meesterlijk’ kunnen ontwikkelen.

 
• In 2018/2019 kiezen we nieuwe methoden voor technisch  

en begrijpend lezen.

KIND
• Om kinderen die Nederlands als tweede taal hebben beter onderwijs 

te kunnen bieden, gaan de leerkrachten zelf in de schoolbanken.  
In 2018/2019 organiseren we een scholing.

• Voor schooljaar 2018/2019 is er een leerlingenstop voor 4-jarigen.  
Zo bewaken we de klassengrootte van maximaal 28 leerlingen.

• De kleuters gaan werken met ipads en apps, die passen bij  
het kleuteronderwijs. 

KANSRIJK HANDELEN
• Vanaf het schooljaar 2018/2019 werken we met een mix van start- en 

rapportgesprekken. Deze is afgestemd op de behoefte aan contact  
tussen school en ouders. Doel is ouders optimaal te informeren over,  
en te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind.

5

Ook in schooljaar 2018/2019 werken we aan de kwaliteit van ons onderwijs 
en een veilige en prettige schoolomgeving. Ons schoolplan, de evaluatie 
van het jaarplan 2017/2018 en actuele ontwikkelingen geven ons meer dan 
genoeg aanknopingspunten. 

Hieronder ziet u onze belangrijkste voornemens;  
we hebben ze geformuleerd rond de kernwaarden van onze school.

6. HIER GAAN WE IN SCHOOLJAAR 2018/2019 MEE VERDER
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(PEDAGOGISCH) KLIMAAT
• Wij gaan verder met KanVAS. Zo nemen de Intern Begeleiders de  

uitslagen van KanVAS mee in de besprekingen met leerkrachten.  
Op die manier kijken we hoe we verder kunnen bouwen aan een veilige 
en respectvolle leeromgeving. Ook is er na elke vakantie aandacht voor 
(positieve!) groepsvorming.

KATHOLIEK
• Lessen levensbeschouwing horen erbij, vinden wij. Die krijgen onder 

meer inhoud met betekenisvolle bijbelverhalen. Pastor Hans Fonck komt 
in de klas om te vertellen over specifiek katholieke feesten. In de boven-
bouw laat hij de kinderen kennismaken met de wereldgodsdiensten.

KENNIS
• Onze naschoolse activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van onze 

leerlingen én zijn populair. Dit doen we in schooljaar 2018/2019:
• Schaken voor beginners en gevorderden. Sommige teams doen mee 

aan grotere toernooien. 
• MadScience; kinderen – wetenschappers in spé – experimenteren en 

doen proefjes. 
• Leren programmeren, in samenwerking met buitenschoolse opvang 

Kinderrijk.
• Blazersklas, in samenwerking met Muziekschool Amstelveen.  

Einduitvoering in de Augustinuskerk in Amstelveen met blazersklassen  
van andere scholen. 

• Blind leren typen, georganiseerd door Rapido Typen.

• Ook in schooljaar 2018/2019 leggen we met ‘De Triangel-norm’ de lat 
hoog. Dat kán immers met onze leerlingen en team. Daarbij vergelijken 
we onze citotoets-resultaten met die, van scholen met een vergelijkbare 
leerlingenpopulatie. Wij willen het béter doen.•



Jaargids 2017-2018 KBS De Triangel

ontw
erp: w

w
w

.luvorm
geving.nl

http://www.luvormgeving.nl

