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Beste lezer, 

Aan het eind van het schooljaar zwaaiden we weer onze groepen 8 uit. Supertevreden waren 
we, want ze waren allemaal goed voorbereid op hun vervolgopleiding. De uitstroom naar 
schooltypes ziet u op pagina 9. Daar ging natuurlijk heel wat aan vooraf... 

In dit jaarverslag neem ik u graag mee langs de gebeurtenissen op onze school in schooljaar 
2018-2019. We kunnen terugkijken op een aantal mooie, nieuwe ontwikkelingen. Zoals deze:  

Op onze school leggen we sowieso de lat hoog met onze eigen ‘De Triangel-norm’!  
We stemmen het onderwijs steeds beter af op wat de leerlingen nodig hebben om goede 
resultaten te behalen. 

Een nieuwe ontwikkeling hierin is ‘spelend leren’. Het helpt kinderen in groep 3 de stap te 
maken ‘van zandbak naar lessenaar’. We hebben er in schooljaar 2018-2019 een goed begin 
mee gemaakt; de leerkrachten én de leerlingen zijn enthousiast. 
Ook in de hogere groepen hebben we een veelbelovende, nieuwe ontwikkeling ingezet: het 
‘leren zichtbaar maken’. Zo betrekken we kinderen bij het eigen leerproces. We zien dat dat 
werkt!

Onze Technotheek, waarmee we in schooljaar 2017-2018 startten, is gecompleteerd. Voor  
de groepen 3 t/m 5 was er volop keus uit leskisten. De bovenbouw kreeg techniekles van  
een vakleerkracht. 

Voor al onze groepen gingen we door met de ontwikkeling van het vak Engels. Voor de 
leerkrachten is het een relatief nieuw vakgebied en dus gingen ze zelf aan de studie.

Dankzij de nieuwe onderwijs-cao konden we begin schooljaar 2018-2019 een 
onderwijsassistent en twee leraarondersteuners aannemen. Zij staan de leerkrachten bij  
in de klas. Die zijn er blij mee, want zij kunnen zich nu nog meer focussen op lesgeven. 

De Triangel is een aantrekkelijke school voor anderstalige ouders die een poos in Nederland 
wonen en werken. Als school en als Onderwijsgroep Amstelland  willen we hun kinderen goed 
kunnen opvangen. In dit schooljaar lukte dat weer beter, met de recent geopende Taalschool.

Extra uitdaging voor kinderen die dat aankunnen, boden we in de klas en met het programma 
A Different Day. 

Bij al die ontwikkeling mogen onze digitale middelen niet achterblijven. In schooljaar  
2018-2019 hebben we laptops en nieuwe computers aangeschaft.

Als school willen we steeds in gesprek blijven met ouders. We weten dat u dat net zo 
belangrijk vindt als wij, maar ook dat veel agenda’s druk zijn. De mix van gesprekken en 
rapporten per leerjaar hebben we daarom geoptimaliseerd. 

Ik bedank ouders die zich dit afgelopen schooljaar weer met verve hebben ingezet voor de 
Oudercommissie, de MR en bij de activiteiten die we organiseren. Met uw hulp werd het 
mogelijk!
 

       Namens het managementteam van De Triangel,
Guus van Weezenbeek, directeur
December 2019

HET SCHOOLJAAR 2018/2019 IN VOGELVLUCHT

2



INHOUD

 HET SCHOOLJAAR 2017 / 2018 IN VOGELVLUCHT 2

1.  WIE WE ZIJN, WAT WE BELANGRIJK VINDEN 4
  
2.  ONS TEAM 5

3.  ONZE LEERLINGEN EN HUN OUDERS 6 

4.  ONTWIKKELINGEN IN ONS ONDERWIJS 7 

5.  DIT HEBBEN WE BEREIKT  8  

6.   HOE GAAN WE VERDER?  10

3



Onze signatuur
De Triangel is een katholieke basisschool in 
Amstelveen-Westwijk. Onze school maakt onderdeel 
uit van Onderwijsgroep Amstelland. Deze stichting 
voor RK en PC onderwijs verzorgt onderwijs aan ruim 
4300 leerlingen op elf basisscholen in Amstelveen en 
Ouderkerk aan de Amstel. 

Onze school beschikt over twee locaties. De 
hoofdlocatie aan de Zeelandiahoeve geeft onderdak 
aan de groepen 1, 2, 3, 4, 5 en 7. In de dependance 
aan de Jane Addamslaan gingen de groepen 6 en 
8 naar school. Deze locatie delen wij met de Karel 
Eykmanschool.

Groot en toch kleinschalig
Op 1 oktober 2018 telde onze school 710 leerlingen. 
We zijn dus een grote school. Dat maakt dat we 
veel en diverse deskundigheid in huis hebben. 
Ouders vertellen ons dat ze de sfeer in school prettig 
vinden. De indeling draagt daaraan bij; die geeft 
een gevoel van kleinschaligheid. Elke leeftijdsgroep 
heeft zijn eigen, kleine ‘wereld’ binnen de school, 
met een toegewijd leerteam. Er is een leerteam voor 
onderbouw (groepen 1 en 2), middenbouw (groepen 
3, 4 en 5) en bovenbouw (groepen 6, 7 en 8).

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. U vindt ze op onze website.

Klassen max. 28 leerlingen
De afgelopen jaren groeide onze school jaarlijks met 
zo’n 10-20 leerlingen. Dat had onder meer te maken 
met een toenemend aantal kinderen in de wijk. Met 
name de kleuterklassen stroomden snel vol. We 
waken ervoor dat klassen niet groter worden dan 
maximaal 28 leerlingen. In schooljaar 2018-2019 
leidde dat voor het eerst tot een inschrijvingsstop 
voor 4-jarigen. Naar verwachting hebben we op  
1 oktober in schooljaar 2020-2021 730 leerlingen.  
Dat blijft dan de komende jaren zo. 

Tussen- en naschoolse opvang goed geregeld
De Triangel kent geen continurooster. Wel bieden  
we onze leerlingen de mogelijkheid tussen de middag 
op school te blijven. Ongeveer 80% van de kinderen 
maakte daar in schooljaar 2018-2019 gebruik van. 
De kinderen eten in groepen onder leiding van één 
of twee TSO-medewerkers. Het organiseren van 
voldoende bezetting vraagt altijd veel aandacht,  
maar het lukte.   

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 stemmen we daarom geregeld af.•

1. WIE WE ZIJN, WAT WE BELANGRIJK VINDEN
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Zo zag ons team eruit:
We zijn schooljaar 2018-2019 gestart met 57 
teamleden (52 vrouwen en vijf mannen), waarvan 
acht teamleden voltijds werken en 49 in deeltijd. 
Groepsleerkrachten maken 78% uit van de  
formatie, het zorgteam 8% en de directie 7,5%.  
Een administratief medewerker, twee 
schoolassistenten, twee leraarondersteuners en 
een huishoudelijk medewerker maakten de formatie 
compleet. De gemiddelde leeftijd van ons team was 
46 jaar. Schooljaar 2018-2019 begonnen we met  
zes nieuwe, enthousiaste collega’s. Het voltallige 
team is inmiddels meegegaan naar het schooljaar 
2019-2020.

Bijblijven en bijleren

‘Blijven leren’ in het eigen vakgebied is voor alle 
leerkrachten op De Triangel erg belangrijk. Zo 
blijft ons onderwijs geïnspireerd en actueel. De 
Amstelacademie, het interne scholingsplatform 
van Onderwijsgroep Amstelland, voorzag met een 
rijk aanbod in 70% van onze scholingsbehoefte. 
Wanneer sprake was van een specialisatie, waren 
scholingsinstituten en universiteit in beeld. Daarnaast 
is binnen de Onderwijsgroep veel kennis opgebouwd 
die we deelden tijdens netwerkbijeenkomsten. 
Die hadden thema’s zoals rekenen en taal, 
hoogbegaafdheid en internationalisering. Ook als 
team leerden we van elkaar, onder meer in de 
overleggen per Leerteam.

Stagiairs en zij-instromers  
De Triangel is een gecertificeerd opleidingsschool; 
pabo-studenten kunnen bij ons stagelopen. 
In schooljaar 2018-2019 stonden in totaal 25 
stagiairs voor de klas: deels PABO-studenten, 
deels leerkrachten in opleiding (laatste fase voor 
diplomering) en deels zij-instromers. Dat gebeurde 
altijd onder supervisie van een mentor. Veel van onze 
leerkrachten zijn daartoe opgeleid. Natuurlijk komen 
de stagiairs bij ons om te leren, maar ze brengen 
ook nieuwe kennis in de school. Daar zijn we altijd 
benieuwd naar.

Ziekte en gezondheid
Al met al kwam ons team - gelukkig – ‘gezond’ 
het schooljaar door; er waren maar weinig 
ziekmeldingen. We konden volstaan met één invaller 
die wat langer bleef. Bijkomend voordeel van onze 
grote school is dat wij collega’s hebben die meestal 
geen les geven, maar wel een lesbevoegdheid 
hebben. Zij vielen in wanneer dat nodig was.• 

2. ONS TEAM
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Onze leerlingen
Onze leerlingen zijn grotendeels Nederlandstalige 
kinderen van gemiddeld tot hoog opgeleide ouders. 
De meeste leerlingen wonen in de directe omgeving 
van onze school. Ongeveer 5% 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. 

Ook in schooljaar 2018-2019 bleek onze school 
interessant voor ouders die tijdelijk in Nederland 
wonen en werken. Het is een trend die we al een 
aantal jaren zien. Ongeveer 10% van de kinderen 
spreekt geen of nauwelijks Nederlands. Op pagina 8 
leest u hoe we daar dit schooljaar op inspeelden. 

Ouderbetrokkenheid
De drie punten van De Triangel staan symbool voor 
de band tussen school, kind en ouder. Betrokkenheid 
van ouders bij school en onderwijs vinden we dan 
ook belangrijk. We zijn ervan overtuigd dat we door 
samen te werken verder komen. Ouderbetrokkenheid 
kreeg vorm door mee te doen, mee te denken 
en mee te beslissen. Dat gebeurde met tal van 
activiteiten in en buiten de klas, en daarnaast in de 
Oudercommissie en de Medezeggenschapsraad. Als 
u daarover meer wilt weten, kijk dan hier. 

Altijd in gesprek met u 
Vanzelfsprekend waren we gedurende het schooljaar 
steeds in contact met álle ouders, met name over de 
ontwikkeling van hun kind. We merkten dat ouders, 
maar ook wijzelf als school, het waardevol vinden 
om het jaar te beginnen met een startgesprek. Vanaf 
schooljaar 2018-2019 voeren we dat vanaf groep 3. 
Tot en met groep 5 gebeurt dat alleen met de ouders, 
vanaf groep 6 zijn de kinderen erbij. Ook zijn we van 
drie naar twee rapporten per schooljaar gegaan.  
Hier vindt u het schema.

Verbeterpunten tevredenheidspeiling
Elke drie jaar peilen we de oudertevredenheid over 
een aantal onderwerpen; voor het laatst in schooljaar 
2016-2017. In de tussentijd werkten we onder meer 
aan de verkeersveiligheid rond de dependance. 
De gemeente brengt deze in kaart, in samenhang 
met de speelmogelijkheden. De school is actief 
gesprekspartner.

Waar zouden we zijn zonder uw hulp?
Van onze actieve oudercommissie tot hulp bij 
uitstapjes, luizencontrole en schoolbieb: veel ouders 
maakten tijd vrij om allerlei activiteiten mogelijk te 
maken. Onze grote dank hiervoor!

Meer over MR en OC
Over de samenstelling en activiteiten van de 
Medezeggenschapraad (MR) leest u meer op de 
website, onder steunpilaren.  Vanaf eind januari 2020 
vindt u daar ook het MR-jaarverslag 2018/2019. De 
oudercommissie (OC), steunpilaar bij alle festiviteiten 
gedurende het schooljaar, stelt zich op de website 
graag aan u voor.•

3. ONZE LEERLINGEN EN HUN OUDERS
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De Triangel-norm
Onze school werkt vanuit de principes van 
opbrengstgericht passend onderwijs (OPO).  
Hiermee stemmen we het onderwijs steeds beter 
af op wat leerlingen nodig hebben om goede 
resultaten te behalen. We hanteren de middenmoot 
als vertrekpunt; daar stemt de leerkracht zijn / haar 
instructie op af. Daarnaast is er extra aandacht voor 
leerlingen die dat nodig hebben. Leerlingen die dat 
aankunnen, geven we juist extra uitdaging. Sowieso 
leggen we de lat hoog met onze eigen ‘De Triangel-
norm’. Die ligt boven het landelijk gemiddelde. Op de 
resultaten zijn we trots! Zie pagina 9. 

Om in beeld te krijgen of ons onderwijs werkelijk 
‘passend’ is, gebruiken we sinds schooljaar 
2017-2018 het analysetool Focus PO. Met dit 
kwaliteitssysteem kunnen we op school- klas- en 
leerlingniveau resultaten van vakken onderling 
vergelijken. Zo sporen we gericht mogelijkheden op 
om ons onderwijs verder te verbeteren. 

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. Ook kunnen we voor bijzondere expertise 
altijd een beroep doen op het samenwerkingsverband 
Amstelronde.  

In 2018-2019 zorgde de school voor een aantal 
kinderen voor extra ondersteuning. Denk bijvoorbeeld 
aan 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
Leren, dat doe je niet alleen met je neus in de 
boeken. We gingen regelmatig met onze leerlingen 
op stap. Zo bezochten de leerlingen van groep 1 en 
2 de bibliotheek en de kinderboerderij. Kinderen uit 
hogere klassen gingen op excursie, bijvoorbeeld naar 
het Amsterdamse Bos (biologielessen in de natuur!), 
het Anne Frankhuis, het Concertgebouw en de Shell-
wetenschapsdag. 
Ook waren er weer De Triangelvieringen: gezellige 
samenkomsten in het amfitheater waar kinderen uit 
alle groepen aan elkaar hun talenten lieten zien. Dat 
varieerde dus! Van dansen tot moppen tappen, alles 
mocht. De kinderen bereidden zich supergoed voor 
en genoten.

Naschoolse activiteiten

De Triangel organiseerde in schooljaar 2018-219 
diverse activiteiten die na schooltijd plaatsvonden. 
Alle activiteiten zijn – behalve leuk om aan mee te 
doen – ook een bijdrage aan de ontwikkeling van de 
kinderen. 

• 150 leerlingen van groep 3 t/m 8 (een record!) 
deden mee aan ‘MadScience’

• 15 kinderen gingen naar de ‘blazersklas’
• 35 leerlingen vanaf groep 4 schaakten, (aantal) 

deden mee aan het schaaktoernooi 
• 35 leerlingen uit groep 5, 6 en 7 leerden blind typen 

•

4. ONTWIKKELINGEN IN ONS ONDERWIJS
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5. DIT HEBBEN WE BEREIKT
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Verantwoording van resultaten
We verantwoorden onze onderwijs aan de 
Onderwijsinspectie. Dit schooljaar waren er geen 
bijzonderheden. De Triangel blijft daarmee in het 
basistoezicht. 

Altijd formuleren we aan het begin van het schooljaar 
voornemens: welke resultaten willen we behalen? En 
lukt dat ook? Dit kregen we dit schooljaar (béter) voor 
elkaar: 

De basis op orde
‘De basis is op orde en ons onderwijs is 
toekomstbestendig’: dat was voor het tweede jaar op 
rij ons belangrijkste voornemen voor schooljaar 2018-
2019. Zo hielden we de schoolregels (waaronder 
de pleinregels) steeds scherp op het netvlies, voor 
rust in en buiten de school. Ook voor het nieuwe 
schooljaar is het een belangrijk voornemen. 

Van goed naar meesterlijk
Als school hebben we meetbare resultaten 
(prestaties) en merkbare resultaten (zoals een prettig 
pedagogisch klimaat). Van ouders hoorden we dat zij 
de sfeer als prettig ervaren, en daar zijn we blij mee. 
In schooljaar 2017-2018 vroegen we bovendien een 
voormalig onderwijsinspecteur bij ons op school en in 
de klas te analyseren wat goed gaat in ons onderwijs 
en wat beter kan. Het leerde ons dat onze uitdaging 
zit in de groei van ‘goed’ naar ‘meesterlijk’. Daaraan 
werkten we op diverse terreinen.

Onze lesmethoden steeds actueel
Methoden bekijken we steeds kritisch op actualiteit 
en effectiviteit. We zijn dit schooljaar op zoek gegaan 
naar nieuwe methoden voor begrijpend en technisch 
lezen. Dat krijgt in schooljaar 2019-2020 een vervolg.  

Techniekonderwijs verder uitgebouwd
In techniek liggen kansen voor de toekomst; voor 
jongens en meisjes. We bouwden dit schooljaar 
ons techniekonderwijs verder uit. Groep 6, 7 en 8 
kregen wekelijks techniekles van een vakleerkracht. 
Voor de groepen 3 t/m 5 was er in de Technotheek 
volop keus uit leskisten. Zo ontdekten kinderen hun 
talent voor en plezier in techniek; van knutselen tot 
programmeren. Ook was er ‘project Panta Rhei’: een 
prachtig voorbeeld van de samenwerking tussen het 
Primair en het Voortgezet Onderwijs! 

Engelse les
Met een vreemde taal kun je nooit vroeg genoeg 
beginnen. In groep 1 dus, spelenderwijs! Dit 
schooljaar hebben we er hard aan gewerkt om het 
vak Engels in alle groepen nóg beter te organiseren. 
Denk aan de aanschaf van materialen en de 
extra expertise die het relatief nieuwe vak van de 
leerkrachten vraagt. Engels kwam ook op het rapport.

Onderwijs aan ‘nieuwkomers’
Het bieden van goed onderwijs aan kinderen die 
niet of nauwelijks Nederlands spreken was ook in 
schooljaar 2018-2019 een uitdaging. De kinderen 
die bij ons beginnen in de kleutergroepen, werden 
‘ondergedompeld’ in de taal. De leerkrachten kregen 
daarbij intern praktische ondersteuning van een 
gespecialiseerde werkgroep. Daarnaast startte 
Onderwijsgroep Amstelland in schooljaar 2018-2019 
de Taalschool, voor nieuwkomers vanaf groep 4. >>

In mei volgden twintig kinderen uit groep 7 
gedurende vier middagen technieklessen op 

scholengemeenschap Panta Rhei;  
De kinderen fabriceerden een autootje  

dat op zonne-energie rijdt.  
De kinderen van groep 8  

bouwden hun eigen drone!  
Bekijk het filmpje op youtube

Op 5 juni was de Grote Rekendag: geen 
sommen maken uit een boek, maar 

ontdekken wat je met rekenen kunt doen. 
Dan wordt rekenen pas leuk!

https://onderwijsgroepamstelland.nl/scholen/taalschool
https://www.youtube.com/watch?v=k0cn6WBdal0
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Meer uitdaging voor kinderen die dat aankunnen
In het kader van passend onderwijs werkten we 
‘de extra uitdaging’ verder uit voor kinderen die 
het leren relatief makkelijk afgaat. Voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen van groep 5 t/m 8 was er 
A Different Day; een uniek onderwijsconcept van De 
Triangel, dat we in onze eigen school gestalte geven. 
We werken daarbij samen met A Day a Week.  
Voor kinderen die snel taal of rekenen onder de 
knie hadden, maakten we ‘leerstraatjes’: korte, 
uitgekiende leerplannetjes met activiteiten en 
materialen. Kinderen in groep 8 kregen ‘wiskunde 
zonder boek’, in samenwerking met het Hermann 
Wesselink College in Amstelveen.

We zijn een Kanjerschool!

De Triangel is een kanjerschool; met behulp van de 
Kanjertraining besteden we welbewust aandacht aan 
een goede sfeer in de klas. Sinds twee schooljaren 

gebruiken we bovendien het leerlingvolgsysteem 
KanVAS. Alle leerkrachten, maar ook de leerlingen 
van de groepen 6 tot en met 8, vulden dit schooljaar 
vragenlijsten in; een extra instrument waarmee 
we het welbevinden van de kinderen maten. Onze 
Kanjercoördinatoren hielpen ons daar bij. 

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, maar ook met 
scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. 

Bij de Cito-eindtoets (maximale score 550) was het 
landelijk gemiddelde 535,4. 
Scholen met een vergelijkbare schoolpopulatie als De 
Triangel scoorden 537.
De score van De Triangel-leerlingen was gemiddeld 
539,9. Weer een beetje beter dan het voorgaande 
schooljaar.

 vwo havo/
vwo havo havo/

v-t vmbo vmbo-t vmbo 
lager overig Totaal

2012 / 2013 36,7% 16,7% 11,1% 7,8% 16,7%  5,6% 5,6% 100,0%

2013 / 2014 31,6%  29,1%   32,9% 6,3%  100,0%

2014 / 2015 34,2% 23,7% 11,8% 10,5%  13,2% 6,6%  100,0%

2015 / 2016 33,8% 17,6% 23,0% 6,8% 2,7% 10,8% 5,4%  100,0%

2016 / 2017 36,3% 16,3% 10,0% 7,5% 1,3% 25,0% 3,8%  100,0%

2017 / 2018 42,0% 14,8% 19,8% 7,4% 1,2% 8,6% 6,2%  100,0%

2018 / 2019 44,1% 15,1% 14,0% 6,5% 3,2% 14,0% 3,2%  100,0%

 37,2% 14,8% 16,8% 6,6% 3,8% 14,7% 5,2% 0,9%  

Uitstroom groep 8 

•

https://www.dayaweekschool.nl/


KWALITEIT
Moderne digitale middelen ondersteunen ons onderwijs:
- In schooljaar 2019-2020 vervangen we de digiborden
- Ook voor groep 3 schaffen we iPads aan, om aan de slag  

te kunnen met spelend leren

KIND
- We gaan verder met de ontwikkeling van onze visie op leerling-betrokken 

onderwijs en leren zichtbaar maken
- Voor de kinderen die de meeste uitdaging aankunnen, gaan we verder 

met de ontwikkeling van passend aanbod  

KANSRIJK HANDELEN
- Om kinderen die Nederlands als tweede taal hebben nóg beter onderwijs 

te kunnen bieden, startte Onderwijsgroep Amstelland in oktober 2019 een 
centrale opvang voor deze leerlingen: het Internationaal Georiënteerd 
Basisonderwijs (IGBO)

- Voor Engels volgen we de gekozen lesmethodes: we beginnen 
spelenderwijs in groep 1 /2, gebruiken specifieke software vanaf  
groep 5 en integreren het Engels in het vakonderwijs (CLIL-projecten)  
in groep 7 en 8 

- Leerkrachten leren steeds ‘meesterlijk’ bij, onder andere in ‘spelend leren’ 
en in Engels, en om op verschillende niveaus met methodes  
om te kunnen gaan

- We onderzoeken hoe we het vak Techniek kunnen verankeren in  
de groepen 3 tot en met 5 

- Ook onderzoeken we hoe we de tussenschoolse opvang optimaal  
kunnen regelen

5

Hoe verbeteren we ons onderwijs verder? Hoe houden we 
aandacht voor een veilige en prettige schoolomgeving? Onze 
belangrijkste voornemens hebben we geformuleerd rond de 
kernwaarden van onze school.

6. HOE GAAN WE VERDER?
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KLIMAAT
- Als Kanjer-school werken we actief aan de sfeer op school.  

We benoemen in schooljaar 2019- 2020 speerpunten, schaffen 
bijpassende lesmaterialen aan en gaan zelf op (opfris)cursus

- Bij ouders peilen we in schooljaar 2019-2020 weer hun tevredenheid 

KATHOLIEK
- Ook in schooljaar 2019-2020 geeft meester Hans Fonck lessen 

levensbeschouwing en vertelt hij betekenisvolle bijbelverhalen. De 
kinderen leren over katholieke feesten. In de bovenbouw maken ze 
kennis met de wereldgodsdiensten

KENNIS
- We onderzoeken welke nieuwe methodes technisch lezen en begrijpend 

lezen het meest geschikt zijn voor de groepen 4 t/m 8
- Ook in schooljaar 2019-2020 organiseren we volop  

naschoolse activiteiten 
- Schaken voor beginners en gevorderden. Sommige teams doen mee  

aan grotere toernooien
- MadScience; met een nieuw programma en óók een aantal lessen  

voor groep 1 en 2
- Blazersklas (voor het 10e jaar!), in samenwerking met Muziekschool 

Amstelveen Einduitvoering in Augustinuskerk in Amstelveen met 
blazersklassen van andere scholen

- Blind leren typen voor kinderen van groep 5, 6 en 7•
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