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HOOFDSTUK 1.   INLEIDING  
 
Het jaarverslag is een document dat een beschrijving geeft van de stand van zaken en de 
bereikte resultaten van het afgelopen schooljaar. Het is een verantwoordingsdocument naar het 
eigen personeel, de medezeggenschapsraad, de ouders, de centrale directie en eventueel naar 
overige relaties. Door middel van een beschrijving op alle terreinen (leerlingen, personeel en 
organisatie, onderwijs en zorg, huisvesting, financiën)  wordt er een evaluatieve verbinding gelegd 
met het schoolplan en het jaaractiviteitenplan en wordt er waar mogelijk vooruitgekeken naar de 
toekomst. 
 
 
HOOFDSTUK 2.   LEERLINGEN. 
 
Onze schoolpopulatie bestaat uit voornamelijk kinderen met de Nederlandse nationaliteit. We 
hebben te weinig gewichtsleerlingen (n.a.v. de opleiding van de ouders) om voor extra 
bekostiging in aanmerking te komen. 
We merken als school dat we geconfronteerd worden met een aantal ontwikkelingen m.b.t. de 
leerling-populatie. We denken hierbij aan: 
 

 Leerlingen worden mondiger en hebben een kortere spanningsboog. De onderlinge 
verschillen tussen de leerlingen zullen toenemen m.b.t. zelfstandigheid, 
leermogelijkheden, gezinssituatie, religie, handicaps en sociale vaardigheid. 

 De leerlingen vertonen minder innerlijke rust. Dat heeft zijn weerslag in het opnemen van 
informatie. 

 M.b.t. het aannemen van een leerling met een handicap hanteren we nu nog een 
bovenschools stappenplan, waarin in ieder geval de procedure staat die geldt bij het 
aannemen van een leerling met een handicap. De vertaling van deze procedure op 
schoolniveau wordt jaarlijks afgedrukt in de schoolgids. Het stappenplan is ontwikkeld 
binnen het samenwerkingsverband SSKOZO. Vanuit dit stappenplan zullen we beleid 
moeten ontwikkelen m.b.t. de nieuwe wet Passend onderwijs en de inrichting van de 
nieuwe samenwerkingsverbanden.  

 Leerlingen worden vaardiger in het bedienen van apparatuur (computer, video, dvd e.d.). 

 We merken dat het normen- en waardenbesef onder druk staat. 

 De doelgroep van de school wordt groter. Dit wordt mede veroorzaakt door de 
ontwikkelingen binnen het passend onderwijs. 

 De concentratie van de leerlingen, de verharding van de maatschappij en de realiteitszin 
van de schoolbevolking zijn aan verandering onderhevig. Het gevolg zal een vergroting 
van de individualisering zijn. 

 De behoefte aan voor-, tussen- en naschoolse opvang zal in de komende jaren toenemen. 
De wetgeving schrijft voor dat de school dit voor de ouders regelt. De Nootdorpse scholen 
zijn met drie kinderopvangorganisaties een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om 
aan deze plicht te kunnen voldoen. 

 Als gevolg van de enorme expansiedrift van de gemeente worden er in de directe 
omgeving van de school veel nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Gevolg is dat veel 
gezinnen uit de grote stad, bijvoorbeeld Den Haag, verhuizen naar onze gemeente. 
Hierdoor verandert de schoolpopulatie. 

 Onze school ligt, nagenoeg, tegen de nieuwe wijk Ypenburg aan. Ondanks het feit dat er in 
de wijk Ypenburg een aantal nieuwe scholen ontstaat zien we dat veel ouders kiezen voor 
onze school. Ypenburg ligt geheel op Haags grondgebied. Hierdoor zullen wij genoodzaakt 
worden ook met deze gemeente contacten te gaan onderhouden (bijvoorbeeld met de 
afdeling leerplicht). 
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2.1. Instroom: 
 

 10-11 11-12 12-13 

Groep 1 95 92 93 

Groep 2 4 1 4 

Groep 3 7 5 3 

Groep 4 1 3 4 

Groep 5 4 4 3 

Groep 6 1 1 3 

Groep 7 1 2 3 

Groep 8 - - - 

 
 
2.2. Uitstroom: 
 

 „02 „03 „04 „05 „06 „07 „08 „09 „10 Type „11 „12 „13 

‟s Gravendreef 
college 
  

      7 8 4 Vmbo 6 3 3 
2          Havo 3 8 

St. Maartenscollege, 
Voorburg 
 

22 24 17 22 23 12 15 14 17 Vmbo    
4 
6 

         Havo 10 10 
         Vwo 1 5 

Montaigne Den Haag 
 

9 8 18 17 6 10 6 4 7 Vmbo 2  3 
4 
2 

         Havo  2 
         Vwo 1 4 

Lyceum Ypenburg 
 

      3 2 10 Vmbo 1 2  
2 
3 

         Havo 1 1 
         Vwo   

Stanislas, Pijnacker 10 20 13 6 6 1 14 12 13 Vmbo 2 3 8 
3 
5 

         Havo 7 10 
         Vwo 6 6 

Stanislas, 
Westplantsoen, Delft 

         Havo  1  
         Vwo  6 2 

Stanislas, 
Krakeelpolderweg, 
Delft 

1 5 2 3 2 1 3   Vmbo  3 2 

Gymnasium Novum 
Voorburg  

      2 1 1 Vwo 4 5 1 

Welland College, 
L'dam 

1 2 4 1  2 2 1 1 Vmbo 3  2 

Praktijkschool (Esloo 
+ Laurentius) 

 1 1       Vso  2  

Overige scholen  
 

2 10 4 9 5 16 4 3 4 Vmbo 3 7  
1 
2 

         Havo 1  
         Vwo 2 3 

Totaal schoolverlaters  
van de groepen 8 

54 74 61 62 43 45 56 45 57  53 81 67 

 
 
2.3. Tussentijdse uitstroom: 
 

Reden mutatie 10-11 11-12 12-13 

Andere BAO i.v.m. verhuizing 4 10 12 

Andere BAO i.v.m. andere keuzes/oorzaken - 5 5 

SBO/SO 1 1 5 

TOTAAL 5 16 22 
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2.4.  Conclusie 
De school bevindt zich qua leerlingpopulatie in een groeisituatie. Deze situatie zal de komende 
jaren doorzetten. De groei wordt opgevangen door de zgn. “D-stroom”  omdat we aan de daarvoor 
opgestelde voorwaarden kunnen voldoen. Hierover later in dit jaarverslag meer.  
V.w.b. de uitstroom van leerlingen zien we nog steeds dat onze leerlingen naar diverse scholen 
uitstromen.  
Het overzicht van de tussentijdse uitstroom laat zien dat ook wij met een enkele verhuizing te 
maken hebben. Onder uitstroom i.v.m. andere keuzes/oorzaken vallen bijvoorbeeld ouders die 
bewust voor een vrije school type kiezen (De Bras) of elders horen (Ypenburg) dat ze “aan de 
beurt” zijn omdat ze elders nog op een wachtlijst stonden en dan toch kiezen voor een school in 
de buurt.  
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HOOFDSTUK 3.   PERSONEEL EN ORGANISATIE. 
 
 
3.1. Identiteit, schoolorganisatie, schoolklimaat en veiligheid. 
 
IDENTITEIT ... een bijzonder uitgangspunt 
Onze basisschool is een katholieke school. Dat betekent dat ons leven en werken in de school 
mede bepaald wordt door onze christelijke levenshouding. Soms zal dat duidelijk aanwijsbaar zijn 
als het gaat om specifieke godsdienstige activiteiten en gebruiken (Pasen, Vormsel, e.d.), maar 
vaak ook zal deze levensbeschouwing 'verborgen' aanwezig zijn als een inspiratie die ons doen 
en laten in de school richting geeft en verdiept. Aspecten waarin dit naar voren kan komen, zijn 
bijvoorbeeld het hechten aan een grote gemeenschapszin, luisteren naar elkaar, 
verantwoordelijkheid leren dragen en respect hebben voor andersdenkenden. 
 
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN  
De school dient een basis te leggen. Een basis voor het kind om zich in de maatschappij te 
kunnen handhaven en daaraan een zinvolle verrijking/ invulling  voor zichzelf en voor de wereld 
om zich heen te kunnen geven. 
Naast de verstandelijke ontwikkeling dienen alle facetten van het kind in het schoolgebeuren naar 
voren te komen. Hierbij denken wij aan de sociaal-emotionele, de motorische, de zintuiglijke en de 
communicatieve ontwikkeling en de ontwikkeling van de creatieve vaardigheden. 
We leren de kinderen zelfstandiger en meer zelfverantwoordelijk te zijn. Wij proberen het 
onderwijs zodanig in te richten dat de kinderen een ontwikkeling doormaken die past bij hun eigen 
mogelijkheden. 
De leerkrachten dienen een sfeer in de school te scheppen waarin het kind zich geborgen en op 
zijn gemak voelt. De leerkrachten hebben ook hierin een voorbeeldfunctie.  
Een ander uitgangspunt is dat het opvoeden van de kinderen een samenspel is tussen ouders en 
leerkrachten. Deze band moet van beide zijden stevig gestimuleerd worden. Ook dat geeft het 
kind een gevoel van rust en geborgenheid. 
Zeer belangrijk bij dit alles is, dat het kind met plezier naar school gaat.  
 
DE KERNWAARDEN VAN DE SCHOOL 
Een werkgroep van teamleden met daarbij een afvaardiging vanuit de MR en de centrale directie 
heeft zich vorig schooljaar gebogen over de vraag hoe we goed inspelen en anticiperen op de 
groei en de verdere uitbreiding van de school. Men is gekomen tot het formuleren van vijf 
kernwaarden die hieronder staan uitgewerkt.  
De omschreven begrippen geven naar ons idee weer hoe we de Jozefschool zien en hoe we 
binnen de school willen werken. We zien dit schrijven als een blauwdruk die we naast alle nieuwe 
ontwikkelingen willen houden. Op die manier willen we er voor waken dat de groei van de school 
geen afbreuk doet aan de identiteit van onze school.   
 
Veiligheid 
De Sint Jozefschool is een katholieke school waar een veilige sfeer heerst, die zich kenmerkt door 
openheid, tolerantie, gezelligheid, samenwerken en aandacht voor elkaar. Iedereen is 
medeverantwoordelijk om hiervoor zorg te dragen. De onderlinge communicatie kenmerkt zich 
door een vriendelijke en positieve houding, waardoor ieder zichzelf durft te zijn en zich vrij durft te 
uiten. De kinderen worden door het personeel met aandacht en begrip tegemoet getreden. Ieder 
is alert op (mogelijke) conflicten,  gaat deze niet uit de weg, maar praat deze uit en lost deze zo 
mogelijk op. De ouders mogen er op vertrouwen dat de school de kwaliteit van het 
onderwijsaanbod waarborgt en dat dit aansluit bij de leefwereld van het kind.  
 
Respectvol met elkaar omgaan 
Hieronder verstaan we in de breedste zin: mensen in hun waarde laten. Dit heeft betrekking op 
levensopvattingen in welke vorm dan ook, de omgang met elkaar en algemene fatsoensnormen. 
Op de Jozefschool komt dit tot uitdrukking in de omgang tussen collega‟s onderling; iedereen kan 
en mag zich zelf zijn en moet ook zijn/haar mening kunnen ventileren. Dit uit zich in de interactie 
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tussen leerkrachten en leerlingen, tussen leerlingen onderling en tussen ouders en leerkrachten. 
Wederzijds respect behoort vanzelfsprekend te zijn.  
 
Authenticiteit. 
Op de Sint Jozefschool richten wij ons op de talenten en positieve eigenschappen van de ander. 
Hierbij gaat het dan om leerlingen, ouders en personeel. Omdat wij groot belang hechten aan 
ieders persoonlijke en bijzondere waarde, is er een grote acceptatie van verscheidenheid. Wij 
geven iedereen de ruimte waarbij ieder zoveel mogelijk zichzelf durft te zijn. Ieders persoonlijke 
inbreng komt dan het beste tot zijn recht. Binnen de school worden ieders kwaliteiten 
gewaardeerd en zo goed mogelijk ingezet. Omdat ieder dit op zijn eigen manier durft en kan 
doen, geeft dit een kleurrijk geheel, dat waar mogelijk ingekleurd wordt door de katholieke 
levensovertuiging van onze school.  
 
Samen 
Op de Jozefschool heeft het woord samen meerdere betekenissen. Samen slaat allereerst op de 
kinderen onderling. Het groepsbesef staat voorop. Kinderen vormen met elkaar de groep waarin 
ieder individueel zich veilig, thuis en prettig moet voelen. Als aan die voorwaarde is voldaan komt 
men tot optimaal leren. De leerkracht is onderdeel van de groep maar meteen ook de leider. Hij/zij 
geeft sturing aan het groepsvormingsproces. Gevarieerde groepssamenstellingen, die met elkaar 
leren, vieren en beleven dragen bij aan het saamhorigheidsgevoel op de St. Jozefschool. Het 
team van de St. Jozefschool schrijft het woord samen altijd in hoofdletters, omdat we vinden dat 
we het met elkaar doen, allemaal verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor de school. Samen 
vormen we de spil van de school. Ouders participeren binnen de school. De deur staat letterlijk en 
figuurlijk open. Tot slot werkt de school samen met haar omgeving en participeert in kringen en 
overlegsituaties en draagt daaraan een Jozefsteen bij.  
 
Betrokken 
Betrokkenheid zien we als een verbonden voelen met elkaar; kinderen, team en ouders. 
Betrokkenheid naar het kind toe betekent aandacht hebben voor het kind zodat het zich gezien en 
gewaardeerd voelt. De leerkracht kent de thuissituatie van het kind. Verder kent de leerkracht de 
ontwikkelingsbehoefte van het kind en geeft feedback op leerprestaties en handelen. Zowel de 
ouders als de leerkracht tonen hun betrokkenheid naar het kind toe. Hierbij heeft de leerkracht 
een open houding en heldere communicatie naar de ouders toe en betrekt hen bij de ontwikkeling 
van het kind. Betrokken naar elkaar betekent interesse hebben in en oog hebben voor elkaar en 
elkaar ondersteunen indien nodig. We voelen ons verbonden en verantwoordelijk naar elkaar en 
geven individueel en als groep kleuring aan de sfeer in school. We zijn als team zo betrokken 
naar de organisatie toe dat we onze eigen grenzen in de gaten houden. 
 
3.2.  Samenstelling team en mutaties. 
 

Brinnummer school 04KU       

  per 01-01-13 DIR OP OOP 

1 ouder dan 55 jaar 1 10 2 

2 tussen 45 en 55 jaar  9 2 

3 tussen 35 en 45 jaar 1 15  

4 tussen 25 en 35 jaar  11  

5 jonger dan 25 jaar    

6 totaal 2 45 4 
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 Item 10-11 11-12 12-13 

1 Aantal personeelsleden  48 50 51 

2 Aantal man/vrouw 11/37 11/39 12/39 

3 Aantal IB-ers   3 3 3 

4 Aantal 
bouwcoördinatoren 

3 3 3 

5 Aantal ICT-specialisten 2 2 3 

6 Aantal 
onderwijsassistenten 

1 1 1 

7 Aantal RT-ers 0 0 0 

8 Aantal OOP 3 3 3 

9 (…)    

 
 
3.3. Ziekteverzuim (laatste drie schooljaren). 
 

  verzuimpercentage verzuimpercentage verzuimpercentage 

  2011 2012 2013 

mannen 1.00   

vrouwen 1.12   

totaal 1.09   

 
 
3.4. Gesprekscyclus. 
 

Aantal gehouden 
gesprekken 

10-11 11-12 12-13 

POP-gesprekken 11 10 20 

Functioneringsgesprekken 31 20 20 

Beoordelingsgesprekken 11 17 9 

 
Binnen de gesprekkencyclus is de verdeling als volgt gemaakt: De adjunct-directeur houdt de 
popgesprekken en het tweede functioneringsgesprek, de directeur het eerste 
functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek.   
 
3.5. Begeleiding beginnende leerkrachten 
Iedere leerkracht die op de Jozefschool nieuw is krijgt bij aanvang een informatief schrijven met 
allemaal weetjes over de school. Verder krijgt de collega een mentor toegewezen, welke het liefst 
uit dezelfde jaargroep komt en natuurlijk (het grootste deel) dezelfde dagen werkt als de nieuwe 
collega doet. In schooljaar 2012-2013 hadden we twee nieuwe collega‟s. Deze hadden beide een 
mentor.  
 
  
3.6.  Klassenconsultaties 
Voor een gesprek uit de gesprekkencyclus kwam diegene die het gesprek houdt op 
groepsbezoek. Verder was tussen de teamleden onderling klassenconsultatie geregeld op 
momenten dat een  ambulante collega niet in hoeft te vallen. Hier is in de praktijk weinig van 
terecht gekomen omdat er toch regelmatig ingevallen moest worden.  
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3.7.  Deskundigheidsbevordering team en individuele teamleden. 
 
Gevolgde teamscholing 2008-2012 

Jaar  Thema Organisatie  

2009-
2010 

Adaptief Onderwijs: 
Handelingsgericht werken. 

Onderwijs Advies 
(samenwerkingsverband) 

2010- 
2011 

Adaptief Onderwijs: 
Handelingsgericht werken. 
Opbrengstgericht werken.  

Onderwijs Advies 
(samenwerkingsverband) 

2011- 
2012 

Adaptief Onderwijs: 
Handelingsgericht werken. 
Opbrengstgericht werken. 

Onderwijs Advies 
(samenwerkingsverband) 

2012-
2013 

Adaptief Onderwijs: 
Handelingsgericht werken. 
Opbrengstgericht werken. 

Onderwijs Advies 
(samenwerkingsverband) 

 
 
Overzicht nascholing. 
 
 Schooljaar 2012-2013  Schooljaar 2013-2014  

Naam Gevolgde 
cursussen/trainingen/opleid
ingen 
 

Gevolgd 
en/of 
certificaat / 
diploma 
behaald? 
Ja / Nee 

Geplande/voorgenomen 
cursussen/trainingen/opleiding
en 
 

Ingeschreve
n 
 ja / nee 

Sandrine 
 

Studiemiddag RID 
Nationale dyslexie 
conferentie 

ja 
 
ja 

Vaardigheids training Kurzweil 
Netwerkbijeenkomsten 
aandachtfunctionarissen  

Ja 
ja 

Conny 
 

Coaching door Jeroen van 
bouwcoordinatoren en MT. 

   

Diana 
 

BHV herhaling  
 

Ja  BHV herhaling  
 

Ja  

Ingrid 
 

    

Mieke 
 

CPS leescoach module 3; 
begrijpend lezen 
KIJK cursus (OA) 
 

Ja  verbetertraject taalbeleid 
bureau meesterschap 

ja  

Monique 
 

KIJK cursus (OA) 
BHV herhaling 

Ja 
Ja 
 

Muziek ,spelles, dramacursus. 
BHV herhaling 

Nog niet, 
cursus die 
we op het 
oog hadden 
was te duur. 

Evelyn 
 

Gesprekstechnieken met 
ouders. 

Ja    

Iris 
 

Kijk cursus. Ja. Omgaan met weerstand met 
ouders. 

Nee. 

Sandra 
 

    

Corrie 
 

KIJK cursus (OA) 
 

   

Dorien 
 

KIJK cursus (OA) 
Coaching door Jeroen van 
bouwcoordinatoren en MT. 

   

Annelies  
 

    

Harrie 
 

Coachingstraject  
zelfmanagement en 
pedagogisch handelen 
gevolgd bij Face to Face.  

Er worden 
daar geen 
diploma‟s 
verstrekt. 

Zie vorig schooljaar.  

Remco  
 

KIJK cursus (OA) 
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Joleine  
 

    

José H 
 

BHV herhaling  
 

Ja    

Marjolein 
 

KIJK cursus (OA) 
 

   

Sabine  
 

cursus KIJK    

Mariske 
 

KIJK cursus (OA) 
 

   

Renate 
 

    

Joyce 
 

BHV herhaling 
resultaatgericht coachen 
Fit traject 

 Fit traject  
BHV herhaling 
 

 

Anne H 
 

Studiemiddag R.I.D 
Taal in blokjes 
KIJK! 
Nationale 
dyslexieconferentie 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Netwerkbijeenkomst 
aandachtsfunctionaris 

? 

José v.P 
 

BHV herhaling  Ja  BHV herhaling  Ja  

Angela 
 

BHV herhaling  Ja  BHV herhaling  Ja  

Sidney 
 

BHV herhaling  Ja  BHV herhaling  Ja  

Ilse 
 

KIJK ja   

Josien 
 

Kijk.  
Herfstkinderen 

Ja 
Ja 

  

Dianne 
 

    

René  
 

BHV herhaling  Ja  BHV herhaling  Ja  

Hanneke 
 

KIJK cursus (OA) 
 

   

Maïwenn 
 

    

Jan 
 

  Onderwijskundig coördinator 
wetenschap en techniek."  
 

 

Aad 
 

    

Marjet 
 

    

Chantal 
 

BHV herhaling  
EHBO herhaling  
KIJK cursus (OA) 
 

Ja  
Ja 
 

BHV herhaling  
EHBO herhaling 

Ja  
Ja 
 

Machteld 
 

BHV herhaling  
KIJK cursus (OA) 
Coaching door Jeroen van 
bouwcoordinatoren en MT. 

Ja  BHV herhaling  Ja  

Maaike 
 

    

Miriam 
 

resultaat gericht coachen  leer- en gedragsspecialist Top-
opleiding 

 

Peter 
 

    

Ria 
 

    

Levy  
 

de TCC-cursus    

Laurien 
 

Post hbo - Specialisatie 
Jonge Kind 
KIJK cursus (OA) 

   

Madelon     
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Petra J 
 

Kijk! (OA) Ja Workshop „Ik leer anders‟ 
(beelddenkers) 

nee 

Aad L. 
 

    

Linda 
 

     

Mark 
 

BHV herhaling  Ja  Vaardigheidstraining Kurzweil 
BHV herhaling 

JA 
 
Ja 

Wendy 
 

--  --  

 
 

    

 
 
3.8.  Overige op de schoolorganisatie van toepassing zijnde zaken. 
 
Pluskinderen 
Schooljaar 2011-2012 zijn we een experiment gestart met een eigen plusklas. Na een positieve 
evaluatie is besloten dit het schooljaar 2012-2013 voort te zetten. Dit schooljaar hebben we met 
drie plusklassen gedraaid. Een voor de groepen 5, de tweede voor de groepen 6 en de derde 
voor de groepen 7 en 8. De begeleiding werd door drie leerkrachten gedaan, twee daarvan waren 
onderbouwcollega‟s die op woensdag het laatste uur, i.p.v. RT in een bovenbouwgroep, een 
plusklas hebben gedraaid. Dit is goed bevallen, in iedere geval was de continuïteit gewaarborgd, 
iets wat het jaar ervoor nog wel eens een probleem bleek. Bij de evaluatie aan het einde van 
2012-2013 is de wens uitgesproken de plusklascapaciteit in het komende schooljaar nog verder 
uit te breiden.  
 
Combinatiefunctionaris.  
Eerder al hadden we, samen met voetbalvereniging RKDEO, een plan ingediend bij de gemeente 
om een combinatiefunctionaris aan te stellen. Het plan kwam, i.v.m. bezuinigingen, op de plank 
terecht. De gemeente heeft in 2011 het voornemen kenbaar gemaakt toch een aantal 
combinatiefunctionarissen aan te stellen en men heeft ons plan weer opgepakt om dit als pilot uit 
te werken. Schooljaar 2011-2012 hebben we, samen met RKDEO en een “kwartiermaker” 
namens de gemeente, het plan weer geactualiseerd en is de werving gestart. Op 1 oktober 2012 
hebben we twee collega‟s aangenomen die in een parttime-constructie deze functie invulling gaan 
geven.  
Gedurende het schooljaar hebben deze twee collega‟s zich voornamelijk beziggehouden (voor 
wat betreft het schoolgedeelte) met de begeleiding en coaching van groepsleerkrachten bij het 
geven van de zgn. toestellessen. Ook is de methode bekeken en is een start gemaakt met het 
maken van leskaarten. Daarnaast zijn er een aantal naschoolse activiteiten georganiseerd om 
kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag Sint Jozef basisschool Nootdorp  pag.12 

HOOFDSTUK 4.   ONDERWIJS EN ZORG. 
 
4.1. Het onderwijsconcept, de  ontwikkelingen en vernieuwingen daarbinnen. 
Het onderwijsconcept op de Jozefschool is gelijk gebleven aan de jaren ervoor. Na het invoeren 
van het werken met een instructietafel en het takenwerk zijn we de laatste drie jaar bezig geweest 
om ons verder te bekwamen in het werken met groepsplannen. Dit onder begeleiding van de OA. 
Gedurende het jaar 2012-2013 hebben groepsplannen een steeds belangrijkere plaats 
ingenomen binnen de school. Naast het groepsplan rekenen heeft iedere groep nu ook een 
groepsplan taal. Een aantal collega‟s hebben dit jaar het groepsplan in Esis (nieuwe module) 
uitgeprobeerd.  
 
4.2. De leerlingzorg: 
Kinderen, die veel moeite hebben met de motoriek, schrijven, lezen, spelling en/of rekenen, die 
hoogbegaafd zijn of die gedragsmatig buiten de boot vallen, kunnen op onze school extra hulp 
krijgen. Deze extra hulp sluit goed aan bij één van de belangrijkste aspecten van de Wet op het 
Basisonderwijs, namelijk de vergroting van de zorgbreedte op de basisschool. 
Vergroting van de zorgbreedte op de school betekent, dat de school zelf maatregelen moet treffen 
om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen bij het onderwijsleerproces zonder tot snelle 
verwijzing naar scholen voor speciaal onderwijs te moeten overgaan. 
 
Op de St. Jozefschool hebben we goede extra hulp voorzieningen kunnen opzetten. 
De extra hulp (remedial teaching) wordt in de meeste gevallen verzorgd door de leerkracht, op 
aangeven van en ondersteund door de IB‟er. Op woensdag geven de leerkrachten van de 
groepen 1 t/m 4 RT, de laatste drie kwartier, in de bovenbouwgroepen. 
 
Op school hadden we ook weer dit jaar een schoolmaatschappelijk werker, Luciel Ramdjan. Zij 
was 1 keer per maand bij de zorgcommissievergaderingen en hield regelmatig spreekuur op 
school. Aanmelding van kinderen bij het SMW liep via de zorgcommissie. Het 
schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen in Pijnacker-Nootdorp wordt mogelijk gemaakt 
door een subsidie vanuit de gemeente.  
 
De coördinatie van de extra hulp voorziening op onze school is in handen van de intern 
begeleiders. Vanuit de leerlingbespreking, de toetsgegevens, het groepsplan of de 
groepsleerkracht kan een hulpvraag naar voren komen. De groepsleerkracht vult de hulpvraag in 
op een aanmeldingsformulier wat naar de IB‟er toe gaat. 
 
Door middel van toetsen (testen) en observeren wordt door de IB‟er geprobeerd de aard van de 
(leer)problemen vast te stellen. Ook worden deze toetsen gebruikt om vast te stellen of de extra 
hulp ook inderdaad het beoogde resultaat oplevert. Waar het probleem zit, de beoogde 
doelstellingen, de werkwijze, de evaluatie en de vervolgstappen worden door de leerkracht 
vastgelegd in een hulpplan. Dit wordt, alvorens met een kind aan de slag te gaan, door de 
leerkracht mondeling met de ouders kortgesloten. 
 
Het kan zijn dat we bij een leerling een vermoeden hebben van dyslexie (een stoornis die 
gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van het lezen en het 
spellen). Nu kun je bij een dergelijk vermoeden een onderzoek aanvragen bij een externe 
instantie om het vermoeden te bevestigen en een dyslexieverklaring te verkrijgen. Echter zijn dit 
dure onderzoeken en zeker gezien het aantal kinderen wat dyslectisch is, heeft de school hiervoor 
niet de (financiële) mogelijkheden. Willen ouders het vermoeden bevestigd zien of kunnen 
beschikken over een dyslexieverklaring dan zal men zelf een onderzoek moeten aanvragen. Als 
wij vermoeden dat een kind dyslectisch is maken we met de ouders een afspraak. Tijdens dat 
gesprek wordt afgesproken en schriftelijk vastgelegd dat wij hun kind als zijnde dyslectisch zullen 
behandelen. We werken dan met een dyslexieprotocol waarin handvatten voor de IB‟er en de 
leerkracht staan. In het protocol staat hoe de leerling het beste didactisch begeleid kan worden. 
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Extra hulp wordt ook gegeven aan een aantal (vooral oudste) kleuters en kinderen met specifieke 
problemen. Die extra hulp ligt natuurlijk niet direct op het gebied van schrijven, lezen, spelling of 
rekenen, maar meer op het gebied van de vaardigheden, die een kind moet beheersen om aan 
het lees/taalproces in de derde groepen te kunnen beginnen. 
 
Om de leerkracht meer handvatten te geven om de extra hulp te kunnen geven en om beter te 
kunnen differentiëren is het “Takenwerk” afgelopen jaar schoolbreed ingevoerd. De groep 2 
leerlingen werken op woensdag met een voorloper op het takenwerk. In de groepen 3 is het 
takenwerk verwerkt in het circuit waarmee in deze groepen iedere dag begint. De groepen 4 t/m 8 
hebben minimaal drie keer per week een moment op het rooster ingepland waarin de kinderen 
met hun taak aan de slag kunnen gaan. De kinderen hebben een eigen takenlijst waarop staat 
wat er die week moet gebeuren. Diverse verwerkingen van lessen zullen hun plekje vinden op de 
takenlijst. Dit takenwerk leent zich er goed voor om de verwerkingen individueel of groepsgewijs 
aan te passen aan het niveau van het kind / de groep. Tot slot krijgt de leerkracht door deze vorm 
van zelfstandig werken meer tijd vrij om kinderen individueel te begeleiden. 
 
Tijdens schooljaar 2011-2012 heeft de zorgcommissie, in samenwerking met Onderwijs Advies, 
een zorgroute opgesteld. Hierin staat per jaargroep, per maand omschreven wie wat doet binnen 
de zorg. Vanuit deze zorgroute hebben we het jaar 2012-2013 gewerkt.  
 
4.3. De school in relatie tot WSNS en leerlinggebonden financiering (LGF) 
 
Schooljaar 2011-2012 is de nieuwe indeling van samenwerkingsverbanden bekend geworden. Op 
eigen verzoek vallen wij onder samenwerkingsverband 2802 (Delft/Pijnacker-
Nootdorp/Landsingerland). Om praktische redenen is er dus uiteindelijk niet gekozen voor 
aansluiting bij het samenwerkingsverband in Ypenburg. Belangrijkste reden hiervoor was dat het 
voordelen biedt als alle scholen uit de gemeente bij één samenwerkingsverband zitten.  
In 2012-2013 zijn voorzichtig een aantal stappen gezet om dit nieuwe samenwerkingsverband in 
de steigers te gaan zetten. Een traject wat zich volgend jaar voort zal gaan zetten. Januari 2014 
moet het nieuwe samenwerkingsverband een feit zijn.  
 
LGF 
Met ingang van het schooljaar 2003-2004 hebben kinderen met een geïndiceerde handicap, op 
grond van het landelijke integratiebeleid, toegang tot de reguliere basisschool. Ouders hebben 
dus keuzevrijheid van onderwijs: de speciale school of met “een rugzak”naar een basisschool 
naar keuze, dus ook onze Jozefschool. 
In die rugzak zitten middelen om uw kind extra ondersteuning bij het leerproces te geven. Om 
voor zo‟n rugzak in aanmerking te komen moet U uw kind aanmelden bij een commissie voor 
indicatiestelling (CvI). Op grond van landelijk vastgestelde normen bepalen zij of uw kind in 
aanmerking komt voor indicering. Daarbij bent U als ouder formeel verantwoordelijk voor het 
aanleveren van de gegevens die nodig zijn voor indicatie. Ook wanneer uw kind al onze school 
bezoekt kan het, als het voldoet aan de criteria, van deze regeling gebruik maken. 
 
Als de CvI een positief besluit heeft genomen, kunt U uw kind schriftelijk bij ons op school 
aanmelden. Wij zullen met U in gesprek gaan over de mogelijkheden van onze school voor uw 
kind. Daarbij verkennen we met elkaar de hulpvraag van het kind, uw verwachtingen en de 
mogelijkheden van de school. Als blijkt dat we uw kind de hulp kunnen bieden, die het bij het 
onderwijs nodig heeft, wordt er samen met U een handelingsplan gemaakt. De speciale school zal 
ons hierbij ondersteunen. 
 
Blijkt dat het voor de school niet mogelijk is om uw kind verantwoord op te vangen, dan moeten 
we U, ook in het belang van uw kind teleurstellen. Het recht op keuzevrijheid betekent namelijk 
geen toegangsrecht in het regulier onderwijs. U kunt in dat geval bezwaar aantekenen bij de 
Adviescommissie Toelating en Begeleiding (ACTB). 
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Op school kunt U informatie opvragen over de rugzakregeling in het algemeen, het adres van de 
betreffende CvI, het traject voor de indicatiestelling, de geldende criteria voor indicering, het 
aannamebeleid van onze school en de mogelijkheden tot het aantekenen van bezwaar. Mocht U 
overwegen uw kind met een rugzak op onze school te plaatsen, dan is het verstandig al in een 
vroeg stadium contact op te nemen met de directie. 
Gedurende schooljaar 2012-2013 hadden we 5 rugzakleerlingen op de Jozefschool. Als de 
nieuwe samenwerkingsverbanden in 2014 van start gaan zal ook de systematiek van het rugzakje 
veranderen.  
 
4.4. Leermiddelen 
In het schooljaar 2012-2013  zijn diverse werkgroepen bezig geweest om te komen tot een keuze 
van drie nieuwe methodes, tw. Engels, begrijpend lezen en aardrijkskunde. Door diverse 
oorzaken is het niet gelukt om voor begrijpend lezen en aardrijkskunde tot een keuze te komen, 
deze trajecten zullen dus in het schooljaar 2013-2014 doorlopen. Wel is er een keuze gemaakt 
voor een nieuwe Engelse methode. Er is gekozen voor de methode „‟Take is easy‟‟. Nieuw dus 
voor de school is dat alle groepen Engels gaan krijgen. We zijn na de meivakantie 2013 allemaal 
gestart met Engels, bij wijze van kennismaking. Schooljaar 2013-2014 zal het definitief op alle 
roosters terug te vinden zijn.  
 
4.5. Kwaliteitszorg 
Binnen de WMK-PO hebben we de volgende planning om kwaliteitskaarten toe te schrijven op de 
Jozefschool, te scoren en vervolgens in te passen in de jaarplanning aangehouden.   
 
Onze beleidsterreinen 
Nummering kwaliteitsterreinen WMKPO webbased 
versie 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

     

1. Kwaliteitszorg  x x x x 

2. Aanbod  x   

3. Tijd x   x 

4. Pedagogisch handelen x    

5. Didactisch handelen  x   

6. Afstemming   x  

7. Actieve en zelfstandige rol leerlingen x    

8. Schoolklimaat  x   

9. Zorg en begeleiding en toetsinstrumenten  x  x 

10. Opbrengsten x x x x 

11. Integraal personeelsbeleid   x  

12. Contacten met ouders x  x  

13. Interne communicatie   x  

14. Externe contacten    x 

15. Inzet van middelen    x 

16. Schooladministratie en schoolprocedures  x   

17. Schoolleiding   x  

18. Beroepshouding    x 

19. Levensbeschouwelijke identiteit  x   

20. Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale 
integratie  

x    

21. Aanbod actief burgerschap en sociale 
integratie 

 x   

22. ICT   x  

23. Taalleesonderwijs x   x 

24. Rekenen en wiskunde    x 

25. Wetenschap en techniek   x  

26. Automatiseren rekenen en wiskunde x    

27. Opbrengstgericht werken rekenen en 
wiskunde 

x x x x 

TOTAAL 10 10 10 10 
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Hieronder ziet u hoe het schoolontwikkelplan, vanuit het schoolplan, er voor het jaar 2012-
2013 uitzag.  Allereerst een overzicht van de aandachtspunten per beleidsterrein, 
vervolgens de uitwerking per aandachtspunt. Bij deze uitwerking is de rode tekst van de 
tussenevaluatie (tijdens het managementgesprek met het college van bestuur) gehouden in 
februari 2013. De blauwe tekst bij het kopje “Evaluatie (wanneer)’’ is van nu.  

Beleidsterreinen en aandachtspunten 

 
 Beleidsterrein (Verbeter)doel(en) in ontwikkeling 
01 Pedagogisch handelen 

 
 

- Verstevigen ped.aanpak overblijfkrachten. 
- Verstevigen communicatie (feedback) en MT (middenkader). 
- Schoolregels hoe gaan we ermee om? 
- Uitrollen zorgroute  
- Implementatietraject KIJK! 

02 Actieve en zelfstandige rol leerlingen - Werkwijze leerlingenraad optimaliseren. 
- Leerling-enquête opzetten.  
 

03 Didactisch handelen 
 
 

- Verder uitwerken en implementeren handelingsgericht 
werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW) 
- Keuze nieuwe methode Engels 
- keuze nieuwe methode Aardrijkskunde  

04 Contacten met ouders 
 

- Vast open spreekuur voorstellen binnen team.   
- Rol van de ouders vaststellen. 
 

05 Kwaliteitszorg actief burgerschap en 
sociale integratie 
 

- Leerlijnen in kaart brengen: waar hebben we de meeste 
behoefte aan en waar investeren we veel in? 
 

06 Integraal personeelsbeleid 
 
 

- Werken met POP verbeteren, directie moet meer 
sturen/eisen. Koppelen aan uitkomsten WMKPO.  
 

07 Taalleesonderwijs 
 
 

- Begrijpend lezen door de school verbeteren.  
- Ontwikkelen NT2 aanbod verder optimaliseren. 
 

 
 

Uitwerking per aandachtspunt 
 

Beleidsterrein Pedagogisch handelen 

Aandachtspunt (wat) Verstevigen pedagogische  aanpak overblijfkrachten. 

Gewenste situatie (doel) De overblijfouders zijn capabel genoeg om pedagogisch gezien de overblijf goed te 
laten verlopen.  

Activiteiten (hoe) - Opstellen nieuw boekje overblijfouders Gedaan 
- Bespreken boekje en aanpak op ouderavond Gedaan 
- Leerkrachten inlichten Gedaan  
- Aanspreekpunten Overblijf aanstellen vanuit team t.b.v. overblijfouders 

(opnemen in taakbeleid) Gedaan 

Betrokkenen Overblijfcoördinatoren, overblijfouders, directie, team 

Periode (tijd) Hele jaar 

Eigenaar (wie) Directie  

Kosten Geen  

Evaluatie (wanneer) Tijdens besprekingen directie - coördinatoren  Met dit aandachtspunt hebben we 
echt stappen voorwaarts gemaakt. Er zijn afgelopen jaar beduidend minder 
klachten richting directie gekomen betreffende de overblijf. Ook de overblijfouders 
zelf geven aan dat ze het idee hebben dat het rustiger verloopt, er meer structuur is 
en de sfeer verbeterd is.  

Borging (hoe) Werkwijze opnemen in overblijfprotocol.  
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Beleidsterrein Pedagogisch handelen 

Aandachtspunt (wat) Verstevigen communicatie (feedback) en MT (middenkader). 

Gewenste situatie (doel) Het MT is een goed samenwerkend geheel welke in staat is de organisatie goed te 
leiden. 

Activiteiten (hoe) - Met begeleiding vanuit de OA komen tot een goede taakverdeling. Traject 
wat nu loopt 

- Ondersteuning vanuit OA voor Boco‟s bij bouwvergaderingen. Traject wat 
nu loopt 

Betrokkenen MT leden, OA begeleider 

Periode (tijd) Najaar 2012 

Eigenaar (wie) Directie  

Kosten Gedeelte begeleidingsgelden  

Evaluatie (wanneer) December 2012 Het MT kijkt tevreden op de begeleiding terug. Afgesproken is de 
begeleiding van de Boco‟s nog een jaar door te zetten omdat men dat als zeer 
nuttig ervaart.  

Borging (hoe) “Kruisjeslijst” (taakverdeling) 

 
 

Beleidsterrein Pedagogisch handelen 

Aandachtspunt (wat) Schoolregels hoe gaan we ermee om? 

Gewenste situatie (doel) Binnen de school worden door alle aanwezigen dezelfde schoolregels nageleefd. 
Ook maakt iedere klas groepsregels. 

Activiteiten (hoe) - Project “Samen moeten we het maken” Gedaan 
- Binnen project met kinderen regels bedenken Gedaan 
- Werken met “Kinderen en hun sociale talenten” Lopend, moet nog 

geëvalueerd worden.  

Betrokkenen Team en kinderen, ouders 

Periode (tijd) Eerste drie weken schooljaar (project), methode wordt hele jaar door gebruikt.  

Eigenaar (wie) Gedragscoaches 

Kosten Drukken poster met schoolregels Moet nog gebeuren 

Evaluatie (wanneer) Week 4 schooljaar 2012-2013 Posters waren niet lang na de tussenevaluatie klaar. 
Nu maandelijks een afspraak extra onder de aandacht. Aan een echte evaluatie 
van de methode zijn we nog niet toegekomen, wordt doorgeschoven naar volgend 
jaar.  

Borging (hoe) Poster verspreiden en methode gebruiken.  

 
 

Beleidsterrein Pedagogisch handelen 

Aandachtspunt (wat) Uitrollen zorgroute  

Gewenste situatie (doel) Alle geledingen geven de zorg vorm volgens de afspraken die in de zorgroute zijn 
beschreven.  

Activiteiten (hoe) - Regelmatig team attenderen op verantwoordelijkheden. Regelmatig 
terugkerend onderwerp bouwvergaderingen 

- Kijken of men afspraken nakomt. Blijft aandachtspunt 
- Coachen/begeleiden collega‟s die tegen zaken aanlopen Gedaan, nieuwe 

signalen worden opgepakt 

Betrokkenen Gehele team.  

Periode (tijd) Hele jaar  

Eigenaar (wie) Zorgcommissie  

Kosten Geen  

Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar op teamvergadering en binnen zorgcommissie Zorgroute is nu een 
jaar in „‟gebruik‟‟. Het document is op verschillende punten aangepast omdat 
gaande weg in de praktijk bleek dat dingen beter anders konden. Voorbeeld: voor 
groep vier pakken we toch weer de AVI toets uit de kast, naast de  DMT. Begin 
schooljaar 2013-2014 zal de zorgroute tekstueel aangepast worden door de IB‟ ers. 

Borging (hoe) Bijstellen zorgroute.  
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Beleidsterrein Pedagogisch handelen 

Aandachtspunt (wat) Implementatietraject KIJK! 

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten en Ib‟er kleutergroepen kunnen werken met het nieuwe 
kleuterobservatiesysteem KIJK! 

Activiteiten (hoe) - Aanschaf methode Gedaan 
- Cursus leerkrachten KIJK door OA Gedaan 
- Regelmatig bespreking op parallelvergaderingen Blijft agendapunt  

Betrokkenen Collega‟s ½, IB‟er 

Periode (tijd) Hele schooljaar  

Eigenaar (wie) IB‟er onderbouw 

Kosten Begeleidingsgelden OA 

Evaluatie (wanneer) Einde cursus en einde jaar Kijk is dit schooljaar ingevoerd, bij het tweede 
scoringsmoment zijn de observatielijsten voor alle kleuters ingevuld. Ook is er al 
een ouderbrief geweest en is het (kind)overzicht als praat‟papier‟ gebruikt bij de 
tweede tafeltjesavond.  

Borging (hoe) Werken met KIJK opnemen in schoolplan/schoolgids.  

 
 

Beleidsterrein Actieve en zelfstandige rol leerlingen 

Aandachtspunt (wat) Werkwijze leerlingenraad optimaliseren. 

Gewenste situatie (doel) Een goed functionerende leerlingenraad.  

Activiteiten (hoe) - Werkwijze bij team evalueren nog niet als zodanig besproken 
- Werkwijze in LR evalueren Wel besproken 
- Vooraf goede agenda‟s maken Gaat prima 
- Alert zijn op zaken waar LR iets in kan betekenen. Gaat goed, blijft 

aandachtspunt 

Betrokkenen LR + twee teamleden (zie taakbeleid) 

Periode (tijd) Hele jaar 

Eigenaar (wie) Twee teamleden 

Kosten De leerlingenraad heeft een jaarlijks budget van 200 euro. 

Evaluatie (wanneer) Laatste LR vergadering De LR heeft dit schooljaar naar behoren gefunctioneerd. 
Wel viel het ons op dat de leerlingen die afgevaardigde waren vanuit hun groep 
speelser/emotioneel jonger waren dan bijvoorbeeld het jaar ervoor. Dit heeft wel 
duidelijk invloed op het functioneren van de raad.  

Borging (hoe) Via notulen.  

 
 

Beleidsterrein Actieve en zelfstandige rol leerlingen 

Aandachtspunt (wat) Leerling-enquête opzetten. Nog niets aan gedaan buiten het uitdraaien van een 
WMKPO format wat nog besproken moet worden. 

Gewenste situatie (doel) Peilen hoe het welbevinden op diverse terreinen van de leerlingen is.  
 

Activiteiten (hoe) - Ontwerpen/samenstellen van een enquête  
- Enquête afnemen en scoren 
- Resultaten publiceren  

Betrokkenen Leerlingen, LR, directie 

Periode (tijd) Voorjaar 2013 

Eigenaar (wie) Directie  

Kosten Geen  

Evaluatie (wanneer) Einde jaar: terugkoppeling Dit punt wordt doorgeschoven naar volgend jaar.  

Borging (hoe) Geen  
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Beleidsterrein Didactisch handelen 

Aandachtspunt (wat) Verder uitwerken en implementeren handelingsgericht werken (HGW) en 
opbrengstgericht werken (OGW) 

Gewenste situatie (doel) Na dit schooljaar wordt er in alle groepen volgens gemaakte afspraken met de 
groepsplannen rekenen en spelling gewerkt en kunnen we de resultaten van de 
Citotoetsen gebruiken bij het opstellen van die groepsplannen. Een traject wat op 
dit moment naar tevredenheid loopt, we zitten op koers.  

Activiteiten (hoe) - Zie begeleidingsplan OA 

Betrokkenen Team, OA 

Periode (tijd) Hele schooljaar 

Eigenaar (wie) Directie  

Kosten Begeleidingsgelden  

Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar  Dit traject is naar tevredenheid verlopen. Aan het einde van het 
jaar zijn er nog groepsbezoeken (bij alle groepen 3 t/m 8) afgelegd door de OA, 
deze worden begin schooljaar 2013-2014 nabesproken.  

Borging (hoe) In aangepaste zorgroute 

 
 
Beleidsterrein Didactisch handelen 

Aandachtspunt (wat) Keuze nieuwe methode Engels 

Gewenste situatie (doel) Komen tot de keuze voor een nieuwe methode Engels om deze eventueel al dit 
schooljaar in te voeren.  

Activiteiten (hoe) - Werkgroep Engels samenstellen Gedaan 
- Keuze voorbereiden, bezoek OA bibliotheek Gedaan 
- Probeerlessen organiseren Gedaan 
- Regelmatig terugkoppelen team Gedaan 
- Uiteindelijk keuze vragen team Doen we in de week voor de 

voorjaarsvakantie. 

Betrokkenen Werkgroep, team  

Periode (tijd) Half schooljaar 

Eigenaar (wie) Werkgroep Engels  

Kosten Nieuwe methode staat op methode 2012-2013  

Evaluatie (wanneer) Tot een keuze komen = de evaluatie Keuze is gevallen op „Take it easy‟ . Engels 
gaat dus in alle groepen gegeven worden. De methode hebben we in mei  in één 
keer schoolbreed ingevoerd. Om te wennen aan de methodiek is afgesproken dit 
schooljaar per groep 1 thema in de klas te geven.  

Borging (hoe) Aanschaf methode.  

 
 
Beleidsterrein Didactisch handelen 

Aandachtspunt (wat) Keuze nieuwe methode Aardrijkskunde 

Gewenste situatie (doel) Komen tot de keuze voor een nieuwe methode aardrijkskunde om deze volgend 
schooljaar in te voeren.  

Activiteiten (hoe) - Werkgroep aardrijkskunde samenstellen Gedaan 
- Keuze voorbereiden, bezoek OA bibliotheek Is men nu mee bezig 
- Probeerlessen organiseren na meivakantie 
- Regelmatig terugkoppelen team  
- Uiteindelijk keuze vragen team voor zomervakantie 

Betrokkenen Werkgroep, team  

Periode (tijd) Hele schooljaar 

Eigenaar (wie) Werkgroep aardrijkskunde  

Kosten Nieuwe methode begroten 2013-2014  

Evaluatie (wanneer) Tot een keuze komen = de evaluatie Dit traject is niet naar tevredenheid gelopen. 
Na het uitproberen van een voorkeursmethode bleek dat deze methode in 2017 al 
weer vervangen gaat worden. De informatie die nu in de boeken stond, die bij 
herdruk niet herzien werden, bleek in sommige gevallen al niet meer te kloppen. 
Hierdoor wordt dit keuzetraject over de vakantie heen getild. In het nieuwe jaar 
gaan we een andere methode uitproberen.  

Borging (hoe) Aanschaf methode.  
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Beleidsterrein Contacten met ouders 

Aandachtspunt (wat) Vast open spreekuur voorstellen binnen team.   

Gewenste situatie (doel) Een maandelijks spreekuur in de klassen waarbij de ouders binnen kunnen lopen 
voor vragen aan de leerkracht eventueel om werk/toetsen e.d. te bekijken. 

Activiteiten (hoe) - Voorstel op teamvergadering bespreken nog niet gedaan, pakken we op in 
voorjaar.  

Betrokkenen Team – ouders  

Periode (tijd) Najaar 2012 

Eigenaar (wie) Directie  

Kosten Geen  

Evaluatie (wanneer) Einde kalenderjaar  Nog niet besproken, is er bij de drukte in het voorjaar bij 
ingeschoten. Volgend schooljaar een keer agenderen.  

Borging (hoe) Spreekuren opnemen in jaarplanning. 

 
 
Beleidsterrein Contacten met ouders 

Aandachtspunt (wat) Rol van de ouders vaststellen. 

Gewenste situatie (doel) Het is voor zowel het team als voor de ouders (ouders, OR, contactouders, 
hulpouders) duidelijk wie verantwoordelijk voor wat is, hoe de lijnen lopen en wat er 
van een ieder verwacht wordt.  

Activiteiten (hoe) - Inventariseren (interviews) van waar diverse geledingen tegenaan lopen in 
relatie tot dit aandachtspunt. Besproken met OR, ouderenquête 
afgenomen.  

- Zaken op elkaar afstemmen en op schrift stellen (schoolgids?) Nog niets 
mee gedaan 

Betrokkenen Ouders, team 

Periode (tijd) Voorjaar 2013 

Eigenaar (wie) Directie, voorzitter OR en MR.   

Kosten Geen  

Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar met eigenaars. Er is een gesprek geweest met het dageljiks 
bestuur van de Oudervereniging. Er zin goede afspraken gemaakt om e.e.a. te 
verbeteren.  

Borging (hoe) Duidelijke beschrijving verantwoordelijkheden schoolgids.  

 
 
Beleidsterrein Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie 

Aandachtspunt (wat) Leerlijnen in kaart brengen: waar hebben we de meeste behoefte aan en waar 
investeren we veel in? 

Gewenste situatie (doel) Gebruikte observatiemiddelen zoals Scol, KIJK!, maar ook het sociogram en de 
methodes Kinderen en hun sociale talenten en Trefwoord evalueren, tegen elkaar 
afzetten, wat hebben we eraan en doen we ermee, keuzes maken van waar we 
allemaal mee verder gaan. Lopend traject, zijn we nog mee bezig. 

Activiteiten (hoe) Diverse vergaderingen en studiedagmomenten 

Betrokkenen Team  

Periode (tijd) Hele jaar 

Eigenaar (wie) Directie  

Kosten Geen  

Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar  Alle bovengenoemde methodes worden nu gebruikt. Evaluatie 
Sova methode niet gedaan omdat er te weinig mensen mee werken om goed te 
kunnen evalueren. Opgeschoven naar volgend schooljaar.  

Borging (hoe) In schoolplan / schoolgids.  
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Beleidsterrein Integraal personeelsbeleid 

Aandachtspunt (wat) Werken met POP verbeteren, directie moet meer sturen/eisen. Koppelen aan 
uitkomsten WMKPO.  

Gewenste situatie (doel) Iedere leraar beschikt over een POP waarin aangegeven wordt hoe de 
desbetreffende leraar werkt aan de gekozen competenties en aan de 
schoolontwikkeling. Beter de wensen en geboefte van de school afstemmen op de 
personen. 

Activiteiten (hoe) - Popgesprekken, tevens laten terugkomen in andere gesprekken binnen de 
gesprekkencyclus. Wordt gedaan 

- Vanuit de kaarten WMKPO kijken waar de school behoefte aan heeft. Nog 
niet gedaan  

Betrokkenen Team  

Periode (tijd) Hele schooljaar 

Eigenaar (wie) Directie  

Kosten Geen  

Evaluatie (wanneer) Einde schooljaar Uitslag kaarten WMKPO meegenomen in nieuwe jaarplan. Sturen 
via POP gesprekken blijft doorlopend proces.  

Borging (hoe) In gespreksverslagen / personeelsdossiers.  

 
 
Beleidsterrein Taalleesonderwijs 

Aandachtspunt (wat) Begrijpend lezen door de school verbeteren.  

Gewenste situatie (doel) Komen tot de keuze voor een nieuwe methode begrijpen lezen om deze volgend 
schooljaar in te voeren.  

Activiteiten (hoe) - Werkgroep Begrijpend lezen samenstellen Gedaan  
- Keuze voorbereiden, bezoek OA bibliotheek Gedaan 
- Probeerlessen organiseren Tussen voorjaarsvakantie en meivakantie 
- Regelmatig terugkoppelen team  
- Uiteindelijk keuze vragen team Rond meivakantie 

Betrokkenen Werkgroep, team  

Periode (tijd) Hele schooljaar 

Eigenaar (wie) Werkgroep Begrijpend lezen  

Kosten Nieuwe methode begroten 2013-2014  

Evaluatie (wanneer) Tot een keuze komen = de evaluatie Ook bij dit vak zijn we niet tot een keuze 
kunnen komen. Na het uitproberen bleken er te veel collega‟s niet “”aan toe 
gekomen te zijn”” . De directie, samen met de werkgroep, hebben toen besloten dit 
over de vakantie heen te tillen en de collega‟s die de methode nog niet 
uitgeprobeerd hadden hier in september nog de gelegenheid voor te geven.  

Borging (hoe) Aanschaf methode.  

 
 
Beleidsterrein Taalleesonderwijs 

Aandachtspunt (wat) Ontwikkelen NT2 aanbod verder optimaliseren. 

Gewenste situatie (doel) Leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben krijgen in groepjes, buiten de 
klas, les volgens een NT2 programma. 

Activiteiten (hoe) - Inventariseren om hoeveel kinderen het dit schooljaar gaat Door IB gedaan  
- Groepen samenstellen Gedaan 
- Programma opstellen Gedaan, zijn wel zoekend naar een goede methode.  
- Programma draaien Lopend traject.  

Betrokkenen NT2-kinderen, betreffende leerkrachten, leerkrachtondersteuner.  

Periode (tijd) Hele schooljaar  

Eigenaar (wie) De leerkrachtondersteuner 

Kosten Eventueel NT2 materiaal. 

Evaluatie (wanneer) Einde jaar op zorgcommissiebespreking.  Dit schooljaar naar tevredenheid gelopen. 
Een goede methode blijft een wens.  

Borging (hoe) Evaluatie en vervolg vastleggen in notulen.  
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4.6. Opbrengsten. 
Hier worden de CITO-LVS resultaten alsmede de Entree- en de Eindtoets opgenomen. Om een 
doorsnede van de school te krijgen, worden de LVS-gegevens van groep 2-4-6-8 opgenomen. 
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CITO-entreetoets (gemiddeld aantal goed) 

Jaar Taal Rekenen Studievaar- 
digheden 

Wereldoriëntatie  Totaal  

10-11 159,4 (220) 85,2 (120) 58,1 (80)  302,7 (420) 

11-12 154,8 (220) 83,1 (120) 58 (80)  299,3 (420) 

12-13 161,2 (220) 87,1 (120) 59,2 (80)  310,9 (420) 

 
 
CITO-eindtoets (gemiddeld % goed) 

Jaar Taal Rekenen Studievaar- 
digheden 

Wereldoriëntatie  Totaal  

10-11 77,5% 67% 75%  74% 

11-12 73,2% 74,9% 79%  74,9% 

CITO-eindtoets (gemiddeld aantal goed) 

12-13 68,1 (100) 35,9 (60) 26,3 (40)  130,3 (200) 

 
CITO-eindtoets (standaardscores)  

Jaar Schoolgroep Eindscore Aantal 
leerlingen 

Meegedaan 

10-11 Ongecorrigeerde 535,8 52 52 

11-12 Ongecorrigeerde 537,3 77 77 

12-13 Ongecorrigeerde 531,3 65 65 

 
Analyse van de opbrengsten: 
 
Rekenen: deze uitslagen laten schoolbreed een stijging van de opbrengsten zien. We kunnen dit, 
naar ons idee, voor een groot deel wijten aan de pas nieuwe rekenmethode Wizwijs.  
 
Begrijpend lezen: Bij de tussenopbrengsten is niet zo verschrikkelijk veel aan de hand maar bij de 
eindtoets zien we dat dit onderdeel niet scoort zoals we graag zouden willen. We schaffen 
komend schooljaar een nieuwe begrijpend leesmethode aan die in onze ogen beter aansluit bij de 
moderne manier van lesgeven en ook meer past bij de Citovraagstukken.  
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Spelling: Vooral ww.spelling is iets waar we wat mee moeten. We vragen aan de taal coördinator 
dit mee te nemen in het ontwikkeltraject taal. Zij is, samen met een werkgroep, vanuit de taalvisie 
van de school, bezig de rode draad door de school duidelijker neer te zetten.  
 
De kleutertoetsen laten geen verontrustend beeld zien.  
 
De entree- en eindtoets: wat allereerst opvalt is het slechte resultaat van de eindtoets. We zijn 
hier binnen de school van geschrokken maar gaan er wel vanuit dat dit een éénmalige dip is. De 
groep 8 kinderen die we in 2012-2013 hadden was een didactisch zwakke groep. Ter indicatie 
kunnen we aangeven dat we 12 leerlingen (van de 65 leerlingen) hebben laten meedoen aan de 
drempeltoets omdat ze eventueel voor LWOO in aanmerking zouden kunnen komen. Wel hebben 
we alle 65 leerlingen aan de eindtoets mee laten doen, hierbij zaten ook twee NT2 leerlingen.  
De resultaten van de entreetoets van de groep 7 leerlingen is dusdanig hoog dat we verwachten 
volgend jaar weer boven het gemiddelde uit te komen.  
 

 
 
4.7. Inspectierapport. 
Op 19 december 2011 hebben wij inspectiebezoek gehad. Het was een prettig bezoek met een 
goede beoordeling. Het basisarrangement wordt daarom gehandhaafd. Het rapport staat ter 
inzage op onze site.  
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HOOFDSTUK  5.   HUISVESTING EN MATERIEEL. 
 
Het schoolgebouw 
We beschikken naast 32 groepslokalen over een OLC (Onderwijs Leer Centrum) met daarin o.a. 
een mediatheek, documentatiecentrum en een bibliotheek. Daarnaast is er een 
handenarbeidlokaal, een gemeenschapsruimte, twee speelzalen, een personeelskamer, een IB-
kamer, een directie/administratiekamer, een repro-ruimte, spreekkamers en tot slot diverse 
magazijnen. 
 
Onderhoud 
Ook in 2012-2013 is een heel groot deel van het kleine, dagelijkse onderhoud aan het gebouw 
weer gedaan door het klusteam. Dit team, bestaande uit zo‟n 25 vaders, is gedurende het 
schooljaar zes avonden bij elkaar geweest. Een groot deel van het klusteam is daarnaast in de 
Kerstvakantie een aantal dagen actief geweest om de gangen van Sportparkweg 8 opnieuw in de 
verf te zetten en zo qua uitstraling meer bij de school te laten horen.  
Verder draait de Jozefschool mee binnen de stichting op onderhoudscontracten voor bijvoorbeeld 
alarminstallatie, ventilatiesysteem, speeltoestellen, ICT voorzieningen, verwarmingsketels enz.  
 
Aanschaf van meubilair 
Er is voor 1 groep (de nieuwe groep 5d) nieuw meubilair (kasten, tafeltjes en stoeltjes, bureau en 
bureaustoel) aangeschaft. Dit was de eerste inrichting meubilair van de 29ste groep.  
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HOOFDSTUK 6.   FINANCIEN. 
 
Hieronder het financiële overzicht van de afgelopen jaren. Het resultaat van 2012-2013 is een 
voorlopig resultaat. Dit kan door toepassing van de nacalculatie nog veranderen. 
 

 

Leerlingaantal 1-10-
2009 

Leerlingaantal 1-10-
2010 

Leerlingaantal 1-10-
2011 

 
582 624 653 

    

   
Begroting 

€ 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Inkomsten  €        2.309.156   €        2.577.711   €        2.626.078  

Uitgaven  €        2.334.411   €        2.553.497   €        2.617.770  

Saldo  €            -25.255   €             24.214   €                8.308  

    Uitgaven in € 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Personeel  €        2.052.127   €        2.224.766   €        2.305.475  

Huisvesting  €             74.755   €             88.083   €              86.900  

Afschrijvingen  €             52.788   €             47.969   €              51.604  

ICT  €             65.885   €             74.990   €              72.990  

Overig  €             88.856   €           117.689   €           100.801  

        

€ 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Uitgaven per leerling  €                4.011   €                4.092   €                4.009  

    

    Uitgaven in % 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Personeel 87,91% 87,13% 88,07% 

Huisvesting 3,20% 3,45% 3,32% 

Afschrijvingen 2,26% 1,88% 1,97% 

ICT 2,82% 2,94% 2,79% 

Overig 3,81% 4,61% 3,85% 

 
Leerlingaantal 1-10-2012: 677 
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HOOFDSTUK 7.   INTERNE EN EXTERNE RELATIES 
 
Hier volgt een korte beschrijving van inhoud en rendement van de contacten met de interne en 
externe relaties  
 
Intern: 
 
7.1. Ouderbetrokkenheid:  
 
a. ouders als partner  
Ouders zijn gedurende schooljaar 2012-2013 weer heel actief geweest binnen de school. Alle 
werkgroepen, commissies en teams waren goed gevuld. De vrijwilligersavond 2013, bedoeld voor 
ouders die het schooljaar 2012-2013 structureel binnen de school geholpen hebben, werd 20 
september gehouden en was weer een druk bezochte, gezellige avond.   
 
b. medezeggenschapsraad  
De medezeggenschapsraad van de school (12 leden) is schooljaar 2012-2013 zo‟n 7 keer bijeen 
geweest. Voor een compleet verslag van de activiteiten van de MR verwijzen we naar de site van 
de school.  
 
c. ouderraad  
De ouderraad van de Jozefschool bestond gedurende het jaar 2012-2013 uit 15 leden, aangevuld 
met twee afgevaardigde vanuit het team. Ook de ouderraad heeft, net als de MR, haar eigen 
jaarverslag wat geplaatst is op de homepage van de Jozefschool.  
 
d. werkgroepen  
Vrijwel alle werkgroepen hadden voldoende hulpouders, of vanuit het boekje Ouder Doe Idee, of 
vanuit de Ouderraad.  
 
e. klachten en klachtafhandeling:   
Op schoolniveau: klachten kwamen bij de directie vaak direct via de ouders binnen. Naar ons idee 
zijn klachten die naar boven komen goed opgelost met medewerking van ouders en eventuele 
betrokken leerkrachten. 
In januari heeft een ouderpaar aangifte bij de politie gedaan tegen twee leerlingen uit groep 6 
omdat zij hun zoon zouden hebben gepest. Omdat hierop door de politie, in de ogen van de 
ouders, niets mee gedaan werd, ging men in april met het verhaal naar de pers. Die dook er in 
alle hevigheid bovenop en overrompelde ons totaal onverwacht met een media aandacht (krant, 
radio en televisie) die, op z‟n zachts gezegd, niet plezierig was. Met de directe hulp van het 
college van bestuur, communicatiebureau CommSa en Onderwijs Advies hebben we hier zo goed 
mogelijk op gereageerd, zonder in de verdediging te gaan. Na een aantal intensieve gesprekken 
met alle betrokken ouders, onder voorzitterschap van een OA medewerker, zijn goede afspraken 
gemaakt en hebben we het jaar uiteindelijk goed kunnen afmaken. We willen dit wel een incident 
noemen waarbij we van dichtbij meemaakte hoe kwetsbaar we zijn. Deze hele gebeurtenis heeft 
veel impact gehad op het gehele team.  
Op bestuursniveau: Meteen na deze gebeurtenis heeft een ouder een klacht ingediend bij het 
bestuur omdat wij niet genoeg ondersteuning zouden bieden aan haar (hoogbegaafde) zoon. Ook 
zouden wij de afgelopen jaren te veel signalen vanuit ouders genegeerd hebben. Na een aantal 
gesprekken, intern met ouders, denken wij dat nu duidelijk is hoe zaken gelopen zijn en wat een 
ieder mag en kan verwachten van elkaar.    
Op niveau formele klachtencommissie: geen.  
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Extern: 
 
7.2.  Onderwijsadviesdienst 
Onze schoolbegeleidingsgelden zijn geheel besteed bij de OA. Contacten en samenwerking met 
de OA medewerkers die de schoolontwikkeling begeleidt en diegene die onderzoeken afneemt 
verlopen zeer goed.  
 
7.3. Schoolmaatschappelijk werk 
Vanuit de gemeente Pijnacker-Nootdorp was het ook dit schooljaar weer mogelijk SMW in te 
zetten. Onze SMW‟er Luciel Ramdjan maakt deel uit van de zorgcommissie. Zij is om de 6 weken 
bij een bespreking aanwezig, houdt een aantal keren per jaar spreekuur op school en begeleid 
verder gezinnen, aangemeld en besproken via/in de zorgcommissie.  
 
7.4. Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid  
n.v.t. 
 
7.5. Voorschoolse-,  tussenschoolse-, buitenschoolse opvangorganisaties 
Contact verloopt goed met Kern Kinderopvang, SKS Alles kids en Amerigo. Op dit moment is er 
v.w.b. de naschoolse opvang geen wachtlijstprobleem meer. In de tweede helft van het schooljaar 
(voorjaar 2012) zijn we in gesprek gegaan met Amerigo. Zij hebben bij ons aangeklopt met d 
evraag of zij in school ruimte kunnen huren voor hun BSO. Amerigo huurt nu ruimte in de 
Regenboog (een school in de buurt) maar moet daaruit omdat die school met een andere 
organisatie verder gaat. Omdat Amerigo na schooltijd ook kinderen van ons opvangt leek het hun 
een logische stap bij ons te informeren. De eerste verkennende gesprekken zijn gevoerd en dit 
traject wordt in het nieuwe schooljaar voortgezet.  
Tussenschoolse opvang, het overblijven, wordt geheel door de school zelf verzorgd.  
 
7.6.  Peuterspeelzalen 
Van de meeste kleuters die instromen en bij de peuterspeelzaal zijn geweest ontvangen wij de  
“Peuterestafette”. Contact is verder minimaal maar goed te noemen.  
 
7.7. Sponsors 
Ook dit jaar hebben veel Jozefvrienden hun donatie overgemaakt op de Jozefvriendenrekening. 
Ook gedurende 2012-2013 zijn er weer twee Jozefvriendencouranten uitgekomen.  
Verder hebben we een aantal adverteerders die in de schoolgids adverteren. 
 
7.8. Wijk 
Onze relatie met de wijk, voornamelijk de omwonende, kunnen we redelijk noemen. 
Verkeersproblemen in de wijk (= verkeersgedrag van halende en brengende ouders) komen nog 
wel regelmatig op school terecht. We blijven in gesprek met omwonenden maar zijn ons ervan 
bewust dat we dergelijke problemen moeilijk zelf kunnen oplossen.  
\ 
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HOOFDSTUK 8   PROFILERING EN PROMOTIE 
 
In het schooljaar 2012-2013 hebben we weer regelmatig de pers gehaald. Hierboven is te lezen 
dat we dat in ieder geval op 1 onplezierige manier bij de hand hebben gehad. Gelukkig kwamen 
we ook geregeld op een positieve manier in het nieuws. Bijvoorbeeld vanwege het 105 jarig 
bestaan. De Jozefschool deed ook weer mee aan “Actie Schoenmaatjes” (voorheen operatie 
Schoenendoos). Dit jaar werden er 314 dozen ingeleverd.  
Verder hebben diverse groepen diverse keren hun gezicht buiten de school laten zien met 
excursies, uitstapjes, het jaarlijkse schoolreisje en ga zo maar door.  
 
 
 
HOOFDSTUK 9.   ZELFEVALUATIE / BEREIKTE DOELEN 
 
Zie punt 4.5 
 
 
 
HOOFDSTUK 10.   CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 
 
Schooljaar 2012-2013 was in veel opzichten een goed maar zeker ook een enerverend jaar 
geweest voor de school.  
 
We hebben het jaar 2012-2013 met 29 groepen gedraaid. Dit was, sinds jaren, het eerste jaar 
zonder bouwperikelen, interne verhuizingen e.d. Dat gaf een bepaalde rust en de tijd ons te 
richten op onderwijskundige zaken.  
 
De groei heeft doorgezet zoals verwacht. In de tweede helft van het schooljaar zijn daarom 
voorbereidingen gestart voor de te starten 6d groep. Aanmeldingen van nieuwe kleuters loopt 
goed. Wel is er af en toe een leeftijdsjaar waar we een stop op moeten zetten omdat we anders te 
vol zitten.  
 
Schooljaar 2012-2013 is ook het jaar van het werken met groepsplannen en opbrengstgericht 
werken. Het team heeft dit jaar weer een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt, niet alleen de 
leerkrachten maar ook de zorgcommissie en het MT, vaak onder begeleiding van medewerkers 
van de OA. Er is op diverse gebieden nieuw beleid ontwikkeld.  
 
De energie van veel collega‟s werd vanaf de periode rond Pasen tot aan de grote vakantie voor 
een groot deel in beslag genomen door de eerder genoemde aangifte tegen 2 kinderen, de media 
aandacht hier omheen en het vervolgtraject ervan. Dit gebeuren laat zien hoe kwetsbaar een 
organisatie, zoals onze school, is. Maar ook hoe sterk je met elkaar kunt zijn (op school en 
stichtingsniveau) om met elkaar uiteindelijk alles weer in goede banen te leiden. Elkaar te steunen 
en er voor elkaar te zijn.  
 
Verder zijn de feesten en projecten prima verlopen. Voorbereidingen liepen goed, we mochten 
weer rekenen op veel ouderhulp en alles is zonder vervelende incidenten verlopen.  
 
 
 
Mark Scheele en Marcel Prins, 
directie Sint Jozef basisschool Nootdorp.   
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HOOFDSTUK 11. GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
 
 
MR   Medezeggenschapsraad 
 
SSKOZO Stichting Samenwerkingsverband Katholiek Onderwijs Zoetermeer en Omstreken 
 
VMBO   Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs 
 
HAVO   Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 
 
VSO   Voortgezet Speciaal Onderwijs 
 
VWO   Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs 
 
BAO   Basisonderwijs 
 
SBO   Speciaal Basisonderwijs 
 
IB   Intern Begeleider 
 
ICT   Informatie Communicatie Technologie 
 
RT   Remedial Teaching 
 
OOP   Onderwijs Ondersteunend Personeel 
 
POP   Persoonlijk Ontwikkelings Plan 
 
EHBO   Eerste Hulp Bij Ongelukken 
 
BHV   Bedrijfs Hulp Verlening 
 
MRT   Motorische Remedial Teaching 
 
WSNS   Weer Samen Naar School 
 
SMW   Samenwerkingsverband  
 
LGF   Leerling Gebonden Financiering  
 
CvI   Commissie van Indicatiestelling 
 
ACTB   Adviescommissie Toelating en Begeleiding 
 
WMK-PO  Werken Met Kwaliteitskaarten – Primair Onderwijs  
 
CITO   Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling 
 
LVS   Leerling Volg Systeem 
 
OBD   Onderwijs Begeleidingsdienst 
 
OA   Onderwijs Advies 
 
SKS (Alles Kids) Stichting Kinderopvang Spijkenisse 
 
Lln   Leerlingen 


