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2 Inleiding 

Het jaarverslag dat voor u ligt is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 
2016-2017 aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. 
Het geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen, opbrengsten en activiteiten 
van het afgelopen schooljaar. Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen of 
opmerkingen hebben dan horen we dat graag van u, 
 
Rolf Tuinman,  
Directeur Berg en Bosschool  
 
 
3 Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 

De doelen van het afgelopen schooljaar zijn samen met het team tot stand gekomen. 
Vervolgens hebben leerkrachten zitting genomen in taakgroepen (t.a.v. de 
ontwikkelpunten 1 t/m 4) en hebben de taakgroepen de ontwikkelingen verder 
aangepakt. Hiervoor waren speciale vergaderingen in de jaarplanning en 
studiedagen gepland.  
 

1. Het team heeft n.a.v. veel personele veranderingen de laatste schooljaren meer 
begrip in elkaars functioneren, meer inzicht in elkaars talenten, en is beter in staat 
als team te functioneren. Hieronder vielen ook gezamenlijke teamactiviteiten. Het 
hele team heeft een hiervoor een dag op een externe locatie gezeten met een 
externe trainer. Dit heeft geleid tot meer begrip en waardering voor elkaar. In het 
najaar van 2017 vindt hier nog een vervolg op plaats. 

 
2. In alle groepen wordt door de leerkrachten een goede effectieve instructie 

toegepast en zijn de week/dagtaken en het zelfstandig werken op elkaar 
afgestemd. Vanuit het inspectiebezoek eind oktober 2016 is vastgesteld dat het 
team wel een voldoende scoort op instructievaardigheden, maar dat het nog beter 
kan. Dit is dan ook aangepakt en voor alle leerkrachten is het boek: Expliciete 
Directe Instructie van John Hollingsworth en Silvia Ybarra aangeschaft. Hierna 
zou dit met het team besproken worden en actiepunten verder uitgezet gaan 
worden. Dit is vanwege tijdgebrek uitgesteld naar het schooljaar 2017-2018. 

 
3. De taakgroep Pr zorgt dat de Berg en Bos op allerlei gebieden positieve pr voert 

met als doel het winnen van nieuwe leerlingen. De school is de laatste jaren 
behoorlijk gekrompen in het leerlingenaantal. Voor het eerst was op 1 oktober 
2016 het leerlingenaantal iets hoger dan het jaar ervoor. Vanuit PR is vooral 
aandacht geweest aan de website, de nieuwsbrief (kortom communicatie naar 
huidige ouders, zij zijn tenslotte ambassadeurs van de school). Daarnaast is de 
opzet van de open dagen veranderd. Leerlingen van de leerlingenraad leiden 
mogelijke nieuwe ouders rond, daarna vindt een gesprek met directie en ouders 
van de Pr- en ouderraadscommissie plaats. Er is gezocht naar een mogelijk om 
voorschoolse opvang op de school te realiseren. Dit is nog niet gelukt, maar 
wordt het nieuwe schooljaar wederom onderzocht en dan mogelijk samen met 
Peuteropvang. 

 
4. De Berg en Bosschool ontwikkelt een schoolprofiel op het vakgebied techniek. 

Samen met studenten van Pabo Saxion is onderzoek gedaan naar meer of 
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andere vormen van techniek op de Berg en Bosschool. Hiervoor is o.a. een 
enquête uitgezet. De resultaten hebben ertoe geleid, dat de school niet zich met 
het profiel techniek gaat profileren, maar wel verder gaat om dit vak beter neer te 
zetten in de schoolorganisatie. Samen met Pabo Saxion en studenten wordt dit 
mogelijk verder ontwikkeld. 

 
5. Dit schooljaar is het nieuwe meubilair voor de school uitgekozen. Het team heeft 

een voorlichting gehad op locatie bij het bedrijf dat het nieuwe meubilair gaat 
leveren. Hierna zijn bewuste keuzes gemaakt voor o.a. wat hoger meubilair, een 
speciale multifunctionele ruimte en een podium dat makkelijk verplaatst kan 
worden. In het nieuwe schooljaar worden de groepslokalen, maar ook alle andere 
ruimtes opnieuw ingericht. Door o.a. de levertijd is dit niet meer gelukt voor de 
zomervakantie. 

 
6. De taalmethode is vervangen in schooljaar 2016-217. De nieuwe spellingmethode 

was reeds in delen in de laatste 3 schooljaren aangeschaft. Deze nieuwe 
methode moet meer uitdaging gaan bieden aan onze behoorlijk taalvaardige 
leerlingen.  

 
 
4.  Doelen van het onderwijs  
 
Onze missie 
Op de Berg en Bosschool werken leerlingen, leerkrachten en ouders samen en is 
iedereen betrokken bij de dagelijkse, gevarieerde manieren van werken, leren en 
presteren in een veilig, uitdagend leefklimaat in een uniek schoolgebouw 
 
Onze Visie 
Relatie, autonomie en competentie aan de ene kant en structuur, orde en regelmaat 
aan de andere kant, zijn de twee pijlers in onze visie. 
Wij zijn ons bewust van de veranderende behoeftes van leerlingen en de 
veranderingen in de maatschappij. Dit vraagt om een lerende organisatie gericht op 
het continu verbeteren van ons onderwijs, waarin leerlingen, ouders en leerkrachten 
gebruik maken van elkaars kwaliteiten en hun eigen kwaliteiten kunnen inzetten voor 
anderen in een sfeer van vertrouwen en samenwerking.  
Kortom willen een omgeving creëren waarin kinderen optimaal samen kunnen 
presteren: “plezier in leren, samen goed presteren” is dan ook ons motto. 
Bij onderwijskundige zaken en ontwikkelingen heeft u kunnen lezen waar wij aan 
gewerkt hebben het afgelopen schooljaar om onze visie en missie meer vorm te 
geven. 
 
We blijven streven naar goede samenwerking tussen ouders en school. Dat willen 
we bereiken door:  

 Goede communicatie (coachende rapportgesprekken, nieuwsbrieven, 
laagdrempeligheid) 

 Het delen van verantwoordelijkheid (medezeggenschaps- en pr- en ouderraad). 

 Hulp bij het opzetten en organiseren van de vele evenementen en activiteiten. 
Ook het komend schooljaar blijft deze samenwerking een hoog op onze agenda 
staan en blijft dit een ontwikkelpunt. 
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5.  Opbrengsten van het onderwijs 
 
De leeropbrengsten van de toetsen in januari en juni worden altijd besproken met de 
IB-ers en sinds dit scholjaar ook in het team. Opvallende zaken worden in een plan 
van aanpak gezet en vervolgens volgt hier actie op. Dit kan in een werkgroep 
gebeuren, maar ook op teamniveau. Om ‘onderwijs op maat’ mogelijk te maken is 
het noodzaak, dat de school beschikt over een duidelijk systeem van leerlingenzorg.  
N.a.v. de opbrengsten in januari van het technisch lezen is besloten om meer in te 
zetten op het oefenen van het lezen en dan vooral het tempolezen (o.a. woordrijen). 
Dit heeft tot positieve resultaten geleid in de toetsen van juni jl. 
 
De eindtoetsscore was 541,2 dit jaar. (2016: 540,2 / 2015: 540,7). Met de score 
zitten we goed boven het landelijk gemiddelde. 
 
 
6  Ontwikkelingen rond gebouw 
 
De Berg en Bosschool heeft een mooi authentiek schoolgebouw. Het gebouw doet 
echt denken aan een oude dorpsschool. Dit knusse, veilige en gezamenlijke karakter 
probeert de school dan ook uit te stralen naar alle betrokkenen. Dankzij het toch wel 
grote schoolgebouw kunnen we de huidige leerlingen veel ruimte bieden. Groep 8 
was afgelopen jaar extreem groot met 39 leerlingen, maar maakte structureel gebruik 
van 2 lokalen en ook veelvuldig van 2 leerkrachten. Ook de andere ruimtes werden 
zo optimaal mogelijk gebruikt. Met de komst komend schooljaar van het nieuwe 
meubilair, kunnen alle ruimtes nog optimaler en meer gericht op het hedendaags 
onderwijs worden ingezet. 
De school heeft het afgelopen jaar al een behoorlijke opknapbeurt gehad. Alle grote 
wanden zijn geverfd door de conciërge van de school. Ook is een begin gemaakt met 
het schilderen van de vaste, ouderwetse kasten in de gang en klaslokalen.  
 
Het grote natuurlijke schoolplein is uniek en biedt voor alle kinderen wel iets 
uitdagends. Door de aanschaf van een nieuw speeltoestel is het schoolplein nog 
interessanter en uitdagender geworden voor alle leerlingen. 
 
 
7  Ontwikkelingen rond leerlingen 

De Berg en Bosschool had voor het eerst in jaren weer te maken met een lichte 
groei. Op 1 oktober had de school 181 leerlingen (2 leerlingen meer dan 2015), 
verdeeld over 7 groepen. De groepen in de bovenbouw zijn groter, dan de groepen in 
de onder- en middenbouw. Mede dankzij de inzet van een LIO-ers (startende 
leerkrachten) hebben we de groepen 1 en 2 en de groepen 3, 4 en 5 kunnen 
splitsen. Hierdoor hadden we het gehele schooljaar geen combinatiegroepen, maar 
groepen van gemiddeld 20 leerlingen.  
Door verhuizingen zijn gedurende het afgelopen schooljaar wel de nodige leerlingen 
in alle groepen erbij gekomen. 
 
De school heeft sinds vorig schooljaar een leerlingenraad. Zij hebben zich o.a. 
beziggehouden met het schoolplein en het pestprotocol. 
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Het afgelopen schooljaar hebben we met de gehele school een tweetal projectweken 
gedraaid. De groepen 1 t/m 7 hadden de schoolreizen, en groep 8 het schoolkamp 
naar Texel, daarnaast waren er ook andere excursies en sport- en spelactiviteiten. 
Kortom de leerlingen hebben een schooljaar gehad met ook veel verschillende 
buitenschoolse activiteiten.  
 
 
8 Contact met ouders 
 
De school wil een laagdrempelige organisatie zijn. Ook het afgelopen jaar waren veel 
ouders betrokken bij allerlei activiteiten, zoals gastlessen, chauffeur/begeleider bij 
excursies, hoofdluiscontroles, klassenouder en   
De actieve (grote; ongeveer 15 leden) Evenementencommissie verzorgt de grote 
verschillende activiteiten (sport en spel, verkeer en feesten) zoals het 
Stokbroodbakfeest, Sint, Kerst en de Avondvierdaagse 
De medezeggenschapsraad functioneert tenslotte ook zeer goed, heeft voldoende 
leden (bij de ouders zelfs 4 betrokken leden) De MR is het afgelopen schooljaar 
nadrukkelijk betrokken bij de schoolontwikkelingen, de stichting Vrienden van de 
Berg en Bosschool en de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur.  
Daarnaast heeft de school ook nog een actieve Pr- en ouderraad. Zij houden zich 
bezig met het behoud van de conciërge op de school (Stichting Vrienden van de 
Berg en Bosschool en het winnen van nieuwe leerlingen)  
De ouderbetrokkenheid is hoog op de Berg en Bosschool en dat willen we zo 
houden. 
 
 
9 Ontwikkelingen rond kinderopvang en andere externen 

Buitenschoolse kinderopvang 
De school heeft geen buitenschoolse opvang in de school. Wel werken we samen 
met Woodstock/Snoopy, Mam´s en stichting OOK. Indien er voldoende kinderen 
gebruik maken van deze opvang worden zij opgehaald vanaf school.  
 
Tussenschoolse opvang 
De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door onze school zelf. We hebben een 
stichting die dit uitstekend organiseert. De TSO-coördinatoren vragen vooral eigen 
ouders en dit lukt uitstekend. 
De Berg en Bosschool heeft dus geen continurooster, want de tussenschoolse 
opvang bevalt iedereen erg goed. Kinderen spelen 45 minuten met elkaar op het 
schoolplein (sociale-emotionele ontwikkeling en een hoge beweegfactor). Daarnaast 
hebben leerkrachten de tijd om samen te lunchen en te ontspannen, om te 
overleggen of materialen weer klaar te leggen. 
 
Voorschoolse opvang 
We bieden op onze school geen voorschoolse opvang aan, omdat hier bijna geen 
vraag naar is. Wel is dit wederom onderzocht en we gaan dit in het nieuwe 
schooljaar opnieuw trachten aan te bieden i.s.m. een organisatie die ook de 
buitenschoolse opvang verzorgd.  
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Samenwerking met Pabo  
Als Opleidingsschool van Saxion Pabo Deventer hadden we gedurende het gehele 
schooljaar diverse studenten in de verschillende groepen te gast, hetgeen al jaren 
leidt tot een goede, leerzame samenwerking. Door deze samenwerking hebben we in 
bijna alle groepen wel extra helpende handen, waardoor de leerlingen in de toch al 
grote groepen toch wat extra aandacht kunnen krijgen. 
 
Externe deskundigen 
Het afgelopen schooljaar hebben we samengewerkt met een externe deskundige op 
het gebied van opkomen voor jezelf en faalangstreductie. Deze training hebben we 
aangeboden in de groepen 5 t/m 7. Veel kinderen die de training hebben gevolgd 
hebben hier zeker baat bij gehad.  
Daarnaast hebben we als school weer veel samengewerkt met deskundigen van het 
samenwerkingsverband, als het gaat om onze zorgleerlingen of nieuwe leerlingen 
met mogelijke zorg. 
 
Contacten in de wijk 
Afgelopen schooljaar is er op Koningsdag weer een feestelijke activiteit geweest op 
ons schoolplein voor de hele wijk. Dit was zeer geslaagd en wordt mogelijk komend 
jaar weer georganiseerd. Daarnaast heeft het Christelijk Lyceum de Koningspelen 
georganiseerd met de sportklas voor de gehele school.  
 
 
10 Ontwikkelingen rond personeel 

Het team op de Berg en Bosschool is een sterk sfeervol team met een behoorlijke 
leeftijdsdiversiteit en zowel mannelijke als vrouwelijke leerkrachten. Daarnaast heeft 
de school ook de beschikking een conciërge. Er wordt veel samengewerkt. Dit 
gebeurt zowel op groepsniveau als in de bouwen (onderbouw, middenbouw en 
bovenbouw), als met het gehele team.  
De invallers die we door de ziekte inzetten, zijn meestal leerkrachten die bekend zijn 
bij de leerlingen en goed passen bij de school. We maken dan ook graag gebruik van 
vaste invallers. Het afgelopen schooljaar heeft de school wel te maken gehad met de 
griepgolf onder het personeel, maar gelukkig geen langdurige ziekte. 
Dit schooljaar was de directeur van de Berg en Bosschool ook directeur van de 
Heuvellaan. De directeur was dagelijks op beide scholen aanwezig, maar slechts een 
dagdeel. De locatieleider Jacqueline Verhoeff vormde samen met de Rolf Tuinman 
de directie en zij hadden de taken verdeeld. 
    
Scholing 
In 2016-2017 heeft het team een teamtraining gevolgd. 
Alle leerkrachten hebben ook nog individueel diverse cursussen gevolgd. 
 

 
11 Contacten met de inspectie 

Het afgelopen schooljaar heeft de inspectie onze school bezocht. 
De school heeft na afloop van het bezoek weer zijn basisarrangement gekregen. Wel 
zijn er verschillende aandachtspunten uitgekomen, die worden in de komende jaren 
aangepakt zowel op school als op Leerplein055 niveau. 
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12 Samenvatting/conclusie  
 
Het schooljaar 2016- 2017 is een goed, maar wederom een druk schooljaar geweest.  
 
Het plezier waarmee heel veel kinderen naar onze school toe gingen, de goede 
leeropbrengsten van de kinderen en de positieve inbreng van veel ouders geeft het 
team een goed gevoel, dat wij met elkaar bezig zijn met de goede dingen. Dit blijkt 
ook weer uit het feit dat we nog steeds leerlingen overnemen van andere 
basisscholen en zelfs hebben moeten weigeren, omdat groepen te vol of te complex 
met zorgleerlingen zijn geworden.  
Ook de vele activiteiten zoals het stokbroodbakfeest, Sint, de kerstmarkt en 
kerstveiling en de projectweken waren mooie hoogtepunten. 
       
Met een mooi ruim schoolgebouw, een gemotiveerd team, een prachtig groot 
schoolplein en een geweldige sfeer in de school gaan we de toekomst vol 
vertrouwen tegemoet.  
 
Ons motto: “plezier in leren, samen goed presteren” zullen we dan ook op allerlei 
manieren blijven uitdragen. 
 
 


