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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. 
 
Directeur: Rianne Schippers 
 
 
3 Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 

Wat waren de doelen van dit jaar en in hoeverre zijn die bereikt (ontwikkelagenda): 

 

Het is een bewogen jaar geweest voor De Kosmos. De doelen van afgelopen jaar zijn geheel gericht 

geweest op het op orde brengen van de schoolorganisatie en de aandachtspunten die de inspectie 

heeft geconstateerd. Door als team hard te werken aan de doelen, lukt het om te voldoen aan het 

eisen voor het basisarrangement van de inspectie.   

Dit heeft tot gevolg dat de leerkrachten: 

 Als primaire doel hebben dat de resultaten voor de leerlingen weer op peil komen. 

 Onderwijsinhoudelijk worden getraind en begeleid om in staat te zijn effectieve en 

kwalitatief goede lessen te geven.  

 Hun didactisch handelen versterken door het  toepassen van het  interactief gedifferentieerd 

directe instructiemodel in de groep (IGDI).  

 Zorgen dat de leerlingenzorgstructuur op peil is met betrekking tot de documentatie en de 

werkwijze in de klas. 

 In staat zijn om gesprekken met ouders te voeren die een win-win zijn voor zowel ouders als 

leerkrachten. 

 

Het ontwikkelen van een professionele cultuur levert een bijdrage aan deze doelen. Om dit te 

realiseren gaan we de schoolorganisatie richten en inrichten door te focussen op kennis van de: 

 Eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Zo ontstaat er orde en structuur in 

de school en komt men in de passende professionele positie. Daarmee wordt persoonlijk 

leiderschap, een professionele houding en professionele cultuur vormgegeven. 

 Is de intern begeleider voldoende toegerust om vanuit situationeel leiderschap de juiste 

interventies te plegen om de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling en de professionele cultuur 

in de school te realiseren en stimuleren. 

 De medezeggenschapsraad wordt in de positie gebracht zoals die wettelijk is vastgesteld.  
 
Implementatietraject Expliciete Directe Instructie 
Het schoolteam is gestart met scholing IGDI-model door CPS. Elk teamlid heeft twee dagdelen 
scholing bijgewoond. Er hebben lesbezoeken plaatsgevonden specifiek gericht op de vaardigheden 
van het IGDI-model. Het resultaat is dat alle leerkrachten het IGDI model kunnen toepassen.  
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4 Doelen van het onderwijs  
 
 
Handelingsgericht werken (HGW) 
 
De cyclus HGW is weggezet in de toetszorgkalender op De Kosmos. Deze jaarkalender is onderdeel 
van het toetsbeleid van Leerplein055. Zowel de afspraken van school en de afspraken die 
bovenschools gemaakt zijn, zijn hierin verwerkt.  
 
 
Groepsplannen 
 
Twee keer per jaar worden er groepsplannen gemaakt door de leerkrachten. In groep 1 en 2 voor de 
vakgebieden Taal en Rekenen en vanaf leerjaar 3 voor de vakgebieden Technisch lezen, Begrijpend 
lezen, Rekenen en Spelling. Welke onderwijsbehoeften leerlingen hebben wordt in beeld gebracht in 
een groepsoverzicht. Deze informatie wordt naast de analyse van toetsresultaten gebruikt om 
leerlingen in het groepsplan te beschrijven. De groepsplannen laten zien welke vaardigheden en 
strategieën iedere leerling te leren heeft, hoe je hun voortgang wilt meten, wat je aanpak is 
(concreet met instructiemodellen en evt. materialen) en welke onderwijsbehoeften de leerling heeft. 
Door tussentijds de resultaten te analyseren aan de hand van methodetoetsen en observaties en het 
onderwijsaanbod hierop aan te passen, is er zicht op de voortgang van de leerling (cyclisch 
handelen). Het groepsplan is de basis voor de daadwerkelijke dagplanning die door de leerkrachten 
worden gemaakt en is zichtbaar in het onderwijsaanbod in de groep. 
Voor zwakke lezers volgen wij daarnaast ook het plan van aanpak leesinterventies uit het Masterplan 
Dyslexie. De groepsplannen voor technisch lezen worden tussentijds geëvalueerd en aangepast na 
analyse van de leestoetsen door de leerkrachten.  
 
 

plan in uitvoering gerealiseerd geborgd 

 
Ontwikkelperspectiefplan (OPP) 
 
Wanneer de doelen uit het groepsplan niet langer haalbaar zijn voor een leerling en het verwachte 
uitstroomniveau praktijkonderwijs (PRO) is, wordt er een ontwikkelperspectiefplan (OPP) opgesteld. 
Dit gebeurt altijd in overleg met de gedragswetenschapper die vanuit Passend Onderwijs (PO) 
verbonden is aan de school. Ook wanneer de school extra ondersteuning (EO) vanuit het 
samenwerkingsverband (SWV) krijgt, moet een OPP opgesteld worden. Het OPP wordt halfjaarlijks 
geëvalueerd en bijgesteld. Het OPP wordt twee keer per jaar met ouders besproken in een op 
overeenstemming gericht overleg.  
 
Analyse en evaluatie van de opbrengsten  
 
We hebben geleerd om de  opbrengsten systematisch te analyseren. Het team heeft geleerd 
resultaten beter te analyseren waarbij de leerkracht het onderwijsaanbod tussentijds hierop aanpast.  
 
Analyse en evaluatie van de opbrengsten op individueel niveau 
Voor leerlingen met een eigen leerlijn en/of leerlingen die extra ondersteuning van het SWV krijgen, 
stellen wij een OPP op. Minimaal twee keer per jaar evalueren we de opbrengsten van deze 
leerlingen in het OPP, waarbij geanalyseerd wordt of de leerling zich naar verwachting ontwikkelt 
richting uitstroombestemming.  
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Analyse en evaluatie van de opbrengsten op groepsniveau 
De intern begeleider en de leerkracht bekijken minimaal twee keer per jaar de opbrengsten en de 
analyse van de leerkracht in de groepsplanbespreking. Uit deze analyse blijkt bij welke leerlingen de 
ontwikkeling stagneert op één of meer vak- en/of vakoverstijgende gebieden. Er wordt dan 
besproken welke hulp wenselijk is.  
 
Analyse en evaluatie van de opbrengsten op schoolniveau 
Twee keer per jaar (februari en juni) maken de intern begeleider en directeur een trendanalyse op 
schoolniveau. Ze presenteren deze analyse in het team. N.a.v. de analyse worden afspraken gemaakt 
over interventies o.a. op het gebied van onderwijsaanbod en professionalisering van leerkrachten.  
 
In het groepsplan (en indien noodzakelijk in een aanvullend individueel handelingsplan) worden 
planmatig nieuwe doelen opgesteld en handelswijzen vastgesteld om de ontwikkeling zo veel 
mogelijk weer op het beoogde niveau te krijgen.  
 
 

plan in uitvoering gerealiseerd geborgd 

 
 
 
Volgen van leerlingen 
 
Leerlingen worden gevolgd d.m.v. observaties en toetsen. De dagelijkse observaties van de 
leerkracht worden bijgehouden in het logboek. Wanneer een extern persoon een leerlingen komt 
observeren maken/krijgen we daarvan een verslag. Dit verslag verwerken we in een notitie in 
Parnassys. Bij opbrengstgericht werken en de kernvakken taal en rekenen zijn methode- en niet-
methodetoetsen een belangrijk instrument om de ontwikkeling van leerlingen te volgen, het 
onderwijsaanbod daarop af te stemmen en de effecten van ons onderwijs te meten.  
Van Cito gebruiken wij de Eindtoets en de LVS-toetsen. De Eindtoets wordt afgenomen in leerjaar 8 
en de LVS-toetsen zijn beschikbaar voor leerjaar 1 tot en met 8 en worden meestal twee keer per 
jaar afgenomen. Doordat de toetsen genormeerd zijn, kunnen wij het niveau van een individuele 
leerling, en van de groep, vergelijken met het gemiddelde niveau van de normgroep, veelal 
leerlingen die in hetzelfde jaar zitten.  
Met ingang van dit schooljaar zijn we gestart met het afnemen van de nieuwe Cito-toetsen 3.0 in 
groep 3 voor spelling, begrijpend lezen en rekenen-wiskunde en groep 4, 5 en 6 voor alleen spelling. 
Aangezien dit jaar een overgangsjaar is voor de spellingtoetsen, hebben we om de resultaten goed te 
kunnen interpreteren gekozen voor een dakpanconstructie met de oude Citotoets spelling voor deze 
groepen.  
 
De LVS-toetsen zijn in eerste instantie bedoeld als signaleringsinstrument: welke leergebieden en 
welke leerlingen vragen om extra aandacht? 
Naast Cito-toetsen gebruiken wij ook toetsen die meer diagnostische mogelijkheden hebben om 
bijvoorbeeld vast te stellen of er specifieke onderdelen van een leergebied zijn waarop een leerling 
uitvalt.  
Methodegebonden toetsen zijn toetsen die een uitgeverij bij haar methode levert. Deze toetsen 
controleren na ieder onderdeel (hoofdstuk, blok, thema) in welke mate de leerling de aangeboden 
kennis en vaardigheden uit de methode beheerst. Methodegebonden toetsen helpen de leerkracht 
om te bepalen of de leerling op schema ligt en welke extra uitdaging of ondersteuning nodig is. 
Methodegebonden toetsen ondersteunen de leerkracht het hele jaar door om het onderwijsaanbod 
te evalueren, en om dit aanbod op maat bij te sturen als dat nodig is. Daarnaast weet de leerling 
dankzij de toets waarin hij zich kan of moet verbeteren. 
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Sociale en emotionele ontwikkeling  
 
De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de 
klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het groepsgebeuren staat hierbij 
centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. Het doel van de lessen is dat je op een goede 
manier met jezelf leert omgaan en met een ander. De Kanjertraining draagt bij aan een goede sfeer. 
 
De Kanjertraining biedt daarnaast met KANVAS ook een leerlingvolgsysteem voor sociale en 
emotionele ontwikkeling. Zowel de leerkrachten als de leerlingen vullen twee keer per jaar 
vragenlijsten in. Indien na analyse van de lijsten leerlingen opvallende scores laten zien wordt dit 
besproken met de ouders en soms met de leerling in een kindgesprek. De vragenlijst meet Negatieve 
intenties, Ongelukkig sombere gevoelens, Onrustig verstorend gedrag en Hulpvaardig sociaal gedrag. 
Op groepsniveau houden we als richtlijn dat de klassezorgscore minder dan 25% is. We kijken dan 
naar de klassezorgscore van de afgelopen 4 jaar van de huidige groep 8.  
 
ParnasSys  
Wij gebruiken het leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Zoveel mogelijk gegevens 
m.b.t. de leerlingen zetten we hierin weg. Het is een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van een 
kind, de groep en de school vast te leggen en te volgen en om nieuwe onderwijsactiviteiten in te 
plannen. 

Structuur van de ondersteuning 

Basisondersteuning 
 

Op de eerste plaats is er de basisondersteuning, die voor alle leerlingen geldt. De leerkracht is de 
eerstverantwoordelijke als het gaat om het bieden van basisondersteuning. Daarnaast is er een 
leerkrachtondersteuner werkzaam op onze school die de leerkracht daarbij kan ondersteunen. De 
leerkracht stemt het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af op de onderwijsbehoeften van een 
leerling. 
Als een leerling lichte ondersteuning nodig heeft, biedt de leerkracht die zelf. De intern begeleider 
van de school kan hierbij helpen en de ondersteuning organiseren. De stappen van Passend 
Onderwijs op De Kosmos staan beschreven in de zorgroute OBS de Kosmos. 
 
Om de basisondersteuning tijdelijk te versterken, stelt het bestuur lichte ondersteuningsmiddelen 
beschikbaar. M.i.v. het schooljaar 2015-2016 bestaat deze mogelijkheid voor de aanvraag van lichte 
zorgmiddelen bij Leerplein055. De Kosmos heeft onlangs van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en 
gaat de middelen inzetten bij het ondersteunen van de combinatiegroep 5/6 met grote verschillen in 
didactische behoeften. 
 

plan in uitvoering gerealiseerd geborgd 

 

Extra ondersteuning 
 

 Ondersteuning door het Samenwerkingsverband 
De Kosmos maakt deel uit van het SWV PO Apeldoorn  
(Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn).  
Wanneer de basisondersteuning onvoldoende passend is voor een leerling, kan er bij het 
SWV extra ondersteuning (in de vorm van een Korte Interventie of Extra Ondersteuning en/of 
een arrangement aangevraagd worden.  
Samen met de gedragswetenschapper, het wijkteam en eventueel het MDO  
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(multidisciplinair overleg), wordt gekeken wat de leerling/leerkracht/school  
nodig heeft om de leerling optimaal te begeleiden.  

 
 Externe ketenpartners 

Voor een aantal leerlingen geldt dat de ondersteuning die zij nodig hebben,  
het aanbod van de school zelf overstijgt. In deze gevallen werkt het  
ondersteuningsteam samen met externe (keten)partners om de ondersteuning  
te realiseren die leerlingen nodig hebben. Voorbeelden van deze externe  
instanties zijn dyslexiebureaus, CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin),  
JZG (Jeugdzorg Gelderland), Karakter, logopedie, fysiotherapie, enz.  

 
Overlegcyclus 
 

Groepsplanbespreking 
 
De cyclisch terugkerende groepsplanbespreking is de basis van het overleg over de resultaten van de 
groep. De groepsplanbespreking wordt gevoerd a.d.h.v. een vast format. Zowel de leerkracht als de 
intern begeleider bereiden de groepsplanbespreking planmatig voor. Zij maken groeps- en 
individuele analyses van opbrengsten en brengen in kaart wat goed loopt en waar knelpunten zitten. 
Zij evalueren het lopende groepsplan m.b.v. het stappenplan van Leerplein055. In de 
groepsplanbespreking zelf worden alle analyses bij elkaar gelegd en wordt de voortgang besproken. 
Actiepunten worden vastgelegd en meegenomen in het (nieuwe) groepsplan. Als een leerling een 
dusdanige afwijkende ontwikkelingslijn volgt dat hij of zij niet in het groepsplan past, wordt (op 
onderdelen) een individueel handelingsplan gemaakt. In de toetszorgkalender is zichtbaar hoe de 
groepsplanbesprekingen cyclisch zijn gekoppeld aan de planning van de groepsplannen.  
 
 

plan in uitvoering gerealiseerd geborgd 

 
Leerlingbespreking 

 
Leerlingen waarvoor de leerkracht nog hulp- en ondersteuningsvragen heeft, worden tijdens de 
groepsplanbespreking door de leerkracht aangegeven. Er volgt dan een aparte leerlingbespreking 
met de intern begeleider, wat de leerkracht nodig heeft om deze leerling te kunnen helpen bij zijn 
ontwikkeling en de stappen uit de zorgroute worden gevolgd. 
 
(Ortho)pedagogische ontwikkelingsvragen en/of de didactische ontwikkeling van een individuele 
leerling met een OPP waar meerdere leerkrachten/ leerkrachtondersteuners bij betrokken zijn, 
worden besproken in een aparte leerlingbespreking. De intern begeleider en de betrokken 
leerkrachten, eventueel aangevuld met ondersteuners van het SWV of van externe ketenpartners, 
nemen deel aan deze bespreking. Het gesprek en de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een 
notitie in ParnasSys.  
 
 

plan in uitvoering gerealiseerd geborgd 
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Kernteam 
 
Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een leerling, wordt de leerling besproken met het 
kernteam.  
 
Het kernteam op school bestaat in principe uit:  

 ouders /verzorgers   

 intern begeleider  

 leerkracht van het kind  

 gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband  

 schoolmaatschappelijk werker  

 jeugdverpleegkundige  

 externe deskundige (indien wenselijk) 
 

De Kosmos heeft een vaste gedragswetenschapper, schoolmaatschappelijk werker en 
jeugdverpleegkundige, die de school goed kennen. De intern begeleider van de school is daarbij als 
contactpersoon de spin in het web. Uiteraard vragen we eerst toestemming aan ouders/verzorgers 
om een leerling te bespreken met het kernteam. Het kernteamoverleg biedt ‘overleg op maat’. Per 
leerling wordt gekeken welke personen uitgenodigd worden voor het overleg. Aan het eind van de 
bespreking wordt afgesproken wie actie onderneemt en wanneer. Dit wordt vastgelegd in een notitie 
in ParnasSys. Ouders worden direct betrokken bij verdere advisering en gemaakte afspraken. 
Eventueel kan in een volgende bespreking worden teruggekoppeld of de afgesproken acties zijn 
uitgevoerd en welke resultaten deze voor het kind hebben gehad.  
 
Minimaal twee keer per jaar komt het kernteam samen om leerlingen te bespreken. 
 
Consultatiegesprekken 

 
Aanvullend op het kernteamoverleg worden er consultatiegesprekken ingepland met alleen de 
gedragswetenschapper, de intern begeleider en de leerkracht.  

 

MDO 
 
Het MDO (Multi Disciplinair Overleg) is een overlegorgaan van het SWV dat bestaat uit een 
voorzitter, een gedragswetenschapper en een medewerker uit het CJG. Als een leerling besproken 
wordt in het MDO is altijd de gedragswetenschapper van de school en de intern begeleider aanwezig. 
Ook ouders zijn, indien wenselijk, bij het MDO aanwezig. Eventuele andere experts zijn op afroep 
beschikbaar, afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de school.  
Het MDO geeft 2 soorten advies:  
 Advies m.b.t. ingebrachte casuïstiek vanuit zorg en/of onderwijs 
 Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SBO of SO voor leerlingen van het SWV 
Het verzoek om een TLV wordt door de school en gedragswetenschapper ingevuld en voorgelegd aan 
het MDO. Ouders tekenen de samenvatting van het dossier voor gezien en voegen hun zienswijze op 
de aanvraag in de samenvatting toe. Het MDO geeft op basis van alle informatie een advies aan de 
Commissie voor afgifte Toelaatbaarheidsverklaring. Deze commissie beslist binnen 4 weken na het 
overleg in het MDO of de TLV wordt afgegeven. 
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Versterken van didactisch handelen 
 
Het IGDI-model 
 
De lessen worden opgebouwd volgens de stappen van het interactieve gedifferentieerde directe 
instructiemodel(IGDI). Hieronder worden de stappen van het IGDI weergegeven:  

1. Start en oriëntatiefase 
2. Leerkracht: Presentatie/interactieve instructie 
3. Leerkracht en leerlingen samen: Begeleide (in)oefening 
4. Leerlingen: in duo’s samen toepassen 
5. Leerling: individueel toepassen 
6. Evaluatie en terugblik 

 
De uitwerking van het IGDI is terug te vinden in de groepsmap. De dagplanning is altijd zichtbaar voor 
de leerlingen op het whiteboard in de klas.  
 
De leerkracht maakt in zijn organisatiemodel duidelijk wanneer leerlingen een instructie moeten of 
kunnen volgen en wanneer er zelfstandig gewerkt moet worden. In een combinatieklas ziet dit er als 
volgt uit. 
 

 
 

 
 

plan in uitvoering gerealiseerd geborgd 
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Zelfstandig werken  
 
Onder zelfstandig werken verstaan we dat leerlingen op die momenten zelf aan het werk zijn met 
van tevoren afgesproken leerstof. Hiervoor gebruiken de leerlingen een weektaak. Op de weektaak 
kunnen de leerlingen, per vakgebied, terugvinden aan welke doelen er die week gewerkt wordt en 
welke opdrachten daarbij horen. De weektaak wordt gebruikt voor het plannen, uitvoeren en 
evalueren van het werk. Hulpmiddelen tijdens de zelfstandige verwerking zijn het stoplicht en de 
dobbelsteen. In groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van een beer en een rood sjaaltje.  
 
 

plan in uitvoering gerealiseerd geborgd 

 
 
Klassenbezoeken  
 
Dit schooljaar zijn alle groepen regelmatig bezocht door de directeur van de school en de intern 
begeleider. De klassenbezoeken worden afgelegd a.d.h.v. een kijkwijzer van het IGDI-model. N.a.v. 
het klassenbezoek en het nagesprek, stellen de leerkrachten zelf hun leerdoelen op, die bij een 
volgend klassenbezoek worden geëvalueerd. De focus van de klassenbezoeken ligt dit jaar op het 
verbeteren van het didactisch handelen door het geven van effectieve en kwalitatieve goede lessen 
volgens het IGDI-model en het realiseren van een taakgerichte werksfeer volgens de afspraken voor 
zelfstandig werken. Hiervoor is een professionele cultuur binnen de school essentieel en zorgen de 
intern begeleider en de directeur middels interventies om deze te realiseren en stimuleren. 
 
 

plan in uitvoering gerealiseerd geborgd 

 
 
Gebruikte methoden 
 
De methodes die wij op school hanteren voor rekenen, taal en lezen bieden een gedifferentieerd 
aanbod op drie niveaus. Leerlingen kunnen op hun eigen niveau de lesstof verwerken die de 
methode aanbiedt. Sommige leerlingen hebben een aangepaste leerlijn, en/of specifieke 
onderwijsbehoeftes, waarbij inoefenen en verwerking uit aanvullende remediërende methoden 
worden ingezet. 
 
 
Aanbod taal: VVE en Intensieve Taalklas  
 
Omdat wij een VVE (voor- en vroegschoolse educatie) school zijn is er extra aandacht voor 
taalontwikkeling. VVE-leerlingen die instromen in groep 1 worden door een ‘warme’ overdracht 
besproken met een medewerker van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. De overgang van de 
speelzaal naar de basisschool is daardoor gemakkelijker voor het kind. De Kosmos werkt samen met 
de inpandige VVE-peuterspeelzaal ‘Hobbel de Bobbel’. Sinds schooljaar 2013-2014 is er ook een 
samenwerking met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf ‘Sam Sam’.  
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De doorgaande lijn vanuit peuterspeelzaal of kinderdagverblijf is terug te zien in een doorgaande lijn 
voor het hanteren van het dagschema met bijbehorende dagritmekaarten, de leeromgeving, de 
afspraken over zelfredzaamheid en zelfstandigheid en de ouderbetrokkenheid. Een ander onderdeel 
waar de doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar de basisschool in terug te vinden is, is 
LOGO3000, een woordenschatmethode. Deze materialen worden gebruikt in peuterspeelzaal, groep 
1 en 2 en in de Intensieve Taalklas op school. Hoe wij dit vormgeven staat beschreven in het zorgplan 
voor groep 1 en 2 (zie bijlage). Dit schooljaar zal er ook een start gemaakt worden met het uitbreiden 
van de doorgaande lijn voor onderwijsaanbod aan VVE-leerlingen naar groep 3 en 4. 
 
 

plan in uitvoering gerealiseerd geborgd 

 
 
Sommige leerlingen met een taalachterstand presteren onder hun niveau, waardoor zij een VE- 
(Voorschoolse Educatie) of VVE- (Voor- en Vroegschoolse Educatie) indicatie hebben gekregen. Voor 
deze leerlingen was er tot schooljaar 2017-2018 op onze school een Intensieve Taalklas. Door 
gemeentelijke ontwikkelingen, is besloten om de intensieve taalklas binnen De Kosmos te stoppen 
per schooljaar 2017-2018. Uiteraard zullen we binnen de reguliere kleutergroepen voldoende 
aandacht aan taal blijven besteden.  
 
Plusaanbod 
 
Op onze school zit een aantal leerlingen die extra uitdaging nodig heeft. Deze leerlingen volgen het 
programma compacten en verrijken, waarbij ze naast de instructiemomenten ook 
verrijkingsopdrachten aangeboden krijgen. Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is er 
bovenschools een plusgroep opgericht, genaamd ‘groep 9’, waar we leerlingen voor kunnen 
aanmelden, die meer uitdaging nodig hebben dan hetgeen we op school kunnen bieden. 
 
Missie en visie  

Motto 

“De school de wereld in en de wereld de school in” 

 Missie 

In het schooljaar 2017-2018 gaat het team de visie en de missie opnieuw vaststellen. Dit doen wij 
d.m.v. een studiedag en het bewust kiezen van kernwaarden voor onze school. 

 Visie 

Uitgangspunten van De Kosmos: 

T.a.v. het kind willen we een school zijn: 

 waar kinderen serieus worden genomen; 
 waar kinderen kennis verkrijgen; 
 waar we willen aansluiten bij de verschillende leerstijlen van kinderen; 
 waar kinderen binnen hun eigen mogelijkheden leren om zelfstandig beslissingen te nemen, 

verantwoordelijkheid te dragen en eigen keuzes te maken; 
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 waar kinderen uitgedaagd worden om te leren; 
 waar kinderen actief betrokken zijn en het nut inzien van wat ze leren; 
 waar kinderen opgroeien in een omgeving waar een gevoel van saamhorigheid heerst; 
 waar kinderen leren samenwerken en samen leren; 
 waar kinderen zich veilig en prettig voelen; 
 waar we kinderen voorbereiden op de maatschappij. 

T.a.v. de leerkrachten willen we een school zijn: 

 waar leerkrachten begeleiders zijn, kennis overdragen en stimuleren en tevens sturen, 
grenzen aangeven en leiding geven waar dat gewenst is; 

 waar competenties van leerkrachten benut worden; 
 waar leerkrachten vanuit hun eigen motivatie kinderen motiveren; 
 waar leerkrachten kinderen uitdagen en gebruik maken van interactieve werkvormen. 

T.a.v. de leeromgeving willen we een school zijn: 

 waar kinderen een leerrijke en uitdagende omgeving geboden wordt; 
 waar kinderen bij een aantal aangeboden activiteiten zelfontdekkend bezig kunnen zijn; 
 waar variatie wordt geboden om tegemoet te komen aan verschillende leerstijlen en 

verschillen tussen kinderen; 
 waar het voor een ieder fijn is om te zijn en waar respect wordt getoond voor elkaar en de 

wereld om ons heen; 
 waar naast planmatig en methodisch werken voldoende ruimte is voor creativiteit; 
 waar talenten benut worden; 
 waar vanuit een leerstofjaarklassensysteem gericht wordt gewerkt aan de omgang met 

verschillen tussen kinderen; 
 waar kinderen de mogelijkheid wordt geboden om een aangepaste leerweg te volgen; 
 waar klassenoverstijgende activiteiten plaats vinden. 

T.a.v. de ouders en de omgeving willen we een school zijn: 

 waar ruimte is voor inbreng van en overleg met ouders; 
 waar ouderbetrokkenheid belangrijk is; 
 die open staat voor andere activiteiten; 
 die een open relatie onderhoudt met de buurt; 
 die deelneemt aan buitenschoolse advies-teams; 
 die aandacht heeft voor de doorgaande lijn van peuterschool naar basisschool en vervolgens 

naar voortgezet onderwijs. 
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5.  Opbrengsten van het onderwijs  

 
Over het algemeen zien we op de vakgebieden technisch lezen en spelling een groei in de resultaten 
van de groepen. Rekenen - wiskunde laat een meer wisselend beeld zien en de resultaten van 
Begrijpend lezen en woordenschat blijven achter. Hier zullen we aankomend jaar op in zetten.  
 
VO advies 
 

 
 
 
Cito-analyse 2017 (Eindtoets) 
 
De afgelopen jaren zagen onze gemiddelden op de centrale eindtoets er als volgt uit: 

 Schooljaar 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Gemiddelde score 525,9 533,4 523,0 

Landelijk gemiddelde 534,4 534 534,6 

Ondergrens inspectie 532,4 532,6 532,6 

 

Door de stappen die wij gezet hebben in het versterken van ons onderwijs, zullen de resultaten van 

de leerlingen weer omhoog gaan. Dit zal dan ook zichtbaar zijn in de eindresultaten van onze school. 
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6  Ontwikkelingen rond gebouw 
 
Op de 2e verdieping van de school is de ventilatie in het gebouw onvoldoende. Kinderen en collega’s 
hebben het te warm in de lokalen. Er is een nieuwe ventilator/radiator besteld om het probleem te 
kunnen verhelpen. 
 
Er zijn jongeren die met regelmaat het schoolplein betreden en vervolgens op het schooldak gaan 
zitten. In de afgelopen jaren zijn er meerdere pogingen gedaan om dit te voorkomen en tegen te 
houden. Helaas heeft dit nog niet geresulteerd tot het gewenste resultaat. In het begin van het 
schooljaar gaat De Kosmos in gesprek met de beleidsmedewerker Huisvesting van Leerplein055.  
 
De muren in de school hebben een onderhoudsbeurt nodig. Evisiun gaat in de zomervakantie de 
muren herstellen zodat ze verfklaar worden gemaakt. Een aantal ouders gaat de muren opnieuw 
schilderen om de school weer een nette uitstraling te geven. 
 
 
 
7.  Ontwikkelingen rond de leerlingen 

 
 

 
 
In het bovenstaande schema kunt u aflezen dat er een daling is in het aantal leerlingen op De 
Kosmos. Dit heeft deels te maken met recente ontwikkelingen binnen De Kosmos en daarnaast heeft 
Apeldoorn te maken met de terugloop van het aantal leerplichtige kinderen. Dit laatste is een 
landelijke trend.  
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Projecten: 
 
In het schooljaar 2017/2018 zullen wij gaan inzetten op de volgende projecten: 

- Sterrenkunde wordt in de groepen 4 t/m 8 gegeven 
- Techniek zal terugkomen in de workshopmiddagen op de vrijdagen 
- Muziek zal vrijwillig worden gegeven (1x per maand lessen met de trommels) en een 

leerkracht zal in de groepen muziekles gaan geven: liedjes zingen. 
 
 
 
8 Contact met ouders 
 

De medezeggenschapsraad werd niet of niet voldoende betrokken bij de onderwijsontwikkelingen 

van de school. Er was tijdelijk geen teamgeleding van de medezeggenschapsraad. Dit is in de maand 

april 2017 hersteld. 
 
Ouderbetrokkenheid was onvoldoende vormgegeven  en er waren klachten van ouders over 
communicatie, het nakomen van afspraken, een eenduidige lijn op het gebied van onderwijskundig 
beleid en de beperkte contactmomenten met ouders over de vorderingen en het welzijn van hun 
kind(eren).  

 

De relatie met de stakeholders is  inmiddels verbeterd. Om de relatie tussen team en ouders te 

verbeteren is ingezet op de volgende aandachtspunten: 

 Naar ouders te luisteren ( met ogen, oren en hart) 

 Grenzen stellen  

 Realistische en haalbare doelen te stellen 

 Af te wegen bij wie de ouders voor welke situatie moet zijn. Allereerst zal het contact via de 

leerkracht verlopen.  
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Er is een transparante communicatiestructuur met ouders en ouders hebben inzicht in het 

verbetertraject waar de school in zit. Er zijn diverse ouderavonden georganiseerd om ouders 

optimaal te informeren en ruimte te bieden om hun vragen te stellen. 

 

Na maart 2017 heeft het team zich sterk gemaakt voor het oudercontact. Daarnaast heeft de 

schoolleider ingezet op het contact met de ouders. Alle ouders zijn gehoord en de sfeer in de 

school is stabiel. 
 
 
 
9 Ontwikkelingen rond kinderopvang en andere externen 

Afgelopen jaar is het werk van de VVE-coördinator enige tijd (vanwege ziekte) overgenomen door 
een collega. Er is vier keer dit schooljaar een koppeloverleg geweest. Hierin is o.a. de jaarplanning 
doorgenomen, de thema's zijn op elkaar afgestemd, er is gesproken over de vorm van warme 
overdracht en de onderwerpen ouderbetrokkenheid en rekenonderwijs zijn aan de orde geweest. 
 
Samen is er een ontwikkelplan gemaakt en uitgevoerd. De samenwerking is heel positief en 
opbouwend. Ondanks de tijdelijke afwezigheid van de VVE-coördinator heeft een aantal voornemens 
toch voortgang kunnen vinden. De speerpunten zijn inmiddels geëvalueerd en er zijn nieuwe 
speerpunten opgesteld. 
 
Speerpunt 1:  
Vergroten van de ouderbetrokkenheid. 
- Vergroten van opkomst bij ouderbijeenkomsten d.m.v. inschrijflijsten (net als op de 
peuterspeelzaal) 
evaluatie: heeft gedeeltelijk plaatsgevonden, maar aanwezigheid werd steeds beter door 
ontwikkelingen op directieniveau. 
- Ouders uitnodigen bij de warme overdracht (van peuterspeelzaal naar basisschool) 
Evaluatie: zal komend schooljaar 2017/2018 vorm gaan krijgen.  
 
Speerpunt 2: 
Het aanpassen van de rijke leeromgeving en pedagogisch handelen m.b.t. rekendoelen. Daarnaast is 
de samenwerking versterkt op het gebied van leerlijnen.  
 
Speerpunten 2017-2018: 
- Het organiseren van 4 gezamenlijke VVE-bijeenkomsten waarbij een hoge opkomst ouders gewenst 
is. 
- Het realiseren van warme overdracht samen met ouders. 
- Het bekijken, bespreken en mogelijk aanpassen leeromgeving op het gebied van rekenen (er wordt 
een rekentraject gestart met een specialist). 
- Gezamenlijke rekenavond organiseren op de school De Horst. 
- Een VVE-bijeenkomst op eigen locatie, rekenavond terug laten komen en gezamenlijk reken-doe 
ochtend ouder-kind organiseren. 
 
TSO 
In het schooljaar 2016-2017 (april 2017) heeft de schoolleider meerdere gesprekken gevoerd met de 
TSO van de Kinderopvang OOK. Er was bij een klein aantal ouders zorgen omtrent de organisatie van 
de TSO.  De Kosmos en TSO/OOK hebben dit schooljaar twee keer vergaderd en hebben duidelijke 
afspraken gemaakt. Volgend schooljaar worden er bijeenkomsten ingepland om de samenwerking te 
versterken en te stabiliseren, waar dit nodig blijkt te zijn. 
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10 Ontwikkelingen rond personeel 

In het schooljaar 2017-2018 wordt aandacht besteed aan de inrichting van de schoolorganisatie op 
basis van de werktijdfactor van de teamleden.  
Er wordt en is het uiterste van het team gevraagd om de doelen te realiseren zoals de 
onderwijsinspectie die vraagt.  
 
In het schooljaar 2017-2018 wordt de schoolorganisatie heringericht om te zorgen dat de teamleden 
alleen verantwoordelijkheid nemen voor de taken die bij de functie  horen. Dat doen we binnen 
ieders taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De interne begeleider zal zich meer richten 
op de leerlingenzorg en coaching van de leerkrachten. De bovenbouwcoördinator zal meer 
organisatorische taken op zich nemen. 
 
 
 
11 Contacten met de inspectie 

Tijdens het inspectiebezoek op 1 november 2016 heeft de inspecteur het basisarrangement aan de 
school toegekend. De inspecteur heeft grote ontwikkelingen in het team gezien ten aanzien van het 
didactisch handelen. De professionele cultuur en het professioneel bewustzijn. De ouders zien een 
verschil in de samenwerking van de teamleden onderling en vinden dat er positieve ontwikkelingen 
zijn in het contact met de teamleden. 
 
 
 
12       Opmerkelijk / diversen 
 
Er is een grote stap gemaakt in de ontwikkeling op alle indicatoren van De Kosmos. Dit is een 
belangrijke basis. Voor het schooljaar 2017-2018 ligt de focus op: 
 

 Visie & Missie 

 Verbetertraject Rekenen & Wiskunde 

 Verdieping in het schrijven en uitvoeren van groepsplannen en trendanalyses 

 Doorgaande lijn in didactiek en werkwijze (IGDI/EDI) 

 Aandacht voor groepsdynamiek 

 Verdere ontwikkeling in de leerkracht- en groepsvaardigheden van de IGDI-/EDI onderdelen 

 ICT-beleid 

 Specialisten in de school: rekenen, woordenschat, technisch lezen en ICT 

 Ouderbetrokkenheid. 
 
           
            
13 Samenvatting/conclusie  
 
Het schooljaar 2016/2017 was een dynamisch schooljaar. Veel veranderingen en wijzigingen hebben 
plaatsgevonden. Bij tijden waren er emotionele maar ook inspirerende momenten. De rust in het 
team is inmiddels teruggekeerd. Het team kijkt uit naar een schooljaar met nieuwe kansen en 
mogelijkheden. 
 
 


