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Inleiding 

Dit is het jaarverslag 2016-2017 van OBS Sprengenpark. Dit verslag is 

bedoeld voor ouders, de inspecteur van onderwijs en andere 

geïnteresseerden. 

U leest hier over het reilen en zeilen van het afgelopen schooljaar; een 

jaar vol ontwikkelingen. 

Het team heeft onderzocht wat zelfstandigheid voor hen betekent, en wat 

zij daarmee in de groep willen ondernemen. Dit heeft geleid tot een visie 

op zelfstandigheid en daaruit volgend bijvoorbeeld het werken met 

doelenbakjes. 

In het schooljaar 2015-2016 is de basisgroep begonnen. In deze groep 

krijgen kinderen van leerjaar 1, 2 en 3 samen onderwijs. Dit schooljaar 

heeft deze ontwikkeling zich voortgezet. 

Het team heeft een training ‘coöperatief leren’ gevolgd, waardoor in 

iedere klas meer samen geleerd wordt. 

Hieronder vindt u de verantwoording van het afgelopen schooljaar.  De 

foto’s geven in beeld het afgelopen jaar weer. Mocht u naar aanleiding 

van dit jaarverslag vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat 

graag van u. 

Elbert de Beus    Karin Butter 

Directeur    Onderbouwcoördinator  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Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 

Coöperatief leren 

Het team heeft dit schooljaar een teamtraining coöperatief leren gevolgd. De kinderen krijgen nu 

de lesstof in verschillende werkvormen aangeboden. Het ‘samen leren’ staat daarbij centraal. 

Technisch lezen 

Dit schooljaar is in de midden- en bovenbouw gestart met de methode ‘Estafette’. Tegelijkertijd is 

de werkgroep technisch lezen een onderzoek gestart naar het verhogen van het niveau van 

technisch lezen, in combinatie met het verhogen van de leesmotivatie. In de werkgroep waren 

naast teamleden ook een docent en en een student van de Academische Pabo actief. 

Basisgroep 

Dit schooljaar is de basisgroep doorgegaan met de ontwikkeling om kinderen meer spelend te 

laten leren. Het inoefenen van rekenvaardigheden vindt veel plaats door het doen van spelletjes. 

‘Met sprongen vooruit’ wordt veel in de klas gebruikt. 

Pilot Ipads 

In groep 4/5 heeft dit schooljaar een pilot met iPads gelopen. De kinderen hebben lesstof van 

begrijpend lezen en rekenen verwerkt op de iPad. De pilot is naar tevredenheid verlopen. Volgend 

schooljaar zal deze pilot uitgebreid worden. In de toekomst zullen in alle groepen iPads aanwezig 

zijn. 



Doelen van het onderwijs 

Spelen is leren en leren is spelen. Daar draait het om op basisschool 

Sprengenpark. Onze leerkrachten begeleiden de kinderen in het 

ontwikkelen van kennis en hun sociale vaardigheden. We besteden veel 

aandacht aan samenwerkend leren. Wij geloven in uitdagend onderwijs. 

Visie op zelfstandigheid 

Het team is dit schooljaar met elkaar in gesprek gegaan over 

zelfstandigheid. Het uitgangspunt in ons onderwijs is dat wij de kinderen 

helpen om hun zelfstandigheid te vergroten. We helpen hen in het 

maken van een planning, het omgaan met tijd en in het omgaan met 

prikkels en emoties. Samen met onze leerlingen reflecteren we op hun 

spel en werk. 

Doelenbakjes 

Zelfstandigheid houdt ook het zelf maken van keuzes in. Dit schooljaar 

zijn er in de basisgroep en in de groepen 6/7 en 8 doelenbakjes 

gekomen. Kinderen kunnen hiermee zelf kiezen welk doel zij extra willen 

oefenen. 

Kernvakken 

De focus van ons onderwijs ligt op de kernvakken; rekenen, technisch 

lezen, spelling en begrijpend lezen. Daarnaast bieden wij ook andere 

vakken, zoals geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, verkeer en 

kunstzinnige vorming aan. 

Samenwerken met reken, 

groep 8
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Opbrengsten van het onderwijs 

Citotoetsen 

Al onze leerlingen (groep 1 t/m 8) nemen deel aan het Cito-leerlingvolgsysteem. Naar aanleiding 

van deze Cito-toetsen bekijkt iedere leerkracht waar het komende half jaar de nadruk op hun 

lesaanbod komt te liggen. 

Verwijzing Voortgezet Onderwijs 

VWO/Gymnasium   

HAVO/VWO  3 

HAVO   3 

MAVO/HAVO  2 

MAVO   4 

VMBO   5 

VSO/PRO/LWOO 2 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Citolunch, naar aanleiding van de eindcito, groep 8



Ontwikkelingen rond het gebouw 

Dit schooljaar heeft de driejaarlijkse ‘risico inventarisatie en evaluatie’ 

plaatsgevonden. Naar aanleiding van het rapport is er een plan van aanpak 

opgesteld. Dit plan wordt nu uitgevoerd. Bepaalde ruimtes zijn opgeruimd, 

de vuilniscontainer is verplaatst. Er vindt onderzoek plaats naar de toiletten 

van de kinderen. 

De jaarlijkse controles van elektrische apparaten en brandblussers heeft geen 

bijzonderheden opgegeven. Alle apparaten zijn goedgekeurd.  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Pleinfeest 2016-2017 

thema “Ridders”



Ontwikkelingen rond leerlingen 

Leerlingaantal 

Op OBS Sprengenpark volgen 107 kinderen onderwijs. Het leerlingaantal is dit schooljaar iets 

gedaald. Voor het komende schooljaar zijn er voldoende nieuwe aanmeldingen, waarmee het 

leerlingenaantal volgens verwachting verloopt. 

Leerlingenraad  

In de groepen 4 t/m 8 zijn aan het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden voor de 

leerlingenraad. De gekozen leerlingen bespreken voor een vergadering met de klas wat zij in willen 

brengen in de vergadering.   

Dit jaar is onder andere een voetbalrooster ingevoerd, en is het onderhoud van het veld en het 

plein besproken.  Ook is de wens tot werken met een thema besproken. 
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Contact met ouders  

Alle ouders zijn op OBS Sprengenpark van harte welkom. Ons 

uitgangspunt is dat de driehoek ouder - leerling - leerkracht zorgt voor 

een optimale ontwikkeling. 

Nieuwsflits  

Ieder vrijdag wordt een digitale nieuwsbrief verstuurd naar alle ouders. 

Voorlichtingsavond 

Aan het begin van ieder schooljaar nodigen de leerkrachten alle ouders 

uit om kennis met hen te komen maken. Tijdens de voorlichtingsavond 

wordt informatie gegeven over de lesstof van het betreffende leerjaar en 

worden belangrijke activiteiten van het schooljaar besproken. 

Ouders van groep 8 leerlingen hebben een extra informatie-avond over 

de overgang naar het voortgezet onderwijs. 

Contactavonden 

In oktober en in februari worden alle ouders uitgenodigd om met de 

leerkracht te praten over hun kind. In oktober komt vooral aan bod hoe 

het met de kinderen in de groep gaat, in februari worden onder andere 

de Cito-toetsen besproken. Indien nodig krijgen de ouders in mei nog 

een uitnodiging voor een contactmoment. 

Dit jaar zijn ook de leerlingen van groep 6 t/m groep 8 bij het gesprek 

aanwezig geweest. 

In januari zijn de adviesgesprekken voor de ouders van groep 8 

leerlingen geweest.  

Rapporten 

In februari en in juli krijgen de kinderen een rapport mee. 

Uitjes 

Wij vinden het belangrijk dat ouders ook bij uitjes en vieringen betrokken 

worden. Alle groepen hebben een haloptreden gedaan waar de ouders 

voor uitgenodigd waren. Voor de paas/lenteviering zijn alle ouders 

nadrukkelijk uitgenodigd geweest. Ook zijn er in de basisgroep veel 

ouders mee geweest op schoolreis. 
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Van boven naar 

beneden: 

- schaatsen op het Loo 

- schoolvoetbal 

- scholierencross 

- avondvierdaagse



Medezeggenschapsraad 

De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad bestaat uit Joep Keuls, 

Roy van Asselt en Linda Bar. De personeelsgeleding bestaat uit Frank 

Stevens, Karin Butter en Willy-Els van Vliet (slapend lid). Elbert de Beus 

(directeur) wordt uitgenodigd bij de vergaderingen.  

De Medezeggenschapsraad denkt actief mee over de ontwikkelingen in en 

rondom de school. De leden hebben afwisselend een adviserende of 

instemmende rol. 

De notulen van de Medezeggenschapsraad worden opgehangen bij het 

kopieerapparaat. 
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Leren in de basisgroep



Kinderopvang en andere externen 

Voorschoolse en buitenschoolse opvang 

Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met kindercentrum.nl. De twee vaste pedagogische 

medewerkers zijn al jaren een bekend gezicht. 

Een aantal kinderen wordt na schooltijd opgevangen bij ‘Het Koningskind. Deze kinderen worden 

door een een medewerker opgehaald. Samen lopen zij naar het Koningskind. 

Tussenschools opvang (Overblijven) 

De tussenschoolse opvang wordt geregeld door een medewerker van kindercentrum.nl. Er blijven 

dagelijks veel kinderen over. Er is een vaste groep hulpouders die helpen bij het overblijven. 

Koningskind 

Dit schooljaar zijn er twee peuterochtenden geweest. De peuters van het Koningskind zijn op 

Sprengenpark wezen spelen. 

Ook lezen kinderen uit de hogere groepen ieder jaar voor tijdens de nationale voorleesdagen. 

De Oude Enk 

De kinderen uit de basisgroep zijn met Sint Maarten en Palmpasen naar wooncentrum voor 

ouderen “De Oude Enk” geweest. Daar hebben zij liedjes voor de bewoners van het zorgcentrum 

gezongen. 

Externe deskundigen 

Ieder vrijdag is er op Sprengenpark een kinderoefentherapeut. Zij oefent met kinderen de fijne en 

grove motoriek. 

Sprengenpark werkt samen met Marant voor de ondersteuning van kinderen met dyslexie. 

Medewerkers van Marant oefenen met de kinderen op school. 

De organisatie Kentalis ondersteunt het team met de aanwezige leerlingen met een 

TaalOntwikkelStoornis (TOS). 

http://kindercentrum.nl
http://kindercentrum.nl


Ontwikkelingen rond personeel 

Deskundigheidsbevordering 

Het team heeft een aantal nascholingsbijeenkomsten rond coöperatief leren gevolgd. Hiervoor is 

een docent van de CED-groep ingehuurd. 

Een aantal teamleden heeft de jaarlijkse nascholing van Bedrijfshulpverlening gevolgd. Daardoor 

zijn er dagelijks twee BHV-ers in het schoolgebouw aanwezig. 

De leerkrachten van de basisgroep zijn naar een nascholingsdag  ‘klassenmanagement in een 

combinatiegroep 1-2-3’ geweest. 

Er is een leerkracht die een tweedaagse nascholing ‘beelddenken’ gevolgd heeft. 

Daarnaast zijn alle teamleden actief in het lezen van vakliteratuur. 

Opleidingsschool 

Dit jaar werden alle teamleden geschoold als mentor. Hierdoor kunnen wij als opleidingsschool 

blijven fungeren. Jaarlijks krijgen wij meerdere studenten van Saxion Pabo Deventer, de 

academische Pabo en het ROC. 

Door deze samenwerking hebben we in alle groepen extra helpende handen, waardoor de 

leerlingen extra aandacht krijgen. Twee collega’s hebben ook binnen de school stage gelopen. De 

één als Intern Begeleider i.o., de ander als adjunct-directeur i.o.. 

Vervanging 

Daar waar sprake was van ziekte is zoveel mogelijk gezocht naar een bekende invalkracht. In groep 

6/7 is de langdurige ziekte van een collega opgelost doordat een andere collega fulltime is gaan 

werken. Een collega in de basisgroep is wegens ziekte tijdelijk vervangen door een invalkracht. 

Functiemix 

Het Ministerie van Onderwijs stimuleert leerkrachten extra taken naast hun leerkrachtenfunctie op 

te pakken. Op obs, Sprengenpark zijn 3 leerkrachten met een LB-functie: 

-Intern begeleider 

-Onderbouwcoördinator 

-PR 

In de basisgroep werkt, naast de leerkracht, een onderwijsassistent of een Leraar in Opleiding. 



Contacten met de inspectie van 
Onderwijs 

Het afgelopen schooljaar is de onderwijsinspecteur niet op OBS 

Sprengenpark geweest.  

Er is een nieuw inspectiekader opgesteld. OBS Sprengenpark heeft daarvan 

kennis genomen en heeft zich op dit nieuwe inspectiekader voorbereid 

middels een interne audit. 

De interne audit heeft de sterke en ontwikkelpunten van de school in kaart 

gebracht. De sfeer op school is goed. We kunnen ons onderwijs verbeteren 

door effectiever in te zetten op gedifferentieerde instructie en verwerking 

van de lesstof. Hier wordt het team in schooljaar 2017-2018 in geschoold. 

 

Schoolreisjes en kamp



Conclusie 

Het team van Sprengenpark heeft hard gewerkt aan de ontwikkeling van de school. Het samen 

praten over onderwijs, coöperatief leren, het vernieuwen van de technisch leesmethode, het 

voortzetten van de manier van spelling aanbieden… Allemaal pluspunten van OBS Sprengenpark. 

Activiteiten , zoals het pleinfeest, de sportactiviteiten, bezoek aan ‘de Oude Enk’, de haloptredens 

verhogen het gevoel van saamhorigheid tussen de teamleden, leerlingen en ouders. 

Het team geeft aan dat er een prettige sfeer op school is; onderlinge, met de leerlingen en met de 

ouders! 

OBS Sprengenpark 

Schotweg 95 

7312AD Apeldoorn 

www.sprengenpark.nl

http://www.sprengenpark.nl
http://www.sprengenpark.nl

