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Dit is het jaarverslag 2017-2018 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: 
- We zijn als team getraind en gecoacht in het geven van instructie. 
- Samen met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en de ouders van Sprengenpark heeft het team onderzocht 
of een aanpassing van de schooltijden beter zou passen bij de wensen van ouders, kinderen en ons onderwijs. 
- Het team heeft al langere tijd de wens om anders om te gaan met de zaak- en creatieve vakken. Het afgelopen schooljaar 
is een andere opzet uitgewerkt. 
- We hebben een nieuw observatiemiddel ingevoerd om het welzijn van de kinderen te monitoren. 
 
Al deze ontwikkelingen hebben ons onderwijs beïnvloed. U leest daarover meer in dit jaarverslag. 
Net als ieder jaar hebben we afscheid genomen van groep 8. In dit jaarverslag vindt u de uitstroomgegevens naar het 
voortgezet onderwijs. 
 
Hieronder vindt u de verantwoording van het afgelopen schooljaar. Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen of 
opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag. 
 
 
 
Elbert de Beus  

directeur obs Sprengenpark 

	



	

	

	

	

 
 
 
 
 

Expliciete Directe Instructie 
Het afgelopen schooljaar hebben we de focus gelegd op het geven van goede rekeninstructies aan de kinderen. Het 
team heeft hiervoor een teamtraining gevolgd bij Expertis; een organisatie die veel kennis in huis heeft op het gebied 
van het Expliciete Directe Instructie model.  
Het doel van de les wordt op in alle groepen op eenzelfde wijze benoemd. Lesstof wordt aangeboden in kleine, 
heldere stappen. Deze worden samen met de kinderen geoefend. Kinderen die het snel doorhebben, mogen 
zelfstandig verder. Kinderen die wat meer oefening nodig hebben, oefenen nog verder met de leerkracht. 
 
Nieuwe methodes 
De onderbouwleerkrachten hebben een nieuwe aanvankelijk leesmethode bekeken en uitgeprobeerd in de groep. Er 
was een groot verschil in niveau en de aantrekkelijkheid voor kinderen tussen de huidige en de nieuwe methode. 
Daarom hebben zij besloten om halverwege dit schooljaar al over te gaan tot de invoering van de leesmethode Lijn3. 
Alle leerkrachten hebben een bijeenkomst voor een nieuwe taalmethode gevolgd. Ook zijn er proeflessen gegeven. 
De keuze is gevallen op de taal- en spellingsmethode Staal! De invoering van deze methode start het komende 
schooljaar. 
 
Onderwijs in creatieve- en zaakvakken 
Al langere tijd heeft het team van Sprengenpark de wens om anders om te gaan met de creatieve- en zaakvakken. 
We willen graag meer samenhang hebben tussen de onderwerpen uit de zaakvakken, meer aandacht voor 
vaardigheden die deze tijd van kinderen vraagt, meer aandacht voor creatieve vakken en meer mogelijkheden om 
groepsoverstijgend te werken (zowel voor leerlingen als leerkrachten). 
Na diverse overlegmomenten zijn we gekomen tot de keuze voor schoolbrede thema’s.  
 
Sociaal-Emotionele ontwikkeling 
Dit schooljaar is gestart met de invoering van Zien!; een observatiemiddel om de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen te kunnen monitoren. Bij aanvang van het schooljaar heeft het team hier een training in gevolgd. Ieder 
teamlid kan Zien! invullen en de uitkomsten daarvan interpreteren. Eén teamlid heeft ook de 
verdiepingsbijeenkomsten gevolgd.  

	

	



	

	

	

	

	
	
	

Het geven van goed onderwijs 
Het volgen van de teamtraining om de instructie aan kinderen te verbeteren heeft als resultaat dat alle leerkrachten 
het rekenonderwijs anders voorbereiden en op eenzelfde wijze instructie geven.  
In de toetsresultaten zien we verbetering, de door ons gestelde doelen zijn daarmee gehaald. 
Het overstappen op Lijn 3, de nieuwe methode voor aanvankelijk lezen, heeft een positief effect gehad op het 
leesplezier en op het leesresultaat. De kinderen vinden de nieuwe leesboekjes aantrekkelijk en de stap om op een 
hoger niveau mee te lezen is laagdrempelig.  
Het groepsgemiddelde op de Drie-Minuten-Toets ligt boven het landelijk gemiddelde. 
 
Onderwijs in zaak- en creatieve vakken 
Het team heeft met elkaar gesproken over wat wij belangrijk vinden in de zaakvakken en de creatieve vakken. 
Samenhang tussen de zaakvakken, vaardigheden van kinderen en groepsdoorbroken werken vinden wij belangrijk op 
school.  
Tijdens een het werken aan een schoolthema zijn er activiteiten waar de hele school aan mee doet, werken de 
groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8 samen aan lessen en zijn er nog lessen die in de eigen groep gegeven 
worden. 
Wij zijn van mening dat deze werkwijze goed recht doet aan een belangrijk kenmerk van onze school: een kleine 
school, waar iedereen elkaar kent! 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Iedere leerkracht kan met het observatieprogramma Zien! werken. Ook hebben de leerlingen van de midden- en 
bovenbouw zelf een vragenlijst ingevuld. 
De resultaten daarvan zijn besproken met de Intern Begeleider. 
 
Vijf-gelijke-dagen rooster 
Het team heeft, samen met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, onderzocht of een aanpassing van de 
schooltijden beter zou passen bij de wensen van ouders, kinderen en ons onderwijs.  
Hiervoor heeft een literatuuronderzoek plaatsgevonden en is er contact gezocht met andere scholen. Na een 
inventarisatie binnen het team is er een voorkeur uitgesproken voor het vijf-gelijke-dagen model. Regelmaat voor de 
kinderen, rust in de school en meer mogelijkheden voor goed onderwijs zijn hierbij leidend geweest. 
Tijdens dit proces heeft er ook een ouderavond plaats gevonden, waarbij ouders hun input konden geven. 
Met ingang van het nieuwe schooljaar start Sprengenpark met het vijf gelijke dagen lesrooster. Dit betekent dat alle 
kinderen vijf dagen per week van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan. 



	

	

	

	

	
	
	
	

Centrale eindtoets Cito 2018 

 

	
	

 



	

	

	

	

	
	
	

 
 

 

 

 

 

 

	



	

	

	

	

	
	

Kinderen zijn nooit uitgeleerd, leerkrachten leren altijd door en ook Sprengenpark als organisatie staat 

niet stil.  

Het komende schooljaar zullen we dan ook met veel enthousiasme doorgaan met het streven naar 

optimaal onderwijs voor ieder kind. 

Om dat te kunnen bereiken, zal de focus komen te liggen op het verbreden van goede instructie naar 

de kernvakken spelling, technisch- en begrijpend lezen en het verdiepen van instructie op 

rekengebied. Om dit te bereiken zullen leerkrachten bij elkaar in de klas lessen observeren en 

bespreken. 

De teamleden van Sprengenpark spreken meerdere keren per jaar met elkaar over ons onderwijs en 

de resultaten van ons onderwijs. Het afgelopen schooljaar is naar voren gekomen dat we graag willen 

werken aan het verbeteren van ons woordenschatonderwijs.  

In de nieuwe methodes Lijn 3 (aanvankelijk lezen) en Staal (taal- en spellingsonderwijs) neemt 

woordenschatonderwijs een belangrijke plaats in. 

Ook de zorg voor sociaal-emotionele ontwikkeling blijft onder onze aandacht. Er zal hiervoor 

gestructureerd aandacht in het lesprogramma komen. 

Samen met de Medezeggenschapsraad zullen we de effecten van het vijf-gelijke-dagen lesrooster 

monitoren. 

De ontwikkeling van kinderen, de contacten met ouders en veranderingen in ons onderwijs geven de 

teamleden veel voldoening en energie. We zien dan ook uit naar schooljaar 2018-2019!  

 

	

Team Sprengenpark schooljaar 2018-2019 

 


