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Beste partner,  

Voor u ligt het jaarverslag van het kalenderjaar 2013.  
Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument naar alle geledingen waar een school mee te maken heeft. 
Met name is het jaarverslag bedoeld voor: 
• Het schoolteam en de directie Het is een instrument om samen terug te blikken en dient als input voor het 

nieuwe schoolontwikkelplan.
• Voor de ouders van BS Klinkers. In de MR wordt dit jaarverslag besproken en ouders kunnen het document 

inzien.
• Voor het College van Bestuur Naar het CvB is dit een verantwoordingsdocument. De input van het 

jaarverslag wordt gebruikt voor het bestuursjaarverslag 
• Voor de onderwijsinspectie. De inspectie vraagt steeds vaker naar het jaarverslag van de school. Het is nog 

niet verplicht gesteld, maar is bij ieder inspectiebezoek onderwerp van gesprek.   

Terugblikkend heb ik kunnen vaststellen dat onze school in beweging blijft en volop blijft dromen om 
eigentijds onderwijs voor onze kinderen te realiseren.

 

Angela Horsten, 
directeur basisschool Klinkers.  
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INLEIDING
In het schoolplan 2011-2015 zijn de uitgangspunten, 
beleidsplannen en ontwikkelingslijnen van de 
school voor vier jaar vastgelegd. Dit schoolplan 
geeft	richting	aan	het	dagelijks	handelen	in	de	
praktijk.	In	dit	jaarverslag	zijn	we	al	weer	toe	aan	
het evalueren van het derde jaar verder in de 
schoolplanperiode.  

In het jaarlijks op te stellen jaarplan wordt er 
concreet invulling gegeven aan zaken die in het 
schoolplan staan beschreven. Ook wordt het 
schoolplan jaarlijks herzien om het up to date te 
houden en om de ontwikkeling van de school in beeld 
te blijven brengen. 
Het jaarplan 2012-2013 en 2013-2014 is in 
samenspraak met team en MR tot stand gekomen. 
Ook de mening van de leerlingen en gesprekken met 
ouders (koffieochtenden, klankbordgroepen) zijn 
hierin meegenomen.

In het jaarverslag wordt o.a. teruggeblikt op 
twee delen van de jaarplannen. Het betreft de 
veranderonderwerpen die in het kalenderjaar 
2012-2013 en 2013-2014 aan bod zijn geweest. 
Hierin wordt bekeken of alle voorgenomen doelen 
gerealiseerd zijn. Het betreft hier twee halve 
jaarplanperioden. Het is geen moment om een nieuw 
jaarplan te realiseren, maar om terug te kijken over 
een wat langere periode en tussentijds het huidige 
jaarplan te beschouwen. 

Het schoolplan, het daaruit voortvloeiende jaarplan 
en dit jaarverslag vormen een cyclisch geheel. Geen 
statisch geheel, maar een dynamische eenheid. 
Door het systematisch vooruitblikken en bijsturen, 
terugblikken en bijsturen op zaken die gerealiseerd 
zijn of nog verdere aandacht nodig hebben, blijven 
we scherp als school. In de weekbrief vermeldden 
we de veranderpunten die in die maand centraal 
stonden. 

Basisschool Klinkers is een lerende organisatie die 
openstaat voor allerlei invloeden van binnenuit of 
buitenaf. Aangezien wij een school zijn met een 
vernieuwend onderwijsconcept is de school erg in 
beweging. Na zeven en een half jaar kunnen we 
concluderen dat inzichten van binnenuit en van 
buitenaf ervoor hebben gezorgd dat onze visie 
handen en voeten heeft gekregen. Hierdoor hebben 
we een schoolplan gerealiseerd dat geheel gebaseerd 
is op de dagelijkse onderwijspraktijk. Tevens zijn we 
op een punt aangekomen dat we verder willen gaan 
werken aan onze onderwijsvisie. De opbrengsten zijn 
op orde, we evalueren ons onderwijs systematisch, 
maar er ligt nog een diepgewortelde droom om te 
realiseren. Daarover later meer in dit jaarverslag.
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Basisschool Klinkers maakt deel uit van de 
stichting	Xpect	Primair	basisscholen	Tilburg.	Deze	
stichting	bestaat	uit	20	basisscholen.	Xpect	Primair	
basisscholen	Tilburg	heeft	een	heldere	visie	op	
onderwijs. Je mag jezelf zijn en mogelijkheden 
worden maximaal benut. Er is oog voor iedereen 
en ieder kind krijgt bagage mee om volwaardig en 
evenwichtig	op	te	groeien.			

1.  VISIE EN MISSIE VAN DE SCHOOL  

 Basisschool Klinkers is een school die dicht staat 
bij de maatschappij van nu. Onze school verzorgt 
onderwijs dat past bij de 21e eeuw. Wij geven 
betekenisvol onderwijs en laten kinderen leren in 
samenhang door middel van de kernconcepten. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de 
talenten, leerstijlen en onderwijsbehoeften 
van de kinderen. Wij verzorgen kindgericht 
onderwijs. Dit vraagt de nodige vaardigheden 
van leerkrachten en partnerschap met ouders. 
Om kinderen ook op het sociale vlak te 
ontwikkelen maken wij op school gebruik van de 
Kanjermethode. Door deze manier van werken 
krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en 
dat van anderen.  

2.  ONDERWIJS IN DE 21E EEUW  

 Wij zien onze school in 2015 als een school 
waarin idealisme en realisme hand in hand 
gaan. Bij de overheid van nu wordt de 
nadruk gelegd op taal en rekenen. Als school 
vinden wij deze vaardigheden belangrijk, 
maar willen wij het kind zichzelf breder laten 
ontwikkelen. Ook competenties vinden wij 
als school van belang. Daarbij wordt gekeken 
naar gedragsmogelijkheden. Komt er wel uit 
wat erin zit? Wij zien het als onze taak om 
een gezonde balans te creëren tussen de 
instrumentele vaardigheden en de ontwikkeling 
van de competenties. Hierbij blijven we als 
school kritisch op de bereikte resultaten, blijven 
we tussentijds analyseren en stellen we het 
onderwijs bij indien daar behoefte aan is. Op 
deze manier dienen wij ook de maatschappij 
van tegenwoordig die meer en meer vraagt 
naar een transformatie van kennis- naar 
competentieontwikkeling. De maatschappij van 
de toekomst van deze kinderen is nog onzeker. 
Zij zullen wellicht banen gaan uitvoeren die er nu 
nog niet zijn. De maatschappij vraagt om mensen 
die: 

   • Zich kunnen aanpassen aan veranderingen; 
   • Kunnen vertrouwen op zichzelf;
   • Kunnen samenwerken;
   • Problemen kunnen oplossen; 
   • Creatief zijn; 
   • Communicatief zijn; 
   • Zich flexibel opstellen & een kritische houding 

ontwikkelen; 
   • Om kunnen gaan met ICT-middelen  

 Bij bovenstaande onderwerpen wordt er 
evenveel gekeken naar “Wat kun je?” i.p.v. 
naar “Wat heb je geleerd?” Moderne middelen 
zoals ICT spelen hierbij een belangrijke rol. Wij 
willen als school een voorlooppositie hebben en 
houden op het gebied van ICT. Hierbij maken we  
gebruik van de informatie en communicatie. Wij 
willen kinderen leren hoe zij aan de hand van ICT 

MISSIE 
& VISIE
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kunnen leren via eigen leervragen. Daarnaast 
willen wij hen opvoeden in de wereld van de 
sociale media. Hierbij past de elektronische 
leeromgeving, een omgeving waarin kinderen 
zelfstandiger hun onderwijsleerproces kunnen 
doorlopen. We willen in de komende vier jaar 
verder werken aan de digitalisering van de 
leeromgeving om kinderen nog meer onderwijs-
op- maat te kunnen bieden. 

Wij zien het als onze taak om een ambassadeursrol te 
vervullen en te laten zien aan ouders en leerkrachten 
dat eigentijds onderwijs in de 21e eeuw van belang 
is voor de werknemer van de toekomst. Nu de 
naamsbekendheid er is en we onze plek in de wijk 
hebben, blijven we  onszelf profileren en zorgen we 
dat we voor andere partners een “leerschool” zijn. In 
november 2013 zijn we ook wereldwijd uitgeroepen 
tot innovatieve school. BS Klinkers is Mentor School 
geworden van Microsoft voor het jaar 2014. Voor 
meer informatie hierover verwijs ik u naar 
http://www.pil-network.com/
 

ORGANISATIE
In dit hoofdstuk vindt u kengetallen m.b.t. 
personeel,	leerlingen	en	huisvesting.	Hierdoor	krijgt	
u	cijfermatig	inzicht	in	een	aantal	zaken	bij	ons	op	
school. 

1.  LEERLINGEN  

 Aangezien de wijk Witbrant een relatief nieuwe 
wijk is, groeit het leerlingaantal nog steeds.  
Op 1 oktober 2013 telde de school 339 
leerlingen. 208 leerlingen zaten in groep 1 t/m 4. 
131 leerlingen zaten in groep 5 t/m 8. 

 
 De leerlingen komen grotendeels uit de wijk 

Witbrant. In het afgelopen jaar hebben we ook 
gemerkt dat er een groep ouders zeer bewust 
kiest. Deze kinderen komen vaak uit een andere 
wijk dan Witbrant. In het afgelopen jaar is het 
opvallend dat er in de aanwas van vierjarigen 
een stijgende lijn zichtbaar is ten aanzien van 
de leerlingen die Nederlands als tweede taal 
hebben. Deze leerlingen zijn veelal afkomstig uit 
het oosten van Europa.

 
 Door ons vernieuwende onderwijsconcept blijft 

de aanwas niet bij kinderen uit Witbrant. Ook de 
werving in de wijk Koolhoven heeft geresulteerd 
in een aantal nieuwe aanmeldingen. Ouders 
kiezen dan met name voor het vernieuwende 
onderwijsconcept. Steeds meer bezoekende 
ouders geven aan dat het huidige onderwijs niet 
meer past bij het kind van deze tijd.

 

 De directie heeft de vrijheid van onderwijskeuze 
hoog in het vaandel staan, maar is terughoudend 
met het aannemen van zij-instromers. De 
realiteit wijst uit dat dit vaak kinderen zijn met 
een specifieke onderwijsbehoefte. Ook de 
groepsdynamiek wordt hierdoor verstoord. 
Aangezien wij kinderen de zorg willen bieden 
die zij nodig hebben, moeten wij daar als school 
kritisch mee omgaan. 

 Wij willen de groei van de school zoveel mogelijk 
van onderaf opbouwen. Kinderen die verhuizen 
naar onze wijk worden in principe gewoon 
aangenomen. De zij-instromers vanaf groep 6 
lopen in eerste instantie een aantal dagen stage 
om te bekijken of er een match gemaakt kan 
worden.

 
 Jaarlijks is er ook een klein verloop in leerlingen. 

Dit jaar zijn er 2 kinderen verhuisd. Een van 
deze leerlingen is ondertussen weer terug bij 
ons op school. Er is één leerling verwezen naar 
het speciaal basisonderwijs en één leerling 
naar het speciaal onderwijs en twee leerlingen 
kregen een (tijdelijke) residentiële plaats in het 
speciaal onderwijs. Een van deze leerlingen is 
datzelfde jaar weer teruggekeerd. Bij al deze 
kinderen lag er een onderzoek onder en bleken 
de capaciteiten niet voldoende te zijn en/
of was er sprake van belemmerende factoren 
waardoor we met de ouders van deze kinderen 
op zoek zijn gegaan naar een passende vorm 
van onderwijs. Er zijn dit jaar tussentijds 10 
leerlingen ingestroomd vanwege een verhuizing 
naar de wijk of door de behoefte aan een andere 
onderwijsvorm. Ook is er een leerling vanuit het 
SO (Spreekhoorn) bij ons op school geplaatst. Er 
zijn in 2013 in totaal 72 leerlingen ingestroomd. 

 
 We hebben in het afgelopen schooljaar te maken 

gehad met kinderen die een extra jaar in de unit 
nodig hadden. Het betrof 7 leerlingen, waarvan 
3 kleuters. Ook worden onze herfstleerlingen 
kritisch bekeken. Indien zij hieraan toe zijn, gaan 
zij door. Als de kinderen er cognitief nog niet rijp 
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voor zijn, besluiten wij hier niet toe over te gaan, 
vanwege de hindernissen die dit elders in hun 
schoolloopbaan oplevert. Er zijn hierdoor twee 
herfstleerlingen in unit 1 gebleven. Daarnaast 
worden alle leerlingen intensief bekeken en 
besproken. Afgelopen schooljaar zijn er drie 
leerlingen versneld. 

 Uit de prognoses van de gemeente blijkt dat het 
huidige leerlingaantal hoger is dan verwacht. 
De school groeit ongeveer met 1 groep per jaar. 
Op 1 oktober 2014 verwachten we rond de 370 
leerlingen te zitten. De maximale schoolgrootte 
zal ongeveer liggen bij 400 leerlingen. Bij de start 
van het schooljaar 2013-2014 is er een extra 
groep bijgekomen. Het betrof een groep in unit 
2.

 De praktijk wijst uit dat steeds meer gezinnen 
zich in eerste instantie oriënteren op onze school 
als school in de wijk. Zij melden hun kind ook 
vaak aan. Ouders vinden het prettig om het kind 
in de buurt naar school te laten gaan. Ook steeds 
meer ouders gaan bewuster verder weg om een 
school te kiezen die past bij de opvoedingsstijl en 
bij het kind. 

 De PR vindt vooral plaats door mond tot mond-
reclame en door het feit dat we regelmatig in de 
media zichtbaar zijn. De aanwas van leerlingen 
heeft uitgewezen dat ouders steeds vaker voor 
onze school kiezen en gewend raken aan het 
onderwijsconcept. Wij willen graag dat de 
gezinnen een reëel beeld vormen over onze 
school en op basis daarvan hun keuze bepalen. 
Voorafgaand aan de aanmelding vindt er altijd 
een intakegesprek plaats zodat ouders een 
bewuste schoolkeuze maken.  

2.			PERSONEEL	EN	ORGANISATIE		

 Op grond van de leerlingtelling konden er 
in augustus 2013 dertien groepen worden 
geformeerd.  
De verdeling was als volgt: 

   •   4x thuisgroep unit 1
   •   4x thuisgroep unit 2 
   •   3x thuisgroep unit 3 
   •   2x thuisgroep unit 4    

 Het team telde op 01-08-2013 in totaal  
27 personeelsleden, waarvan 4 fulltimers. Een 
daarvan is een vrijwilliger. In de 1e helft van 
2013 zijn er twee lio-stagiaires afgestudeerd; 
een betaalde en onbetaalde stagevariant. In 
2013 hebben wij twee extra personeelsleden in 
ons team opgenomen; een leerkracht voor twee 
dagen en onderwijsondersteunend personeel 
voor 16 uur. Deze mensen waren niet begroot. 
Ook hebben wij per 1-8-2013 een gymdocent 
toegewezen gekregen die binnen onze school 
in alle groepen 3 t/m 8 wekelijks ene gymles 
verzorgt van 50 minuten en die voor 2 uur les 
geeft aan het jonge kind in unit 1.

  

3.		ZIEKTEVERZUIM		

 Uit onderzoeken blijkt dat het ziekteverzuim 
toeneemt binnen het onderwijs. In 2013 was het 
percentage op Klinkers 6,56%. Het ziekteveruim 
was vooral kortdurend. Een van de langdurig 
zieken hebben we tussentijds opgenomen in 
ons team. Op stichtingsniveau wordt gestreefd 
naar een percentage van maximaal 5%. Met 
ons cijfer zitten we nog onder het gemiddelde 
van Xpect Primair, maar boven het gewenste 
percentage. Binnen de stichting hebben we het 
thema ziekteverzuim vanaf augustus verder 
vormgegeven met de firma Fale & Verbaan. 
Xpect Primair heeft ervoor gekozen om te gaan 
werken met het gedragsmodel.
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 Gedragsmodel

 In het Gedragsmodel van Falke & Verbaan 
is verzuim een vorm van gedrag. Aan dit 
gedrag ligt een keuzeproces ten grondslag. 
Dit keuzeproces bestaat uit diverse soorten 
keuzes: verstandige keuzes, verantwoorde 
keuzes, ethische keuzes en normatieve keuzes. 
Niet de aandoening, klacht, (privé-)ellende, 
of andere situatie staat centraal; het gaat om 
de keuze die iemand tegen deze achtergrond 
maakt. De sociale omgeving (lekennetwerk, 
familie en collega’s) beïnvloedt het keuzeproces. 
Daarnaast spelen arbeidswaardering en 
aanwezigheidsmotivatie van de medewerker 
een grote rol in de keuze om al dan niet te 
verzuimen. De keuze wordt daarmee verklaard, 
maar niet gelegitimeerd. Leidinggevenden 
hebben veel beïnvloedingsmogelijkheid in dit 
model.

 Het team heeft eind 2013 een presentatie 
gekregen over dit gedragsmodel. De directeur 
heeft ervoor gekozen om “vitaliteit van de 
medewerker” als insteek te nemen. Binnen onze 
school is dat een aandachtspunt. De afspraken op 
stichtingsniveau zijn leidend. Er is alleen voor een 
andere benadering gekozen. Dit werd als prettig 
ervaren door het personeel. 

 Het oplossen van het verzuim was in handen van 
OSG. Het lukt ons voor 95% om de vervanging 
op te lossen. Binnen onze school wordt de 
overige vervangingsproblematiek opgelost door 
leerkrachten die een lio-stagiaire hebben of 
door interne verschuivingen. Ook de (adjunct)-
directeur springt nog wel eens bij in geval van 
nood. Wij hebben nog nooit een groep op 
hoeven delen en er is nog nooit een groep naar 
huis gestuurd.  

 

4.		COMMUNICATIE	MET	PERSONEEL	

 De directie en team van Klinkers hebben 
communicatie hoog in het vaandel staan. 
Lijnen worden zo kort mogelijk gehouden. De 
organisatiestructuur is helder, zodat er over 
weinig schijven gecommuniceerd hoeft te 
worden. Het betreft een platte organisatie. De 
directie onderhoudt een intensief contact met 
het team, probeert zo zichtbaar mogelijk te 
zijn binnen de organisatie. Dit gebeurt op de 
volgende manieren:  

   1. Samen werken aan ontspanningsmogelijkheden, 
zoals thee drinken, regelmatig informeel 
borrelen. Dagelijks wordt er samen om 14.45 
uur samen thee gedronken en in principe niet 
over het werk gesproken. Eens per drie maanden 
wordt er ook een borrel georganiseerd; 

   2. Begeleidings- en coachingsgesprekken vinden 
plaats in het eerste jaar van de benoeming. 
Daarnaast gebeurt dit naar de behoefte van de 
medewerker of de directie; 

   3. Voortgangsgesprekken, klassenbezoeken en 
evaluatie- en doelstellingengesprekken vinden 
in totaal 4x per jaar plaats om te werken aan 
de professionalisering op de werkvloer en om 
contact te blijven houden met de medewerker. 
In 2013 is ook gestart met het voeren van 
narratieve gesprekken; 

   4. Communicatie via het Shared service center. Dit 
platform is een belangrijk communicatiesysteem 
zowel binnen als buiten de school; 

   5. De weekbrief. Wekelijks wordt er informatie 
verspreid via de weekbrief. Dit gebeurt om 
tussentijds het mailverkeer te minimaliseren; 

   6. E-mail blijkt ook een handig communicatiemiddel 
om zaken samen snel te regelen. Het personeel 
is zich ook bewust van de gevaren die e-mail met 
zich meebrengt; 

   7. Mensen spreken elkaar rechtstreeks aan wanneer 
er dingen te bespreken zijn. Dat is een belangrijk 
gegeven binnen de school; 

   8. Maandelijks is er een teamvergadering en een 
aantal keer per jaar zijn er studiedagen waarop 
onderwijsinhoud centraal staat; 

   9. Daarnaast hebben we maandelijks een overleg 
gepland binnen de units; 

 10. Vanuit de zorg vinden regelmatig gesprekken 
plaats met leerkrachten om zaken te monitoren. 

 11. Sinds het schooljaar 2013-2014 is er een 
kartrekkersoverleg waarin de projectgroepen 
elkaar bevragen en zaken gestroomlijnd worden 
en waar dwarsverbanden worden gelegd.

5.		COMMUNICATIE	MET	OUDERS		

 De communicatie met ouders vinden wij 
belangrijk. We hebben gekozen voor een 
diversiteit aan communicatiemiddelen om 

ouders als partner te kunnen beschouwen. 
Over het algemeen is de communicatie op 
Klinkers laagdrempelig te noemen. De directie 
en leerkrachten stellen zich open en zichtbaar 
op naar de ouders. Dit gebeurt op de volgende 
manieren:  

   1. Door ’s ochtends bij de deur de ouders en de 
kinderen te verwelkomen. Op deze manier kunnen 
leerkrachten en directie worden aangesproken. 
Ouders kunnen vragen stellen en de directie kan 
ouders aanspreken indien daar behoefte aan is; 

   2. De cyclus van rapportage is zodanig opgesteld 
dat ouders de leerkracht minimaal twee keer 
per jaar spreken. Tussentijds krijgen ouders de 
gelegenheid om gesprekken op verzoek te laten 
plaatsvinden. Daar wordt ook goed gebruik van 
gemaakt; 
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   3. Tussentijds vinden er regelmatig ouder-
gesprekken plaats indien het zorgleerlingen 
betreft. Handelings- of groepsplannen worden 
dan geëvalueerd; 

   4.  Eens per twee weken komt de klinkerlink 
uit. Dit is de nieuwsbrief van de school. Deze 
nieuwsbrief wordt vanaf dit jaar digitaal 
verstuurd. We proberen ouders daarin te 
informeren over zaken die actueel zijn op school. 
Wij vinden het belangrijk dat ouders op de 
hoogte zijn van de onderwijsontwikkelingen. 
Daarnaast laten we regelmatig iets uit de 
groepen zien; 

   5. Ouders worden bij het onderwijs betrokken 
indien dit binnen het kernconcept past.  
Dit gebeurt vaak in de vorm van gastlessen.  
Ook zijn zij vaak aanwezig bij excursies; 

   6. Ouders mogen jaarlijks een dagdeel in de 
groep van hun kind(eren) meedraaien om te 
zien hoe er gewerkt wordt; Dit initiatief moet 
steeds aangeprezen worden. Ouders doen dit 
niet gemakkelijk. De praktijk wijst wel uit dat de 
ouders die geweest zijn een beter beeld hebben 
van hoe er bij ons op school wordt gewerkt. 
Vandaar dat we het willen blijven promoten; 

   7. De website wordt gebruikt als PR-middel naar 
buiten en als fotoalbum naar ouders toe. In 2012 
hebben we een nieuwe website laten ontwerpen 
in een WordPressomgeving. Op deze website 
heeft iedere groep een pagina. We hebben de 
afspraak gemaakt dat iedere groep maandelijks 
een update maakt. 

   8. De foto’s worden gedeeld op de Facebookpagina 
die dit jaar actief in gebruik is genomen. Eerder 
hadden we geen bedrijfspagina.  

   9. Diverse thuisgroepen hebben een eigen digitaal 
klassenalbum of houden een weblog bij. Op 
die manier kunnen de ouders het onderwijs 
op de voet volgen. De directeur houdt een 
Facebookpagina bij en laat tweets achter op 
Twitter. Dit zorgt voor een levendig netwerk en 
voor een direct contact met ouders. 

10. Jaarlijkse thema-avond. Jaarlijks organiseren wij 
een themaouderavond waar ouders deel kunnen 
nemen aan diverse workshops die gerelateerd 

zijn aan de schoolontwikkeling. Deze avond is 
goed bezocht en werd erg gewaardeerd; 

 11. In 2012 is er een klankbordgroep gevormd 
van ouders die interesse hebben om over 
nieuwe ontwikkelingen te praten. De huidige 
klankbordgroep praat met elkaar over het 
portfolio o.l.v. Angela Horsten; 

 12. Zo’n vier tot vijf maal per schooljaar organiseert 
de directie een koffieochtend voor genodigde 
ouders. Tijdens de koffieochtenden wordt 
er met een tiental ouders, in een informele 
setting onder het genot van een kopje koffie, 
gesproken over zaken aangaande de school zoals: 
onderwijsontwikkelingen, communicatie en 
ouderbetrokkenheid.

 13. Ook maakt de directeur gebruik van expertise 
bij ouders die van nut zijn voor de organisatie. 
In 2013 heeft zij twee ouders geconsulteerd op 
het gebied van personeelszaken, inrichting en 
kwaliteitsmanagement.

 

6.  LEERLINGEN  

 Op Klinkers vinden wij het belangrijk om naar de 
mening van kinderen te luisteren. Daarom is er 
een wisselende leerlingenraad in de vorm van een 
ranjamiddag. In deze vergadering zitten kinderen 
van groep 3 t/m 8 die met de (adjunct)-directeur 
praten over onderwerpen die hen bezighouden. 
Op die manier blijven we ook direct betrokken 
bij de behoeften van de kinderen. Deze kinderen 
nemen hun taak zeer serieus en brengen eigen 
gespreksonderwerpen in. De leerlingenraad en 
ranjamiddag is in het afgelopen jaar zo’n 5 keer 
bij elkaar gekomen. Daarnaast vinden wij het als 
school van belang om kinderen ook te bevragen 
m.b.t. nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben we met 
een groep leerlingen regelmatig overleg over 
het portfolio. Het blijft een aandachtspunt om 
onze leerlingen te betrekken bij alle verander- en 
verbeterpunten. Ook heeft de adjunct-directeur 
gesproken met leerlingen om een gericht beeld te 
krijgen n.a.v. de leerlingtevredenheidspeiling die 
in het voorjaar is afgenomen.
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7.		EXTERNE	RELATIES		

 Onze school onderhoudt contact met 
verschillende instanties en organisatie zoals: 

   • Peuterspeelzaal 
   • Andere basisscholen 
   • Fontys Kind & Educatie Tilburg 
   • ROC Brabant 
   • Kinderstad 
   • Scholen voor voortgezet onderwijs 
   • WSNS Tilburg 
   • KPC 
   • M&O-groep
   • Grenzeloos Leren
   • Netwerk met Kinderen Leren 
   • Netwerk Onderwijs Anders 
   • Netwerk Kernconcepten 
   • PIL-netwerk van Microsoft 
   • GGD 
   • De leerplichtambtenaar 
   • Bibliotheek 
   • Gemeente Tilburg 
   • Zorg voor Jeugd 
   • ZAT 
   • Psychologen/Orthopedagogen 
   • SBO Westerwel 
   • REC ZEON 
   • REC Midden Brabant 

 De contacten met de peuterspeelzaal zijn niet 
intensief. De leerkracht raadpleegt de leidster van 
de peuterspeelzaal indien zij dit nodig acht. In 
onze school is geen peuterspeelzaal gehuisvest. 
Dit schooljaar hebben we besloten dat deze band 
steviger moet worden. Op deze manier willen we 
ervoor zorgen dat er geen leerlingen tussendoor 
glippen die zo’n specifieke hulpvraag hebben, dat 
een basisschool niet toereikend is. 

 
 

 Contacten met andere basisscholen zijn er 
vooral wanneer er kinderen overstappen van de 
ene naar de andere school. De afspraak is dat 
er dan altijd eerst overleg is voordat er wordt 
overgegaan tot evt. plaatsing.

 
 Met de Fontys Kind & Educatie Tilburg en ROC 

Brabant zijn er intensieve contacten. Iedere 
leerkrachten heeft in principe een PABO en ROC 
student in de groep. Dit wordt gecoördineerd 
door de APB-er. In 2013 bleek het niet mogelijk 
om aan iedere thuisgroep een ROC-student toe 
te voegen. We hebben de werkzaamheden van 
de student verdeeld over de gehele unit. 

 
 De begeleiding op schoolniveau werd in 2013 

gedaan door Grenzeloos Leren, M&O-groep en 
het KPC. Het KPC nam met name de 1-Zorgroute 
en begrijpend lezen voor haar rekening en bij 
Grenzeloos Leren werd begeleiding ingekocht 
voor het ontwikkelen van het portfolio en spel 
in unit 1. Er vonden klassenbezoeken plaats, 
er werden opnamen gemaakt die gezamenlijk 
werden nabesproken. Dit had het effect dat het 
meteen toepasbaar is in de praktijk. EDUX is ook 
een partner. Zij begeleiden de directeur in het 
tot stand brengen van het kwaliteitshandboek 
op schoolniveau. In 2013 is er een studiedag 
geweest met het auditteam, de directie en IB.

 
 Met de leerplichtambtenaar vindt er jaarlijks een 

gesprek plaats en deze wordt ingeschakeld waar 
wenselijk.

 
 

 De interne begeleider heeft vooral de contacten 
onderhouden met de zorginstellingen. Zij 
coördineert dit. Afgelopen jaar hebben de 
interne begeleider en de directeur regelmatig 
contact gehad met het ZAT (= Zorg Advies Team) 
vanwege problematieken die binnen gezinnen 
spelen. Er is een goed contact waarin adequaat 
handelen centraal staat. Het blijkt wel dat er 
daarna vaak veel tijd overheen gaat voordat 
er daadwerkelijk hulp komt voor kinderen of 
gezinnen. We merken dat er regelmatig een 
beroep gedaan moet worden op de coördinator 
of dat er een melding gedaan moet worden bij 
Zorg voor Jeugd. Wij acteren hierin als school 
proactief en willen vooral een luisterende 
houding aannemen naar de ouders en de 
veiligheid van de kinderen garanderen. 

 

 Ook beschikken we sinds twee jaar over 
schoolmaatschappelijk werk. De uren worden 
goed besteed. Er lijkt eerder een behoefte naar 
meer uren te ontstaan. De schoolmaatschappelijk 
werkster besteedt alle beschikbare klinkersuren.
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ONDERWIJS

1.  ONDERWIJSKUNDIG BELEID  

 Het beleid op Klinkers is grotendeels afkomstig 
uit het schoolplan dat voor de periode 2011-
2015 is gemaakt. Er is in de tweede helft van 
2011 gestart met dit schoolplan. Het schoolplan 
is tot stand gekomen door het raadplegen van 
ouders (in een visieavond) en door gesprekken 
met het team. Ook de tevredenheidspeiling is 
van invloed geweest op de samenstelling van 
het schoolplan. Daarnaast ontstaan er altijd 
nieuwe inzichten en komen er zaken vanuit de 
overheid op ons af waar we een antwoord op 
zullen moeten formuleren. De volgende punten 
zijn in het afgelopen jaarplan gerealiseerd en er 
is een aantal punten dat in de eerste helft van dit 
schooljaar aan bod is geweest. Hieronder leest u 
de opbrengsten bij iedere thema.   

2.		1-ZORGROUTE	EN	PASSEND	
ONDERWIJS

 In de eerste helft van 2012 zijn we aan de 
slag gegaan met het verfijnen van de pdca-
cyclus op het gebied van de 1-Zorgroute. We 
zijn kritisch op ons eigen functioneren en zijn 
op stichtingsniveau aan de slag gegaan met 
het in kaart brengen van het verzamelen van 
de correcte gegevens. Het draaiboek OGW is 
hier het resultaat van. Hierdoor kunnen we 
analyseren met valide scores. De PDCA-cyclus zit 
goed in het systeem waardoor er twee keer per 
jaar een gedegen schoolanalyse gemaakt kan 
worden. Het team is steeds meer eigenaar van 
deze PDCA-cyclus. Het zorgteam is veranderd in 
een critical friend.

 
 In augustus 2013 hebben we deelgenomen 

aan de IVO-audit. Dit heeft geresulteerd in het 
predicaat Brede Ondersteuningsschool.

 In de audit is gekeken naar de ‘match’ tussen 
de onderwijsbehoeften van de leerlingen 
uit het voedingsgebied van de school met 
het onderwijsaanbod van de school. Deze 
match tussen vraag en aanbod is in kaart 
gebracht in termen van kenmerken van het 
ondersteuningsaanbod, van de school dus. 

 Het profiel van het ondersteuningsaanbod van 
een reguliere school wordt bepaald door: 

   •  de mate waarin het onderwijsconcept bijdraagt 
aan het zich geaccepteerd voelen van de leerling 
met speciale onderwijsbehoeften; 

   •  de positie op vijf velden van onderwijsbehoeften: 
   1.  de hoeveelheid aandacht/handen in de groep; 
   2.  speciale onderwijsmaterialen; 
   3.  de ruimtelijke omgeving; 
   4.  expertise; 
   5.  samenwerking met externe instanties die 

zich ook met de ondersteuning voor het kind 
bezighouden. 
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 Scholen bevinden zich ergens op of onder de 
gebogen lijn. 

 Basisschool Klinkers bevindt zich op positie:  
  
 In 2013 heeft de IB SVIB-trajecten uitgevoerd, 

gericht op het DI-model en op het voeren van 
portfoliogesprekken. In de eerste helft van 
het jaar werd deze SVIB gehouden binnen de 
unit en in de tweede helft, bij het voeren van 
portfoliogesprekken werd er unitoverstijgend 
gewerkt.

 Specifieke acties m.b.t. Passend Onderwijs:
• Susanne en Angela volgen ontwikkelingen op 

de voet. Zij hebben diverse informatieavonden 
bijgewoond bij WSNS Tilburg

• Team geïnformeerd over Passend Onderwijs en 
financiële gevolgen

• Nadenken over aanname- en intakebeleid
• Samenwerking opgezet met Westerwel
• Ouderavond Pedagogische Tact gepland

3.  HOOGBEGAAFDHEID  

 In de eerste helft van 2013 hebben we met de 
betrokken leerlingen de peergroup geëvalueerd. 
Deze peergroup bleek voor deze kinderen een 
duidelijke meerwaarde te hebben, waardoor 
we de formatie voor de kinderen ook in de 2e 
helft van het jaar hebben gereserveerd. De 
maandagochtend is bestemd voor kinderen uit 
groep 3 t/m 8. Dat is de doelgroep waar bewust 
voor is gekozen. De doelstelling is om deze 
kinderen uitdagende en prikkelende leerstof 
aan te bieden waarbij “leren leren” de aandacht 
heeft. Het “leren leren” heeft ook de aandacht 
binnen de thuisgroep. 

 Met het team zijn we gericht bezig geweest 
met de signalerende functie en met 
de verrijkingsmogelijkheden binnen de 
kernconcepten. Het werken met rekentijgers en 
andere verrijkingsmaterialen wordt gestuurd 

door de leerkracht. Deze leerlingen hebben 
daar ook behoefte aan. Het team heeft ook 
gewerkt met het digitale handelingsprotocol 
hoogbegaafdheid. Leerkrachten zijn beter en 
bewuster geworden in het signaleringsproces. 
Ook hebben we binnen het team het gesprek 
gevoerd over compacten en verrijken bij rekenen. 
Dit onderwero dient nog terug te komen. 
Hierover ligt nog geen gerichte aanpak. 

 In 2013 is een start gemaakt met het schrijven 
ven een leerlijn voor het portfolio en het 
schrijven van een kwaliteitskaart. Deze zijn nog 
niet vastgesteld. Wel hebben we de criteria voor 
de peergroup aangescherpt. Ook in het kader 
van Passend Onderwijs blijft dit een onderwerp 
waar wij ons als school verder in willen 
professionaliseren.

4.		BEGRIJPEND	LEZEN		

 In het najaar 2012 is besloten om vanaf groep 
5 te gaan werken met Edusuite van de Roode 
Kikker. Helaas bleven de positieve resultaten 
nog uit in groep 5 en 6. In de tweede helft van 
2013 is meer nadruk gelegd op de aan te leren 
strategieën voor begrijpend lezen. 

   • Twee studiemiddagen Begrijpend Lezen o.l.v. 
Wilma Willems

   • Lessen passend bij het kernconcept werden 
ontwikkeld door de leerkrachten

   • Meer betekenisvolle begrijpend leeslessen, 
passend bij KC en meer geïntegreerd met 
woordenschat en technisch lezen

   • Klassenbezoeken m.b.t. begrijpend lezen in 
november 2013

   • Strategieën schoolbreed vastgesteld

Capaciteit van de school op diversiteit, gerelateerd aan sturing
vanuit standaard lesmethoden

een enkele leerling

mate waarin diversiteit van leerlingen op te vangen is

bijna alle leerlingen

aanpak	gestuurd	door	de	individuele	onderwijsbehoeften

omslag onderwijsconcept

‘oprekken’ methode gestuurde aanpak

methode gestuurde aanpak70%

%
	lestijd	w

aarin	een	standaard	lesm
ethode	sturend	is
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5.  DECODEREN  

 Het decoderen heeft een nadrukkelijke plaats 
gekregen binnen alle groepen. Met name het 
oefenen van losse woordrijen had de nadruk. 
Dit is niet leren vanuit een betekenisvolle 
context, maar hoort wel bij het kilometers 
maken van kinderen. De resultaten binnen 
unit 2 zijn vorig jaar aanzienlijk gestegen. Dit 
had te maken met deze aanpak, maar ook 
met de extra ondersteuning die we hadden 
voor de combinatiegroep 3-4. Het decoderen 
blijft een punt van aandacht binnen de school. 
Leerkrachten zijn er bewust mee bezig en 
realiseren zich dat dit een plek moet hebben 
binnen onze werkwijze. Er wordt wel steeds 
gezocht naar een variatie in werkvormen om 
deze vaardigheid te oefenen.  

6.		21ST	CENTURY	LEARNING

 In het najaar van 2013 is de school uitgeroepen 
tot Microsoft Mentorschool. Dit houdt in dat de 
school behoort tot een van de tachtig innovatieve 
scholen van de wereld, volgens Microsoft. Deze 
titel heeft als doel om met en van andere scholen 
te leren en kennis te delen. Deze opbrengsten 
zullen zowel op schoolniveau als stichtingsniveau 
vertaald gaan worden.

   • Inspiratiesessies door werkgroep met ICT tools
   • Leerarrangement Kinderboekenweek met Xpect 

Primair
   • Schooloverstijgende activiteiten
   • Ouderavond Twitter Jos & Angela
   • Deelname ITEM februari 2013 door Angela
   • Scholing personeel
   • Visie op 1:1 leren

 

 Daarnaast zijn de leerkrachten binnen hun 
leerarrangementen alert op de 21st century 
skills. In 2013 hebben diverse leerkrachten 
deelgenomen aan de opleiding 21st century 
skills. Onze leerkrachten zijn vaak verder in 
denken dan collega’s van andere scholen, maar 
ook op Klinkers ligt daar een aandachtspunt. 
Met name in unit 1 en 2. De praktijk laat zien 
dat dit aandacht nodig blijft hebben om deze 
koppeling automatisch te leggen en te werken 
met het coderingssysteem. Er zijn verschillende 
thema’s binnen de school waarmee de koppeling 
te maken valt (hoogbegaafdheid, kernconcepten, 
rekenen.)

 De projectgroep heeft diverse inspiratiesessies 
georganiseerd om leerkrachten tools aan te 
reiken om technologie te integreren binnen de 
dagelijkse onderwijspraktijk. Ook zijn er aan 
het einde van 2013 een aantal iPads en tablets 
aangeschaft om te onderzoeken wat voor 
kinderen het meest optimaal werkt in hun leer- 
en ontwikkelingsproces.

7.  PASSEND REKEN EN WISKUNDE 
ONDERWIJS

 In de eerste helft van het schooljaar 2013-
2014 zijn we aan de slag gegaan met ons 
rekenonderwijs. Eerder dat jaar was besloten om 
geen nieuwe methode aan te schaffen, maar om 
meer te gaan werken in de ijsberg. Een methode 
zou hierbij geen toevoeging zijn in de actieve en 
bewuste houding van de leerkracht. Rekenen 
wordt vaak gezien als een formele activiteit, 
terwijl het handelend rekenen hierbij niet 
vergeten mag worden. Er was behoefte aan meer 
verdieping m.b.t. de didactiek. Dit hebben we als 
volgt vormgegeven: 

   • Twee studieochtenden, verzorgd door Frans 
Moerlands

   • Cursus PARWO per unit
   • Praktijkopdrachten in de groep
   

• Bewustwording van de verschillende 
rekenniveaus

   • Unit 2 heeft het rekenplein ingericht
   • Inzicht in rekenleerlijn in de diverse units
   • Methode meer loslaten en integreren waar 

mogelijk in de kernconcepten
   • Eigenaarschap bij projectgroep
   • Afname Quickscan
   • Pilot educatief partnerschap ouder-kind-school 

m.b.t. het Rekenhuis

8.		PORTFOLIO	

 In 2013 hebben we het portfolio 
geïmplementeerd. Er zijn twee gespreksrondes 
geweest en we hebben tijdens een studiedag 
de verwachtingen en procedure van het 
portfoliogesprek verscherpt. Deze wijze van 
gesprekken voeren is intensief voor de leerkracht, 
maar wordt als zeer waardevol ervaren. De 
leerlingen geven aan dat ze voortaan hun eigen 
rapport maken en dat zij meer betrokken zijn bij 
het onderwijsleerproces. Bij het jonge kind ligt 
dit beeld ietwat genuanceerder. De kinderen zijn 
op een andere wijze met hun doelen bezig, het 
is nog wat abstract. Er heeft in juni een eerste 
evaluatie plaatsgevonden met ouders. Ouders 
vinden de ontwikkeling over het algemeen 
positief, maar geven ook aan dat er onderlinge 
verschillen zijn in hoe leerkrachten er invulling 
aan geven met de leerlingen. De nieuwe rol van 
de ouders in het gesprek is voor hen ook soms 
wennen. De leden van de projectgroep volgen de 
ontwikkelingen, spelen erop in, veranderen leer- 
en ontwikkellijnen indien wenselijk en houden 
een vinger aan de pols. Voorlopig zitten we nog 
in de implementatiefase.
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ZORG OP 
KLINKERS9.		EIGENAARSCHAP	LEERLINGEN

 Tijdens de schoolconferentie in juni 2013 heeft 
het volledige team uitgesproken toe te willen 
werken naar de oorspronkelijke visie van Klinkers 
waarbij de leerling echt mederegisseur is van het 
leerproces en waar de leerkracht meer coach 
en activator is. De verandering van WE naar ME 
zal hierin belangrijk zijn. Leerkrachten nemen 
straks afstand van hun eigen groep om meer 
samen te werken met de kinderen uit de unit en 
om meer gebruik te kunnen maken van elkaars 
kwaliteiten. Hiervoor zijnde volgende interventies 
en activiteiten gerealiseerd:

   • Narratieve gesprekken
   • Gesprekken binnen subteams
   • Bezoek aan Wittering door unit 1 en 2
   • Deelname aan motivatieonderzoek met o.a. de 

Borne door unit 3 en 4
   • Gerichte begeleiding door Kris Verbeeck in unit 1 

en 2
   • Nadenken over rijke leeromgeving
   • Alle units zijn op hun manier in beweging, leren 

anders vast te houden
   • Dienend leiderschap
   • http://animoto.com/

play/2O1i0xZj47s7IhE2CaTxxw

10.	KWALITEITSMANAGEMENT

 In de afgelopen jaren is de directeur bezig 
geweest om het primaire proces te beschrijven 
in het kwaliteitshandboek. Hierin staat 
leerkrachtgedrag beschreven. Dit handboek is 
bedoeld om te gebruiken als kijkwijzer. In 2013 
is er een projectgroep in het leven geroepen 
die geschoold is als auditteam. Zij gaan in de 
groepen auditeren. Met deze audits willen we 
jaarlijks ons onderwijs evalueren. Zelfevaluatie 
staat hoog op de agenda. In 2013 hebben we:

   • Auditteam opgeleid
   • Eerste bijeenkomst gehad met de projectgroep 

om verwachtingen helder te hebben
   • Opzet gemaakt voor uitvoeren eerste audit
   • Zelfevaluatie
   • Het eigenaarschap komt steeds meer bij de 

werkvloer te liggen en dat is goed. De directeur 
is faciliterend en toetsend

11.	ROLPROFIEL	LEERKRACHT

 Binnen de stichting Xpect Primair is medio 
2013 het Rolprofiel Leerkracht ingevoerd. Het 
is de meetlat waar iedere leerkracht eens per 
twee jaar langs wordt gelegd. Dit rolprofiel is 
besproken binnen het team en er is afgesproken 
dat de leerkracht dit rolprofiel in het voorjaar 
2014 in zal vullen om te bekijken in hoeverre 
het beeld van de leerkracht en de directeur 
overeenkomen.

 

Op Klinkers is de Intern Begeleider 3 dagen per 
week werkzaam. Op dinsdag, donderdag en vrijdag. 
De didactisch ondersteuner werkt 1 dag per week 
voornamelijk met kinderen met een specifieke 
onderwijsbehoefte.

Op onze school hadden we in 2013 twee leerlingen 
met een rugzak. Eén leerling voor cluster drie en 
een leerling voor cluster vier. Vier à vijf keer per jaar 
werd er een gesprek gevoerd met de betrokkenen 
en de ambulant begeleider. Deze leerlingen kregen 
twee keer per week begeleiding van de didactisch 
ondersteuner en werden verweven in het groepsplan 
van de groep.

Er werd ook gebruik gemaakt van preventieve 
ambulante begeleiding. Voor vier leerlingen werd er 
PAB ingeschakeld vanuit SBAO Westerwel. Daarnaast 
vond er preventieve begeleiding plaats vanuit het REC 
voor een van onze leerlingen.

Onze school heeft drie uur per week voor 
schoolmaatschappelijk werk, in deze uren zit ook 
voorbereidings- en administratietijd, overleg met het 
zorgteam plus de contacturen met het kind en/of de 
ouders. Er vindt eens per acht weken een overleg 
plaats tussen zorgteam en school maatschappelijk 
werk. In het laatste jaar is de behoefte aan 
schoolmaatschappelijk werk gestegen. Alle uren 
worden opgemaakt en er staan gezinnen in de wacht. 

We zijn een pilot gestart m.b.t. educatief 
partnerschap om kinderen met een eigen leerlijn 
zowel op school als thuis te kunnen ondersteunen. 
Aan het eind van 2013 zijn ook de eerste gesprekken 
ontstaan met Westerwel om in deze een pilot te 
participeren, met gesloten beurzen.

In de regio Brabant werken we met Zorg voor Jeugd. 
Dit systeem is bedoeld om intenser met de diverse 
hulpverlenende instanties samen te werken. Op deze 
wijze kan er actie ondernomen worden als er twee 
signalen worden afgegeven. Afgelopen schooljaar 
hebben we twee meldingen gedaan bij Zorg voor 
Jeugd. Deze acties vonden plaats met medeweten 
van de ouders. De school vindt het belangrijk om ook 
te blijven optrekken als de relatie onder spanning 
komt te staan i.v.m. zo’n melding. 

Op kosten van school zijn er negen leerlingen 
onderzocht. Twee van deze onderzoeken werden 
gedeeltelijk betaald door de verzekeraar of de 
ouders. Er wordt bij de behoefte aan een onderzoek 
steeds kritisch gekeken naar de mogelijkheden van 
vergoeding buiten de school. Dit om zoveel mogelijk 
hulpvragen te kunnen beantwoorden. We hebben 
gemerkt dat de behoefte aan een onderzoek bij 
ouders vaak groter is dan bij school.
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In 2013 heeft groep 8 deelgenomen aan de CITO-
eindtoets. Er deden 23 kinderen mee aan de toets. 
Vier leerlingen werden niet meegeteld omdat zij te 
kort op onze school hadden gezeten. Groep 8 scoorde 
een gemiddelde van 536,4. Het landelijk gemiddelde 
was 534,7. Klinkers scoorde afgelopen jaar boven 
het landelijk gemiddelde. Binnen onze scholengroep 
(3) lag de ondergrens op 534,8, het gemiddelde was 
536,8 en de bovengrens was 538,8. Als school zijn 
we steeds op zoek naar kwaliteitsverbetering van 
ons onderwijs. Als vernieuwende school willen we 
het proces op een andere manier laten verlopen, 
maar de tussen- en eindopbrengsten mogen daar 
niet onder lijden. Het zorgteam (bestaand uit IB-er en 
directeur) is hier steeds kritisch mee bezig.

Kwaliteitsverbetering van onderwijs zien 
wij wel ruimer dan de CITO-toets. Ook aan 
kwaliteitsverbeteringen die niet rechtstreeks leiden 
tot hogere cito-scores, wordt waarde gehecht. Het 
welbevinden, de betrokkenheid en motivatie van 
leerlingen spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom 
hebben we in het najaar van 2013 deelgenomen aan 
een motivatieonderzoek. Helaas zijn de resultaten 
hiervan nog niet officieel, maar we hebben 
teruggekoppeld gekregen dat onze leerlingen meer 
gemotiveerd zijn door hun actieve betrokkenheid 
bij het onderwijs. Een andere terugkoppeling staat 
nog gepland. Ook relativeren wij als school de cito-
uitslagen, omdat het kind meer is dan de score van 
een toets. 

In juli 2013 namen er 23 leerlingen afscheid van 
onze school. Zij hadden zes jaar of minder op onze 
school gezeten. 6 kinderen stroomden uit naar 
VWO, 9 kinderen gingen naar de HAVO, 3 leerlingen 
stroomden uit naar een TL-klas, 5 leerlingen naar 
een GL/TL-afdeling en een leerling startte in de 
basisberoepsgerichte leerweg. 

De meeste scores lagen boven het landelijk 
gemiddelde, behalve rekenen en wiskunde; deze 
lag lager dan het landelijk gemiddelde. Deze groep 
scoorde door de jaren heen ook minder hoog op 
de tussentijdse toetsen. Hier is wel nadrukkelijk 
aandacht aan besteed met de leerlingen. In 2013 
hadden we een diverse groep aan leerlingen waarvan 
we van tevoren wisten dat de Cito-toets niet liet 
zien wat de mogelijkheden van deze groep kinderen 
waren. Op het gebied van spelling is er schoolbreed 
een stijgende lijn zichtbaar, maar dit jaar ook op de 
eindtoets. Daarop scoorden wij in 2013 boven het 
landelijk gemiddelde.

In 2013 waren we tevreden over de tussentijdse 
resultaten. In groep 3 werd winst geboekt t.a.v. 
begrijpend lezen. Dit is meer nadrukkelijk opgepakt 
binnen unit 2. De extra ondersteuning in unit 2 is 
hiervan een positieve factor. Daardoor is er nog 
meer gerichte aandacht voor het aanleren van de 
basisdomeinen in kleine groepen. Naar aanleiding 
van de analyse in juni is besloten om te starten met 
meer betekenisvolle teksten bij begrijpend lezen en 
om de didactiek m.b.t. dit onderwerp verder aan 
te pakken en te ontwikkelen. Er is ook besloten om 
nadrukkelijker te gaan werken aan het drijfvermogen 
van de kinderen bij het rekenonderwijs. 

KWALITEITS- 
ZORG
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 We hebben de volgende cyclus ontwikkeld om 
kritisch te blijven ten opzichte van de behaalde 
resultaten van ons onderwijs.

   • groepsbespreking (twee keer per jaar); 
   • gesprekkencyclus; 
   • leerlingbespreking; 
   • klassenbezoeken met schoolfoto; 
   • collegiale consultatie; 
   • SVIB-trajecten; 
   • Halfjaarlijkse schoolanalyse a.d.h.v. intervisie.  

 We constateren dat het gesprek wat we 
hierover voeren steeds meer gebaseerd is op 
eigenaarschap van de leerkracht. De rol van 
het zorgteam is veranderd van brengen naar 
halen. Zo houden we de kinderen, de groepen, 
de sterke en zwakke punten goed in beeld en 
koppelen we er ook vervolgacties aan. Het zijn 
geen losstaande zaken, maar zij vormen een 
geheel.

1.			TEVREDENHEID	

  Hieronder leest u een korte samenvatting van de 
drie peilingen.

 In de oudertevredenheidspeiling scoorden wij 
een 8.0 t.o.v. een 7.6 in de peiling van 2009. 
Het landelijk gemiddelde is 7.5. De belangrijkste 
verbeterpunten zijn:

   • Veiligheid op weg naar school
   • Speelmogelijkheden en veiligheid op het plein

 De leerlingtevredenheidspeiling was niet naar 
tevredenheid. Hierop scoorden we een 8.0 t.o.v. 
een 8.6 in 2009. Het landelijk gemiddelde is 
8.1. De peiling is twee keer afgenomen omdat 
de leerlingen de vragen niet goed begrepen. 
Het blijkt lastig om voor onze leerlingen een 
vragenlijst in te vullen die gericht is op een meer 
traditionele vorm van onderwijs. Vandaar dat we 
nadien in gesprek zijn gegaan met de leerlingen 
om te checken waar de verbeterpunten liggen. 

Uit die gesprekken kwam een ander beeld dan 
uit de peiling. Toch nemen wij het cijfer wel 
serieus en willen we het niet bagatelliseren. De 
verbeterpunten zijn:

   • Invalleerkrachten
   • Vertellen over pesten
   • Waardering aardrijkskunde en topografie
   • Vindt het rustig in de klas

 In 2013 hebben we een tevredenheidspeiling 
afgenomen onder het personeel van Klinkers. 
Daar scoorden we een 8.6 t.o.v. een 8.4 in 2009. 
Het landelijk gemiddelde is 7.6. De volgende 
verbeterpunten kwam daar uit naar voren:

   • Netheid binnen de school
   • Groepsgrootte
   • Salaris
   • Werkdruk
   • Beschikbaarheid leermiddelen en materialen

2.		INSPECTIEBEZOEK	

 Op 11 april 2011 heeft mevr. M. van Schijndel 
onze school bezocht in het kader van het 
vierjaarlijks onderzoek. Het rapport is te vinden 
door op onderstaande link te klikken http://
toezichtkaart.owinsp.nl/zoekresultaat#5. Het 
was een constructief schoolbezoek waarin we 
met elkaar gekeken hebben naar sterke punten 
en naar ontwikkelpunten. De inspecteur gaf 
bijvoorbeeld aan dat de prestaties voldoende 
zijn, maar dat hier nog winst te behalen valt 
door op individueel niveau gerichte normen te 
stellen. Ook gaf zij aan dat de leerkrachten nog 
een slag kunnen maken in de cyclische aanpak 
van de zorg. Er was bewondering voor de start 
die gemaakt is met het kwaliteitssysteem, maar 
mevr. van Schijndel gaf aan dat dit punt in de 
komende twee jaar nog verder geoptimaliseerd 
kan worden. Ook heeft mevr. van Schijndel 
aangegeven dat een doorlopende leerlijn voor 
taal op termijn van belang is. Met al deze punten 
zijn we als school aan de slag gegaan. Dit is terug 

te vinden in het schoolplan 2011-2015. Aan het 
einde van 2012 hebben we rapportage opnieuw 
doorgenomen. Er liggen voor onze school nog 
drie aandachtspunten: 

   • Het vastleggen van de gegevens m.b.t. de 
leerlingen die in het Voortgezet Onderwijs zitten, 
moet nadrukkelijker gebeuren. We bewaren alle 
cijferlijsten die we krijgen, maar we ontvangen 
niet van alle scholen de benodigde gegevens. 
In 2013 hebben we alle scholen voor VO 
aangeschreven, maar we hebben ons doel niet 
behaald. We proberen het nu stadsbreed op te 
pakken.

   

• De populatie van de school verandert door de 
toename van het aantal NT2 leerlingen. Dit 
vraagt een nadere beschrijving en aanpak. Dit 
punt is een punt van aandacht voor de nieuwe 
schoolplanperiode bij het beschrijven van de 
populatie. 

   • De betrokkenheid van de ouders in het proces 
van de zorg moet daar beschreven worden. Dit 
staat beschreven in het plan m.b.t. Passend 
Onderwijs. Daarin staat de rol van de ouder 
beschreven. Op schoolniveau willen we hier onze 
eigen draai aan geven. 



30 31

PERSONEEL
Op Klinkers is het personeelsbeleid een belangrijk 
punt van aandacht. Het is van belang dat er mensen 
komen werken die achter het concept staan. De 
directie	zet	de	leerkrachten	in	als	ambassadeur	van	
de school.

Op onze school heeft niemand zich aangemeld voor 
de mobiliteit. Wel hebben wij te maken gekregen met 
de mobiliteit vanwege de groei van de school. Bij ons 
op school werden gesprekken gevoerd met mensen 
die interesse hadden voor ons schoolconcept. In 
augustus is Karin van Laarhoven bij ons op school 
gestart voor twee dagen, Ine Vermeer heeft een 
aanstelling gekregen voor twee dagen en Kim van 
Oorschot kreeg een reguliere aanstelling voor 2 ½ 
dag. Cindy Nuijten kreeg uitbreiding van een dag. 
Jos Montulet en Nicole Wouters zijn in augustus 
benoemd in de functie van LB-leerkracht.

1.  PROFESSIONALISERING

 Op Klinkers werken mensen met ambitie en met 
de drang naar persoonlijke ontwikkeling. Welke 
scholingsmomenten zijn er geweest? 

   • Gezamenlijke scholing Kanjertraining door vier 
leerkrachten; 

   • Gezamenlijke scholing PARWO in de vier units;
   • Visieontwikkeling o.l.v. Kris Verbeeck;
   • Universitaire studie onderwijskunde door een 

leerkracht; 
   • Cursus Pedagogische Tact door een leerkracht; 
   • Cursus Pedagogisch Leiderschap door de adjunct-

directeur; 
   • Master SEN door twee leerkrachten;
   • Opleiding tot schoolcoach door een leerkracht; 
   • Studiereis ITEM (21st century skills) door de 

directeur; 
   • BHV-cursus door diverse leerkrachten; 
   • Cursus 21st century skills door vier leerkrachten;
   • Bezoeken van diverse lezingen en studiedagen IB 

en RT;
   • Motivatieonderzoek door unit 3 en 4;
   • Intervisie met SVIB in heterogene groepen 

(thema gekoppeld aan jaarplan).

 Op Klinkers werken mensen met een 
ontwikkelingsdrang. De komende jaren liggen 
er volop plannen om de professionalisering op 
een nog hoger plan te brengen. De functiemix 
in relatie tot de lerarenbeurs spelen daarbij een 
belangrijke stimulerende rol. Er ligt ook nog een 
vraagstuk hoe we als stichting om willen gaan 
met getalenteerde leerkrachten met ambities. 
Hoe kunnen wij hen faciliteren om zichzelf te 
ontwikkelen?
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2.		GESPREKKENCYCLUS	OP	KLINKERS

 Het voeren van persoonlijke gesprekken wordt als 
belangrijk en waardevol gezien door de mensen 
die er werkzaam zijn. Door de ontwikkeling waar 
wij als school voor staan, om nog meer toe te 
werken naar eigenaarschap bij leerlingen en 
de veranderende rol van de leerkracht, werd 
besloten om deel te nemen aan een onderzoek 
naar de invloed van narratieve gesprekken. De 
directeur heeft met ieder personeelslid gesprek 
gevoerd waarin de loopbaan centraal stond. 
Welke momenten in jouw loopbaan zijn bepalend 
geweest in wie jij nu bent? Het onderliggende 
doel was te ontdekken waar drijfveren en 
gedragingen vandaan komen en hoe een leraar in 
de lerende stand gebracht wordt.

 Wanneer gaat een leraar leren? Kwakman geeft 
hiervoor drie motieven: 

   • Omdat de aard van de werkzaamheden dat van 
hem vraagt.

   • Omdat de professional streeft naar verbetering 
van de kwaliteit van het eigen werk. 

   • En door het leren op basis van eigen doelen en 
ambities. 

 Uit de motieven valt af te leiden dat de lerende 
zelf aan zet is. Met meer eigenaarschap zal de 
professionele ontwikkeling bevorderd worden. 
Eigenaarschap verwijst naar ‘een state of mind’. 

 Pierce noemt kenmerken van de taak van de 
persoon en/of groep om tot eigenaarschap te 
komen. Een leraar zal met meer eigenaarschap 
leren en werken als hij zich kan identificeren 
met de taak, als hij aangesproken wordt op zijn 
kwaliteiten én als het belang van de taak er 
toe doet. Echter ook ruimte voor eigen inbreng 
én het geven en ontvangen van feedback zijn 
volgens Pierce belangrijke kenmerken. 

 

 De schoolleiding heeft hierbij dus een rol. Zeker 
als het gaat, om het persoonlijk leren van leraren 
te verbinden aan de schoolontwikkeling. Deze 
verbinding vraagt van de schoolleiding om 
commitment te organiseren voor opdrachten 
en taken. Vraagt ook om het monitoren van 
het nemen van zowel collectieve als individuele 
verantwoordelijkheid: afspreken, bespreken en 
aanspreken! De schoolleiding kan ruimte en tijd 
organiseren in het team om samen te creëren, 
zodat leraren hun eigen plannen kunnen maken 
binnen kaders. Voor leraren is het van belang dat 
hun mening er daadwerkelijk toe doet en dat zij 
oprecht mee mogen denken in beleidskeuzes. 
Het zijn immers HBO-professionals, die zich 
bewust zijn van hun eigen interesses en 
deskundigheid.

 Deze gesprekken hebben geleid tot een 
verdieping in de relatie tussen leerkracht en 
directeur. De directeur werd in staat gesteld zich 
nog meer dienend op te stellen t.o.v. het team 
om de schoolontwikkeling te bevorderen. Ook de 
contacten op unitniveau zijn verbeterd. In een 
subteamoverleg hebben mensen hun doelen 
gedeeld zodat zij door hun collega’s geholpen 
kunnen worden bij het behalen van deze doelen. 
Er is meer begrip ontstaan naar elkaar toe 
waardoor er nog meer een open en transparante 
dialoog plaatsvindt. Leerkrachten en directeur 
zijn in staat om zich kwetsbaar op te stellen. 
De diverse units hebben aangegeven waarin de 
directeur helpend en belemmerend kan zijn. De 
directeur kreeg tijdens deze sessies gratis advies.

 

 Daarnaast liep de gesprekkencyclus zoals we 
deze kennen er doorheen. De gesprekkencyclus, 
bestaande uit planningsgesprek, 
voortgangsgesprek en evaluatiegesprek ligt 
bij de directeur. Het evaluatiegesprek heeft 
grotendeels schriftelijk plaatsgevonden omdat 
iedereen efficiënt om moet gaan met de tijd. 
De gesprekken vinden zoveel mogelijk tijdens 
schooltijd plaats. Voor vervanging wordt dan 
gezorgd.

 

 De coachingsgesprekken worden gevoerd door 
de adjunct-directeur. Zij begeleidt nieuwe 
leerkrachten en leerkrachten die behoefte 
hebben aan coaching.

 Dit jaar is er voor een leerkracht een 
professioneel begeleidingstraject ingezet. Dit 
traject is succesvol afgerond.
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HUISVESTING
 Vanaf augustus 2013 is het dertiende lokaal in 

gebruik genomen. In totaal beschikt de school 
over 13 lokalen. Dit houdt in dat alle lokalen 
bezet zijn. De BSO is dit jaar uitgeweken naar BS 
De Petteflet omdat de bouwplannen in de ijskast 
gezet zijn vanwege de financiële ontwikkelingen 
bij Kinderstad. Het wegvallen van de BSO op 
Klinkers heeft ook voor een stuk rust gezorgd 
m.b.t. afstemming en communicatie. 

 Alle units zijn bij elkaar gehuisvest om zo 
te kunnen komen tot de meest optimale 
samenwerking.

 Diverse verenigingen en scholen maken tijdens 
en na schooltijd gebruik van de gymzaal. Op deze 
manier kunnen we inkomsten genereren om de 
exploitatie kloppend te krijgen. 

 Installatietechnisch blijven er zaken die niet 
optimaal verlopen. Er zijn veel storingen m.b.t. 
de boiler. 

 De beplanting van de straatzijde van het speeldak 
is nog steeds geen goede oplossing. Er is 
alternatieve beplanting gerealiseerd, maar het 
dak blijft een lastige plaats om planten te laten 
groeien en bloeien.

1.		RUIMTE	EN	VERKEER	RONDOM	DE	
SCHOOL

 Ook de ruimte rondom de school blijft een 
punt van aandacht. Het zwerfaval zorgt voor 
ergernis in de wijk en bij de leerkrachten. Voor 
de kinderen is er niet veel speelruimte, waardoor 
we uit moeten wijken naar minder afgebakende 

ruimtes. Met name de twee buurmannen klagen 
hier regelmatig over op een minder aangename 
wijze.

 De verkeerssituatie rondom de school en 
het bestemmingsplan zijn ook onderwerpen 
geweest die regelmatig besproken zijn.  De weg 
richting het station blijft liggen, maar de veilige 
fietsroute naar school blijft een twistpunt met de 
gemeente. De leerkrachten parkeren voortaan 
verderop op het parkeerterrein om ouders 
dichterbij de school te kunnen laten parkeren. 
Maar ook dan ontstaan er regelmatig gevaarlijke 
situaties voor en na schooltijd.

 

2.		PROMOTIE	EN	PROFILERING

 Op basisschool Klinkers staan profilering en 
promotie hoog op de agenda. Jaarlijks wordt er 
een open ochtend gehouden waarop potentiële 
ouders en kinderen welkom worden geheten 
door ouders en leerkrachten. We blijven actief 
werven in de wijken Witbrant en Koolhoven. 
Naast deze promotie benaderen we regelmatig 
de krant en worden we gevraagd voor een artikel 
voor een plaatselijke krant of voor een vakblad. 
Ook staan er diverse filmpjes op o.a. Leraar 24. 
Diverse organisaties weten ons te vinden en 
wij zijn bereid om mee te werken aan dit soort 
initiatieven.

 In het afgelopen schooljaar hebben er diverse 
schoolbezoeken plaatsgevonden. Dit betreft 
instellingen als een PABO, maar ook scholen uit 
de omgeving die toe zijn aan innovatie. Voor dit 
soort bezoeken wordt een vergoeding gevraagd 
van ongeveer €150,-. De website wordt actief 
bijgehouden, maar veel contacten worden 
opgedaan via social media zoals Twitter en 
Facebook. Op die manier brengen we filmpjes en 
foto’s van onze school de wereld in en hopen we 
dat anderen geïnspireerd raken door onze manier 
van werken. Ook maken diverse leerkrachten 

gebruik van weblogs, Twitter en Facebook. Er 
wordt regelmatig een column geplaatst van een 
leerkracht op de website van Het Kind. Op deze 
manier wordt het onderwijs ook direct naar de 
ouders gebracht. 

 De schoolgids is helemaal up to date. Hij ziet er 
netjes en verzorgd uit. Met dank aan de hulp 
van een van onze ouders die vormgever is van 
beroep. De school benut ook de kwaliteiten 
van de ouders die gebruikt kunnen worden 
bij ontwikkelingen binnen de school. Sinds de 
lancering van de nieuwe website kunnen de 
ouders ook de schoolgids en de meest actuele 
ouderkalender vinden op de website. In 2013 
zijn we gestart met de app Gerichte Berichten. 
De functionaliteit van deze app is groot. In het 
komend schooljaar gaan we dit uitbreiden zodat 
ouders snel belangrijke informatie m.b.t. de 
school tot zich kunnen nemen.

Op Klinkers zijn er geen klachten of juridische 
zaken geweest in het afgelopen jaar.

 

JURIDISCHE
    ZAKEN
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FINANCIEN
Hieronder treft u het exploitatieresultaat van 2013.

Het resultaat komt negatief uit door het feit dat we 
in het afgelopen jaar twee personeelsleden (Harrie 
Nieuwenhuisen (16 uur) en Frank Gelderblom 
(16 uur) hebben overgenomen die niet voorzien 
waren. Deze personeelsleden hebben een plaats 
gekregen op Klinkers, maar werden ook als zodanig 
geboekt. Het is een bewuste keuze geweest 
om te overschrijden vanwege bovenstaande 
overplaatsingen. Zonder deze overplaatsingen waren 
we positief geëindigd. 

Een gedeelte van het cultuurbudget is overgeheveld 
naar de inkomsten van het begrotingsjaar 2014. Zo 
ook het restant van de prestatiebox. 

We hebben in dit kalenderjaar gebruik gemaakt van 
een kwaliteitsimpuls om aan het begin van groep 3 de 
leerlingen extra te ondersteunen. De ondersteuning 
was 3 dagen per week. Vanaf januari 2014 hebben 
we de twee dagen ondersteuning zelf bekostigd. 
Daarnaast hebben we het professionaliseringstraject, 
uitgevoerd door Kris Verbeeck, in het kader van 
meer eigenaarschap bij leerkracht en leerling, ook 
bekostigd uit een kwaliteitsimpuls. Dit traject liep in 
de 2e helft van 2013.

De financiën worden scherp gemonitord door Freddy 
Gerritsen en Angela Horsten. Zij hebben regelmatig 
overleg over de uitgaven en het uitgavepatroon.

 

Jaarlijks wordt met het team besproken welke 
investeringen gedaan moeten worden in het 
komende jaar. Tot op heden is dat een exercitie 
die jaarlijks plaatsvindt. Het is nog niet gelukt om 
een investeringsplan voor de lange termijn te 
maken. Als school merk je dat dit soort plannen 
op de lange termijn nogal eens gewijzigd moeten 
worden. Een aantal zaken zal wel vastgelegd moeten 
worden in een investeringsplan. Mobiel leren is een 
agendapunt dat steeds vaker terugkeert. Klinkers 
wil hierin voorop lopen en wil hier in de komende 
jaren in gaan investeren. Dit gebeurt wel vanuit 
een visie die gedragen wordt door het team en de 
ouders. Ook moet er de komende jaren nagedacht 
gaan worden over het al dan niet vervangen van de 
bronnenboeken en of methodes. In het afgelopen 
kalenderjaar is er geïnvesteerd in 28 bicbooks. 

Daarnaast zijn we als school steeds op zoek naar 
partners waar we mee kunnen samenwerken. Deze 
samenwerking gebeurt in de vorm van projecten 
waarbij onze school (tijdelijke) middelen beschikbaar 
krijgt. Dat is een andere manier om inkomst te 
genereren. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat 
we er niet van afhankelijk moeten zijn. Binnen de MR 
voeren we hier regelmatig gesprekken over.   
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INSTEMMING	MEDEZEGGENSCHAPSRAAD	KLINKERS

De medezeggenschapsraad van basisschool Klinkers te Tilburg heeft instemming 
verleend aan het jaarverslag van 2013.  

Handtekening voorzitter:    Handtekening secretaris:

………………………………………………………………….  ……………………………………………………………



‘WAAR LEREN 
BETEKENIS 

KRIJGT VOOR 
KINDEREN’


