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Beste partner,  

Voor u ligt het jaarverslag van het kalenderjaar 2014.  
Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument naar al onze partners. Het jaarverslag 
is met name bedoeld voor: 
•	 Het	schoolteam	en	de	directie.	Het	is	een	instrument	om	samen	terug	te	blikken	

en dient tevens als input voor het nieuwe jaarplan.
• Voor de ouders van BS Klinkers. In de MR wordt dit jaarverslag besproken en 

ouders kunnen het document inzien.
• Het College van Bestuur. 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	de	school	in	beweging	blijft	en	idealen	en	
overtuigingen	houdt	om	eigentijds	onderwijs	voor	onze	kinderen	te	realiseren.	Het	is	
tevens mijn laatste jaarverslag en terugblik als directeur van Klinkers. Met ingang van 
1-1-2015 start er een nieuwe leider. De school komt in een andere fase terecht en daar 
hoort ook een andere schoolleider bij. Ik wens Harriët van Sprang veel werkplezier en 

koersvastheid toe op Klinkers. Ik heb mogen ervaren 
hoe niet alleen kinderen maar ook volwassenen mogen 
stralen op Klinkers en kijk daar met een gevoel van 
dankbaarheid op terug. 

Angela Horsten, 
directeur basisschool Klinkers  
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 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 2013-2014 en 2014-2015 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 2013-2014 en 2014-2015 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	op	zaken	die	gerealiseerd	zijn	of	nog	verdere	
aandacht nodig hebben, blijven we scherp als school. In de weekbrief voor leerkrachten 
vermeldden we de veranderpunten die in die maand centraal stonden.

 Basisschool Klinkers is een professionele leergemeenschap die openstaat voor invloeden 
van binnenuit en buitenaf. Aangezien wij een school zijn met een vernieuwend 
onderwijsconcept is de school erg in beweging. Na acht 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 het punt gekomen dat er opnieuw nagedacht moet worden over de plannen voor 
de komende vier jaar. Het strategisch beleidsplan van Xpect Primair is hiervoor een 
belangrijke	onderlegger.	De	zeven	toekomstuitspraken	die	gefilterd	zijn	uit	de	Kids	&	
Parents	Crowd	en	uit	de	medewerkersbijeenkomst	sluiten	naadloos	aan	bij	de	ambities	
van	Klinkers.	Wel	is	het	onze	taak	om	kritisch	te	bekijken	wat	we	al	gerealiseerd	hebben	
en waar we met elkaar verder aan willen werken. Daar ligt een taak voor het team en de 
nieuwe directeur.

 

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.  
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missie & visie

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.  

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. 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 om 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;

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.    
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• 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	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 
wereldwijs	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/
 



1110

organisatie

1. LEERLINGEN  

	 Aangezien	de	wijk	Witbrant	een	relatief	nieuwe	wijk	is,	groeit	het	leerlingaantal	
nog steeds. Op 1 oktober 2014 telde de school 370 leerlingen. Eén leerling was 
onbekostigd,	omdat	zij	als	gastleerling	was	geplaatst.

 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. 

	 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 7 kinderen 
verhuisd. Drie leerlingen zijn naar een andere school gegaan vanwege het 
onderwijsconcept. Er zijn dit jaar geen leerlingen uitgestroomd naar het speciaal 
basisonderwijs. Wel is er een leerling teruggeplaatst vanuit Westerwel naar 
Klinkers. Deze leerling zat eerder op een andere basisschool. Ook hebben we 
een leerling als gastleerling geplaatst vanuit de Spreekhoorn. Deze leerling is 
wel	afkomstig	van	Klinkers.	Er	zijn	dit	jaar	tussentijds	5	leerlingen	ingestroomd	
vanwege	een	verhuizing	naar	de	wijk	of	door	de	behoefte	aan	een	andere	
onderwijsvorm. Er zijn in 2014 in totaal 74 leerlingen ingestroomd. 

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. 
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 We hebben in het afgelopen schooljaar te maken gehad met kinderen die een 
extra jaar nodig hadden in de unit waarin zij zaten, de zgn.doublures. Het betrof  
8	leerlingen.	Ook	worden	onze	herfstleerlingen	kritisch	bekeken.	Indien	zij	
hieraan	toe	zijn,	gaan	zij	door.	Als	de	kinderen	er	cognitief	nog	niet	rijp	voor	
zijn, besluiten wij hier niet toe over te gaan, vanwege de hindernissen die dit 
elders in hun schoolloopbaan oplevert. Hierdoor zijn 7 herfstleerlingen  in unit 
1 gebleven. Daarnaast worden alle leerlingen intensief bekeken en besproken. 
Afgelopen schooljaar zijn er geen leerlingen versneld. Er is wel een leerling naar 
de Talentklas gegaan voor de duur van 1 jaar.

 Uit de prognoses van de gemeente blijkt dat het huidige leerlingaantal hoger is 
dan	verwacht.	De	maximale	schoolgrootte	zal	ongeveer	liggen	bij	400	leerlingen.	
Bij de start van het schooljaar 2014-2015 is er een extra groep bijgekomen. Het 
betrof een groep in unit 4.

	 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-op-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	2014	veertien	groepen	
worden geformeerd. De verdeling was als volgt: 

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

 Het team telde op 01-08-2014 in totaal 30 personeelsleden, waarvan  
6	fulltimers.	Drie	van	deze	personeelsleden	zijn	vrijwilligers.	In	de	2e	helft	van	het	
jaar	is	een	betaalde	lio-stagiaire	gestart	in	unit	3.	In	2014	heeft	er	binnen	unit	
4	een	personele	mutatie	plaatsgevonden.	Jeroen	van	Ginneken	is	per	1-8-2014	
op	Klinkers	komen	werken	en	Marie-Jose	van	Groenendael	is	op	de	Petteflet	
gaan werken per 1-11-2014 waardoor Connie van Riel is benoemd voor 0,5 in 
unit 4. Deze mensen waren niet begroot. Ook hebben wij per 1-8-2014 een 
onderwijsconsulent toegewezen gekregen vanuit Plein 013 die binnen onze 
school	ondersteunt	om	meer	know	how	te	krijgen	op	de	expertise	gedrag.

 3. ZIEKTEVERZUIM  

 Uit onderzoeken blijkt dat het ziekteverzuim toeneemt binnen het onderwijs. In 
2014	was	het	percentage	over	de	periode	januari	t/m	december	4,31%	op	Klinkers.	
De	meldingsfrequentie	was	0,86%.	Het	ziekteverzuim	was	vooral	kortdurend.	Op	
stichtingsniveau	wordt	gestreefd	naar	een	percentage	van	maximaal	5,50%	en	naar	
een	meldingsfrequentie	van	<	1.	Met	ons	cijfer	zitten	we	onder	het	gemiddelde	
van	Xpect	Primair.	Ook	de	meldingsfrequentie	ligt	onder	het	gestelde	doel.	Het	
nulverzuim	werd	gesteld	op	>	50%.	Aan	dat	percentage	voldoen	we	niet	met	
48,80%.		

 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 
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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	blijft	dat	een	aandachtspunt.	De	afspraken	op	
stichtingsniveau	zijn	leidend.	Er	is	alleen	voor	een	andere	benadering	gekozen.	
Dit	wordt	als	prettig	ervaren	door	het	personeel.	

 
 Het realiseren van de vervangingen was in handen van de OSG-vervangingspool. 

Zij hebben ons daar grotendeels in ondersteund. Ook intern hebben we 
regelmatig	het	verzuim	zelf	opgevangen.	In	5%	van	de	gevallen	hebben	we	
intern een oplossing gevonden.

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	en	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; 

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	doelstellingen-
gesprekken 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	de	portal.	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; 
8. Maandelijks is er een teamvergadering en een aantal keer per jaar zijn er 

studiedagen waar de 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;
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11. Sinds het schooljaar 2014-2015 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; 

3.	 Tussentijds	vinden	er	regelmatig	oudergesprekken	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 digitaal verstuurd;

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.	Ouders	doen	dit	helaas	niet	vaak.	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;

8. De foto’s worden gedeeld op de Facebookpagina die goed gelezen wordt door de 
ouders;

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. Afgelopen schooljaar hebben we een ouderavond gehouden 
over Pedagogische Tact en Passend Reken- en Wiskundeonderwijs door het 
Rekenhuis;

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.	Deze	klankbordgroep	is	nu	afgerond;	

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	expertises	bij	ouders	die	van	nut	zijn	voor	de	
organisatie.		

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 in wisselende 
samenstelling. Het is van belang om te evalueren in welke vorm dit orgaan zowel 
voor	de	kinderen	als	voor	de	directie	het	beste	werkt.	Het	is	tijd	om	hier	een	
evaluatiemoment	voor	in	te	lassen.

	 Door	te	klikken	op	onderstaande	link,	kunt	u	een	filmpje	bekijken	van	een	
bijeenkomst van de leerlingenraad.

	 https://animoto.com/play/xr2zIRcR01sXsVHH1gJp4A
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 Daarnaast vinden wij het als school van belang om kinderen ook te bevragen 
m.b.t. nieuwe ontwikkelingen. Het afgelopen jaar hebben kinderen meegedacht 
over	hun	droomschool	via	de	Kids	&	Parents	Crowd.	Leerlingen	vonden	dit	zo’n	
betekenisvol thema, dat zij hier ook op school mee aan de slag zijn gegaan. Ook dit 
kunt u bekijken via onderstaande link:

	 https://animoto.com/play/01B0Nq4khjmUfbaFiZHRiw	

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 
• Plein 013
• Onderwijsmens
•	 M&O-groep
• Grenzeloos Leren
•	 PIL-netwerk	van	Microsoft

 De contacten met de peuterspeelzaal zijn niet intensief. De leerkracht 
raadpleegt de pedagogisch medewerker van de peuterspeelzaal indien 
zij dit nodig acht. In onze school is geen peuterspeelzaal gehuisvest. Dit 
schooljaar hebben we deze contacten geïntensiveerd. Ook met het oog op 
Passend Onderwijs dat per 1-8-14 is ingegaan. Op deze manier willen we 
ervoor zorgen dat er sprake is van vroegtijdige signalering en van een nog 
zorgvuldiger aannamebeleid.

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

	 Met	de	Fontys	Kind	&	Educatie	Tilburg	en	ROC	Brabant	zijn	er	intensieve	
contacten. Iedere leerkracht heeft in principe een PABO en ROC student in 
de groep. Dit wordt gecoördineerd door de basisschoolcoach. Klinkers is in 
2014 Kernschool geworden. In 2014 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 2014 gedaan door Grenzeloos Leren, 
M&O-groep	en	door	Onderwijsmens.	Onderwijsmens	nam	met	name	de	
1-Zorgroute 2.0 voor haar rekening en bij Grenzeloos Leren werd begeleiding 
ingekocht	voor	het	ontwikkelen	van	het	portfolio.	M&O-groep	heeft	unit	2	
intensief begeleid in hun aanloop naar de heterogene samenwerking binnen 
de unit. Ook in unit 1 vonden hierover bijeenkomsten plaats.

 Met de leerplichtambtenaar vindt er jaarlijks een gesprek plaats en deze 
wordt ingeschakeld waar dat wenselijk is.

	 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	jeugdnetwerk	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	in	moeilijke	tijden	blijven	
we	werken	aan	partnerschap	met	elkaar.	Dat	wringt	wel	eens	met	de	instanties.

 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 Klinkers-uren.

 Sinds augustus beschikken we 1 ½ dag over een onderwijsconsulent. Door ziekte 
heeft	er	een	wisseling	plaatsgevonden	van	de	persoon	die	deze	taak	op	zich	
neemt. Er is een heldere taakverdeling tussen de onderwijsconsulent en de intern 
begeleider.

• GGD 
• De leerplichtambtenaar 
• Bibliotheek 
• Gemeente Tilburg 
• Zorg voor Jeugd 
• Jeugdnetwerk 
•	 Psychologen/Orthopedagogen	
• SBO Westerwel 
• Bureau Speciaal Onderwijs 
• REC ZEON 
• REC Midden Brabant 
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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.	Het	afgelopen	jaar	is	het	schoolplan	geëvalueerd.	90%	van	de	
voorgenomen plannen is gerealiseerd. De conclusie was dat het afgelopen 
schoolplan	een	hoog	ambitieniveau	had	en	dat	het	tijd	wordt	voor	de	fase	van	
borging en de alertheid op de hoeveelheid aan veranderonderwerpen, zodat 
de	veranderingen	duurzaam	worden	en	blijven.	Voor	de	realisatie	van	het	
jaarplan 2014 verwijs ik u naar de link van de Prezi die u hieronder vindt: 

	 http://prezi.com/ll_yfhgrgfkp/?utm_campaign=share&utm_
medium=copy&rc=ex0share

2. 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. Het 
auditteam	heeft	in	2014	twee	keer	een	audit	uitgevoerd.	Deze	audit	had	als	
onderwerp:

•	 Kanjertraining	(maart	2014).	Doen	we	wat	we	zeggen?	De	conclusie	was	
dat	er	veel	zaken	zichtbaar	zijn	in	de	praktijk,	maar	dat	de	kwaliteitskaart	
herschreven diende te worden en dat er een aantal zaken opnieuw besproken 
moesten	worden.	Met	name	straffen	en	belonen	bleek	een	thema	te	zijn,	als	
ook de verzadiging die optreedt in unit 4;

•	 Onderwijstijd	(november	2014).	Tijdens	deze	audit	is	gekeken	hoe	strikt	
wij	omgaan	met	de	onderwijstijd.	Dit	heeft	geresulteerd	in	een	aangepaste	
kwaliteitskaart	en	tot	bewustwording	bij	leerkrachten	in	hoe	je	de	tijd	effectief	
dient	te	benutten.

 De auditprojectgroep voelt zich eigenaar van dit thema en maakt een 
overzicht	van	audits	waarin	de	indicatoren	van	de	inspectie	structureel	
verweven	zitten,	zodat	ook	hier	sprake	is	van	een	PDCA-cyclus.

 

onderwijs
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3. 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.	Alle	leerkrachten	hebben	tijdens	het	voortgangsgesprek	
in	maart-april	het	profiel	ingevuld.	De	directeur	heeft	alle	leerkrachten	
volgens	dit	rolprofiel	beoordeeld	in	december	2014.	Bij	dit	rolprofiel	blijkt	
de	kerncompetentie	reflectie	een	competentie	te	zijn	waarop	minder	goed	
gescoord wordt. Dit blijkt een punt van aandacht voor veel teamleden. Op 
Klinkers zijn alle leerkrachten minimaal beoordeeld als vakbekwaam.

 

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

 Op onze school hadden we in 2014 vier leerlingen met een rugzak. Twee 
leerlingen voor cluster drie, een leerling voor cluster vier en een leerling voor 
cluster 2. Vier à vijf keer per jaar werd er een gesprek gevoerd met de betrokkenen 
en de ambulant begeleider. Deze leerlingen kregen twee keer begeleiding van de 
didactisch	ondersteuner	en	werden	verweven	in	het	groepsplan	van	de	groep.	
Met ingang van 1-8-2014 is dit komen te vervallen door Passend Onderwijs.

	 Er	werd	ook	gebruik	gemaakt	van	preventieve	ambulante	begeleiding.	Voor	drie	
leerlingen werd er PAB ingeschakeld vanuit SBAO Westerwel. 

	 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	benut	
en	soms	hebben	we	zelfs	een	korte	wachttijd.

	 In	het	afgelopen	jaar	is	er	voor	acht	kinderen	een	ontwikkelingsperspectief	
samengesteld,	op	het	gebied	van	rekenen,	(begrijpend)	lezen	of	spelling	omdat	
deze kinderen een eigen leerlijn volgen. In deze trajecten worden de ouders 
nadrukkelijk betrokken. Ook werken we in dit traject samen met Frans en  
Lucy	Moerlands	van	het	Rekenhuis.	We	zijn	een	pilot	gestart	m.b.t.	educatief	
partnerschap om kinderen met een eigen leerlijn zowel op school als thuis te 
kunnen	ondersteunen.	In	2014	hebben	we	dit	initiatief	verder	uitgebouwd	naar	de	
rekenhuiskamers.

 Op kosten van school zijn er zes 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.

 

zorg op 
klinkers
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In 2014 heeft groep 8 deelgenomen aan de CITO-eindtoets. Er deden 28 kinderen 
mee aan de toets. Twee leerlingen werden niet meegeteld omdat zij te kort op 
onze school hadden gezeten. Groep 8 scoorde een gemiddelde van 538,4. Het 
landelijk gemiddelde was 534,4. 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. 

Naam
school

BRIN Aantal
leerlingen
groep 8

Aantal 
leerlingen
CITO 

Aantal leerlingen 
andere	/	geen	
eindtoets

Klinkers 28CD 28 28

2x niet meetellen, instroom groep 7 en 8: 516 en 535

1x toevoegen, latere afname CITOdigitaal: 533

Resultaat herberekening: 538,4

%	gewicht:	 3

Oordeel: Gemiddeld       

 Als school blijven we werken aan de 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	intern	begeleider	en	directeur)	is	hier	steeds	kritisch	mee	bezig.	Het	
team	beschikt	ook	over	dit	urgentiebesef.

 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. 

 In juli 2014 namen er 28 leerlingen afscheid van onze school. Zij hadden zes 
jaar of minder op onze school gezeten. 9 kinderen stroomden uit naar VWO, 10 
kinderen gingen naar de HAVO, 3 leerlingen stroomden uit naar een TL-HAVO klas, 
4	leerlingen	naar	een	TL-afdeling,	een	leerling	startte	in	de	basisberoepsgerichte	
leerweg en een leerling stroomde uit naar de kadergerichte leerweg. 

 Op alle onderdelen scoren we boven de nullijn, maar zien we ook zaken die voor 
verbetering vatbaar zijn. Woordenschat en werkwoordspelling vallen tegen in 
vergelijking met de landelijk behaalde score. Ook valt op dat kaartlezen en het 
hanteren	van	informatiebronnen	een	punt	van	aandacht	is.

	 In	2014	waren	we	tevreden	over	de	tussentijdse	resultaten.	De	inspectiekaart	

kleurde	groen	(boven	de	inspectienorm)	op	alle	deelgebieden.	Alleen	de	drie	
minuten toets in groep 3 scoorde minder goed. Begrijpend lezen scoort voor 
het eerst sinds jaren geheel groen. De bewuste manier van werken met de acht 
strategieën en de betekenisvolle teksten werpt zijn vruchten af. Leerkrachten zijn 
zichzelf	meer	bewust	van	de	didactiek	en	daardoor	meer	eigenaar	van	hun	aanbod	
en	instructie.	De	resultaten	kloppen	ook	met	de	beelden	die	terug	te	zien	zijn	
tijdens	de	twee	ronden	klassenbezoeken.	

	 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 

 De tevredenheidspeiling is in 2013 afgenomen. De resultaten van deze peiling zijn 
besproken in het jaarverslag van 2013.In het afgelopen jaar hebben we nagedacht 
over hoe we ouders frequenter kunnen bevragen naar hun tevredenheid. Het 
instrument	Integraal	is	een	hulpmiddel	om	tussentijds	ouders,	leerkrachten	en	
leerlingen te bevragen om zo nog gerichter te kunnen blijven werken aan de 
kwaliteit	van	het	onderwijs.	Tijdens	diverse	studiemomenten	met	directies	heeft	
de directeur hier aandacht aan besteed. Verder is zij nog niet gekomen gezien 
andere prioriteiten. Het is wel een punt wat in 2015 aandacht moet krijgen.

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

 Aangezien deze rapportage verouderd is en veel punten in de PDCA-cyclus 
een plaats hebben gekregen, zal de volgende input gehaald worden uit het 
schoolbezoek wat plaats zal vinden in het voorjaar van 2015.

kwaliteitszorg
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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 Jeroen van 
Ginneken bij ons op school gestart. In september heeft de directeur aangegeven 
per 1-1-15 te starten als manager schoolontwikkeling. In het najaar is er een interne 
procedure afgerond waarbij Harriet van Sprang gekozen is om Angela Horsten op te 
volgen per 1-1-2015. Ook Marie-Jose van Groenendael heeft ervoor gekozen om haar 
opgebouwde expertise in te zetten op een andere school binnen Xpect Primair. Zij is 
per 1-12-2015 gestopt op Klinkers en Conny van Riel heeft haar opgevolgd.

1. PROFESSIONALISERING

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

• Gezamenlijke scholing PARWO;
• Visieontwikkeling o.l.v. Kris Verbeeck in unit 1 en 2;
• Universitaire studie onderwijskunde door twee leerkrachten; 
• Master SEN door drie leerkrachten;
•	 Leren	voeren	portfoliogesprekken	door	een	aantal	leerkrachten;
•	 Deelname	workshop	1:1	leren,	januari	in	Brussel	door	directie;
•	 Studiereis	ITEM	(21st	century	skills)	door	de	directeur;	
• Deelname Global Forum Barcelona door Marie-Jose van Groenendael en  

Angela Horsten;
• BHV-cursus door diverse leerkrachten; 
• Cursus 21st century skills door een groep leerkrachten;
• Bezoeken van diverse lezingen en studiedagen directeur;
• Cursusmomenten Integraal door directeur;
• SVIB.

 De komende jaren liggen er plannen om de professionalisering op een nog hoger 
plan te brengen. Op Klinkers zijn er 5 personeelsleden die gebruik maken van deze 
beurs.	Zij	volgen	een	Master	of	universitaire	studie.	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	blijven	ontwikkelen	en	dat	zij	
zich	willen	blijven	binden	aan	onze	organisatie?

personeel
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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 een 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	zij	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. Ook op momenten als het spannend 

wordt. 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 werknemer een professioneel coachingstraject ingezet. 
 Dit traject wordt begin 2015 afgerond.
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Vanaf augustus 2014 is het veertiende lokaal in gebruik genomen. In totaal beschikt 
de school over 13 lokalen. De expositieruimte wordt tijdelijk ingezet als lokaal. 
De BSO is dit jaar uitgeweken naar BS De Petteflet omdat de bouwplannen in de 
ijskast gezet zijn vanwege de financiële ontwikkelingen bij Kinderstad. In de 2e helft 
van het jaar gaven zij aan te willen gaan bouwen. In onderling overleg is besloten 
om de bouw uit te stellen tot de start van het schooljaar 2015-2016. Tijdens deze 
besprekingen wordt bekeken in hoeverre het nodig zal zijn om uit te wijken naar 
een dislocatie of dat de vleugel van Kinderstad overdag gebruik kan worden als 
lokalen.

	 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	
sluitend te krijgen. 

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

 
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.

 In 2014 was het de bedoeling om een hek te plaatsen om de speelplaats heen. Dit 
plan is opgeschoven naar begin 2015. Door deze ingreep kan het probleem met 
zwerfafval en overlast opgelost worden. Ook is deze oplossing een stuk veiliger.

	 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.	De	gemeente	is	zich	hiervan	
bewust	en	heeft	maatregelen	aangekondigd	om	deze	problemen	(gedeeltelijk)	op	
te lossen. 

huisvesting 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	het	internet.	Diverse	
organisaties	weten	ons	te	vinden	en	wij	zijn	bereid	om	mee	te	werken	aan	
initiatieven	waardoor	we	met	en	van	elkaar	kunnen	leren.

 In het afgelopen schooljaar hebben er diverse schoolbezoeken plaatsgevonden. In 
de	2e	helft	van	het	schooljaar	hebben	we	deze	bezoeken	meer	beperkt.	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.	Ook	wordt	er	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 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. Ook werken 
we	op	school	met	de	app	gerichte	berichten	om	ouders	snel	van	informatie	te	
voorzien.

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

juridische 
zaken
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Hieronder treft u het exploitatieresultaat van 2014.

FINANCIËN

KPL 28CD
TOT EN MET MAAND December
TOT EN MET JAAR 2014

Realisatie Begroot Realisatie 
tot en met tot en met minus

December 2014 December 2014 Begroot

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 1.216.869        1.164.782        52.087     
3.2 Overige Overheid 19.146             -                   19.146     
3.3 College gelden, etc -                   -                   -           
3.4 Baten Detachering -                   -                   -           
3.5 Overige Baten 103.431           80.822             22.609     

Totaal Baten 1.339.445          1.245.604          93.841      

4 Lasten
4.1 Personeelslasten -1.136.798       -1.073.432       -63.366    
4.2 Afschrijvingen -17.048            -15.500            -1.548      
4.3 Huisvestingslasten -87.541            -86.472            -1.069      
4.4 Overige lasten -87.344            -70.100            -17.244    

Totaal Lasten -1.328.731         -1.245.504         -83.227     

Saldo Baten en Lasten 10.714               100                     10.614      

HR Gerealiseerde Herwaardering -                   -                   -           

5 Financiele Baten en Lasten -164                 -100                 -64           
Resultaat 10.550               -0                        10.550      

6 Belastingen -                   -                   -           

7 Resultaat Deelnemingen -                   -                   -           
Resultaat na Belastingen 10.550               -0                        10.550      

8 Aandeel derden -                   -                   -           
Netto Resultaat 10.550               -0                        10.550      

9 Buitengewoon resultaat -                   -                   -           

Totaal Resultaat 10.550               -0                        10.550      

	 In	het	afgelopen	kalenderjaar	heeft	de	school	een	extra	investering	gedaan	in	
technologie.	Er	zijn	diverse	mini	laptops	en	tablets	aangeschaft	om	het	onderwijs	
verder	te	flexibiliseren.	Daarnaast	hebben	we	een	kwaliteitsimpuls	aangevraagd	
om	de	rekenhuiskamer	en	bijbehorende	ondersteuning	te	bekostigen.	Daarnaast	
is	deelname	aan	het	Surfaceproject	ook	door	het	bestuur	bekostigd.	De	reden	
dat	het	exploitatieresultaat	positief	is,	heeft	te	maken	met	een	aanpassing	in	de	
personele baten van lumpsum schooljaar 14-15 die begin januari 2015 bekend zijn 
geworden. Deze baten gelden voor de laatste vijf maanden van 2014.

 

De medezeggenschapsraad van basisschool Klinkers te Tilburg heeft instemming 
verleend aan het jaarverslag van 2014.  

 
	 Handtekening	voorzitter:	 	 	 	

 

 Handtekening secretaris:

 INSTEMMING 
 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
 klinkers
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