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Woord vooraf

Voor u ligt het jaarveslag van schooljaar 2018-2019. Het bestaat uit twee delen, in het eerste deel
kunt u lezen wat zich het afgelopen jaar in de school heeft afgespeeld, hoe wij vorm hebben gegeven aan wereldoriënterend jenaplanonderwijs. Vakantierooster en andere data treft u in de jaarplanning. De nieuwe schoolgids komt spoedig op de website van de school: www.bs-adelbrecht.nl.
Hierin kunt u alle informatie over de school en de uitgangspunten van ons onderwijs vinden.

Wij wensen u veel leesplezier.

Het team van basisschool Adelbrecht-Windekind.
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1. Jaarverslag: Wat gebeurde in schooljaar 2018-2019
De wereld als hart van ons onderwijs
Hoe zorgen wij dat onze kinderen zich ontwikkelen tot autonome en kritische wereldburgers? Deze
vraag stond het afgelopen jaar centraal. Uw keuze voor het Jenaplanonderwijs vraagt van ons team
een betekenisvolle invulling aan ons wereldoriënterende programma te geven. Het afgelopen jaar
is er veel gebeurd op dit gebied. We hebben een tweejarig curriculum ingevoerd waarin vijf domeinen (natuuronderwijs, geschiedenis, aardrijkskunde, cultuur/maatschappijleer en levensbeschouwing) zijn verwerkt. Bij de voorbereiding van de thema’s gaan we op zoek naar de essentie:
Waarom kan je wel wonen op de aarde en niet op de maan? Hoezeer hebben we bijen nodig? Wat
heeft de Gouden Eeuw voor ons land betekend (en welk gevaar zat hierin)? Wat hebben andere
culturen ons gebracht? Waarom hadden we de Franse Revolutie nodig om tot een grondwet te
komen? Welke technieken zijn er nodig om van de fossiele brandstof af te komen? Waarom moeten we goed voor onze planeet zorgen? Deze (en andere) vragen zijn uitgekristalisseerd in persoonlijke subvragen en hebben vorm gekregen in presentaties. Kinderen en team hebben zich
enorm ingezet om onze thema’s een flinke boost te geven. Hieronder daarvan nog een beeldverslag:
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Cursus Rekenen
We zouden afgelopen schooljaar starten met het werken met een digitale verwerkingssoftware
voor het rekenonderwijs. Helaas is er een technische kink in de kabel gekomen waardoor we niet
konden starten.
Aankomend schooljaar is dit gelukkig wel het geval en kunnen de leerlingen uit groep 4 tot en
met 7 aan de slag met de rekenmethode ‘Wereld in Getallen 5’ op Chromebooks. Groep 3 gaat
nog op papier werken zodat de leerlingen eerst de cijfers goed leren schrijven. Groep 8 gaat een
jaar later digitaal, want WIG 5 heeft nog geen groep 8 programma.
Cursus Taal/spelling
Afgelopen jaar hebben we de methode Staal ingevoerd voor de groepen 3 t/m 8. Deze methode
hebben wij als positief ervaren. De kinderen krijgen vijf keer per week een cursus waarbij het geleerde geïmplementeerd wordt tijdens wereldoriëntatie. De opbrengsten op het gebied van
werkwoordspelling zijn echter wat minder dan gehoopt. We voeren komend jaar een aantal aanpassingen door wat betreft instructie, tijdsverdeling en verwerkingsvolgorde.
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Cursus Lezen
In onze cursus voortgezet technisch lezen wordt de focus verlegd van het technisch naar het steeds
meer begrijpend en studerend lezen. In groep 3/4 is de instructie gericht op het technisch lezen,
in groep 7/8 geheel op begrijpend en studerend lezen.

Groep 3/4 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 5/6 Groep 7/8
Studerend lezen

Technisch lezen

We zijn dit jaar gestart met de nieuwe leesmethode ‘Flits’ in groep 4 en 5. We zorgen daarbij
voor differentiatie binnen de groep. Dit zodat kinderen op eigen wijze, tempo en niveau leren lezen. Bij onze werkwijze ligt de focus altijd op de leesmotivatie. Het plezier in lezen staat voorop,
vandaar dat wij ons aanbod hebben uitgebreid. Samen met SBO Carolus is er het afgelopen jaar
een schoolbieb gerealiseerd, waar volop gebruik van wordt gemaakt!

Taal in de stamgroep
Schoolbreed wordt taal nu in de stamgroep gegeven. Er wordt tijdens de wereldoriëntatie-thema’s
betekenisvol invulling gegeven aan de gestelde taaldoelen. We zien dat de kinderen veel meer
gemotiveerd en betrokken zijn bij de talige onderdelen in de stamgroep, doordat de activiteiten
meer betekenisvol zijn.
In de niveaugroep worden onderdelen van taal in korte cursussen nog aangeboden. Instructiegevoelige onderdelen zoals bijvoorbeeld zinsontleding komen dan aan de orde. Ook volgend jaar zullen we hier nog aandacht aan besteden.

Kleuteronderwijs
Afgelopen schooljaar hebben we een start gemaakt met het onderzoekend en spelend leren bij
de kleuters. We hebben gemerkt dat onze kleuters mooie vragen stellen over de verschillende
WO thema’s en dat de betrokkenheid groter is geworden. Kleuteronderwijs is een vak apart.
‘Echt Kleuteronderwijs’ is een speerpunt binnen het meerjarenplan. Hierover meer in de vooruitblik. Onze oudste kleuters zijn dit schooljaar begonnen met de weekplannen. Ze plannen weke5

lijks een viertal thematische activiteiten zelf in. Kinderen ontwikkelen hierdoor de verantwoordelijkheid voor hun eigen leren. We geven de kinderen steeds meer de mogelijkheid om op eigen
niveau en vanuit eigen interesse aan de slag te gaan.
Sport
Willem was dit jaar onze vaste gymdocent. Twee keer per week hebben alle kinderen, dus ook de
kleuters gym van een profesionele leerkracht. We zijn hier allemaal erg blij mee!
Voor de vierde keer was er rond Koningsdag een gezamenlijke sportdag voor alle bovenbouwkinderen van de scholen die vallen onder de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek. Ook voor de
onderbouw was het een dag van sport en spel.

Muziek in de school
Bij verschillende groepen kwam Ruud elke week om met de kinderen muziek te maken. De kinderen maken kennis met verschillende instrumenten en muziekstijlen. Ook fleurde Ruud ons Adelbrecht-Windekindkoor op met gitaarmuziek, bedankt voor je enorme enthousiasme!

ICT
Het afgelopen jaar heeft het team zich op ICT gebied laten scholen en begeleiden door het iXperium. Vooral op het gebied van wereldorientatie zijn hier grote stappen gezet. Een mooie uitkomst daarvan was bijvoorbeeld het museumplein over de Franse Revolutie, de VOC en de Honderd-jarige Oorlog. Kinderen en team hebben ICT op allerlei wijzen ingezet. Geluidsfragmenten,
QR-code, trailers, greenscreen opnamen etc. ICT is bij ons een belangrijk middel om de inhoud te
bereiken en te presenteren we benutten deze mogelijkheden zo optimaal mogelijk. Terugblik :
http://www.marc-coolen.nl/?p=505

Scholing en opleiding
Eline, Charmain, Linsey, Gijs, Linda B en Marieke zijn in januari aan de PostHBO Jenaplanopleiding
‘Doen’begonnen. Dit is een tweejarige opleiding. De leerkrachten krijgen zo de kans om zich –net
als de rest- nog verder te scholen in stamgroepleiderschap. Ze werken toe naar een eigen domeinonderzoek op pedagogish of didactisch gebied.

Veiligheid
Er heeft dit jaar weer een ontruimingsoefening plaatsgevonden Deze is goed verlopen. Er kwamen
wat kleine aandachtspuntjes naar voren die direct zijn verholpen.
MR
Ook dit schooljaar waren de ouders vertegenwoordigd in de MR door Katrien Medendorp (moeder
van Martijn, Isabel en Julia), voorzitter Ronald van der Kraan (vader van Guusje en Chiel), Aarnoud
Kraan (vader van Suze en Loïs). Namens de leerkrachten waren juf Erlijn en juf Amarence vertegenwoordigd in de MR. We hebben weer op een prettige, kritische manier samen gekeken hoe we
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het onderwijs op onze school het beste kunnen vormgeven en organiseren. Bedankt voor jullie
inzet!

Kloostertuin
Afgelopen jaar hebben we met regelmaat met een groepje leerlingen een bezoek gebracht aan
de Kloostertuin van Mariendaal. Ook kinderen van de Carolusschool gaan dan mee. We gaan dan
samen knutselen, we zingen Kerstliedjes of lezen een verhaal voor. We vinden het binnen ons
wereldoriënterend onderwijs belangrijk dat we samenwerken met andere maatschappelijke organisaties. We zijn nog op zoek naar een ouder die dit wilt coördineren. Het gaat om ongeveer
vijf keer per jaar een korte bijeenkomst om op elkaar af te stemmen. U kunt zich opgeven bij
Erlijn.

Keuzecursus
Afgelopen jaar zijn er zowel in de onderbouw als in de bovenbouw verschillende blokken keuzecursus geweest. Kinderen kunnen kiezen uit diverse activiteiten zoals koken, drama, handvaardigheid en techniek. Ouders en leerkrachten begeleidden de groepen. Ook dit jaar zijn weer ICT-toepassingen geïntegreerd in de keuzecursus, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw. Nieuw dit
schooljaar was dat ook kinderen hun eigen onderdeel van de keuzecursus konden organiseren.De
keuzecursus was dit jaar een aantal keer gekoppeld aan het thema voor wereldorientatie. Wat een
talenten komen er dan naar boven!
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2. Jaarplan: Wat wij gaan doen in schooljaar 2019-2020

Wereldoriëntatie
Binding met elkaar en de wereld, de missie van ons onderwijs, begint bij verwondering. Onze
school staat midden in een prachtige omgeving waar er van alles te verwonderen valt. Wat leeft,
groeit en bloeit er allemaal in ons Groeske? Onder begeleiding van Tiny Wigman scholen de leerkrachten van de Cranenburgsesstraat zich, om kinderen in verwondering te brengen en op expeditie te gaan in onze omgeving. De gemeente verstrekt subsidie voor het project ‘Expeditie Veldwerk’. Samen met Tiny gaan we daarmee een buiten-expeditie-plein inrichten waar er van alles
te verwonderen en te onderzoeken valt. Het is de bedoeling dat onze buitenruimte (moestuin,
Groeske) structureel gebruikt wordt binnen ons onderwijsprogramma. Daarnaast laten we ons
nog verder scholen door het iXperium. We gaan het onderzoekend leren volgend jaar nog verder
vormgeven.
We werken komend jaar toe naar een digitaal portfolio waar kinderen zelf bij kunnen houden aan
welke doelen ze werken bij wereldoriëntatie. Ze kunnen daar ook hun werkstukken en presentaties bewaren. Kinderen kunnen hun portfolio aan ouders laten zien.
Teams & directie
Stanley Willems volgt Maike op als directeur van Carolus & Adelbrecht. De teamleiders Iris (Carolus) en Erlijn (Adelbrecht) vormen samen met Stanley het SMT (School-Managment-Team).
Hieronder ziet u de formatie zoals deze komend jaar zal worden ingevuld:
Formatie 2019-2020 Adelbrecht Windekind
Start schooljaar
Apen
Giraf- StokZeefen
staartjes honden
MaanAnLinda Marieke Linsey
dag
neke
B
Dinsdag .
Linda Nina
Linsey
DaniB
elle
WoensLinda Nina
Sanne
dag
DaniB
elle
Donder- AnMaNina
Linsey
dag
neke
rieke
Vrijdag

Anneke

Marieke

Nina

Lieveheersbeestjes
Linda D

Haaien

Olifan- DolLeeuten
fijnen wen

Charmain
Charmain

Christel
Christel

Gijs

Erlijn

Gijs

Erlijn

Linda D

Charmain

Christel

Gijs

Amarence

Linda D

Sanne

Christel

Gijs

Amarence

Mark
Nuijen

Sanne

Christel

Gijs

Amarence

Linda D

Linsey
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Vanaf Kerst

Maandag
Dinsdag

Apen

Giraffen

Stokstaartjes

Anneke
Eline

Linda
B
Linda
B
Linda
B
Marieke

Woens- Eline
dag
Donder- Andag
neke

Marieke

Zeehonden
Linsey

Lieveheersbeestjes
Linda D

Nina

Linsey

Linda D

Nina

Linsey

Linda D

Nina

Eline

Linda D

Vrijdag

AnMaNina
Linsey
Mark
neke
rieke
Nuijen
Ondersteuning 1-4: Mia 3 ochtenden, Marjolein 1 ochtend
Ondersteuning 5-8: Carmen 1 ochtend

Haaien

Olifanten

Dolfij- Leeunen
wen

Charmain
Charmain
Charmain
Sanne

Christel
Christel
Christel
Christel

Gijs

Erlijn

Gijs

Erlijn

Gijs

Amarence
Amarence

Gijs

Sanne

Chris- Gijs
Amatel
rence
Gym en ICT: Willem 0,7
Ondersteuning: Zoë 0,4

Oudercommunicatie
Er gaat wat veranderen in de oudercommunicatie. Met name wat betreft de oudergesprekken
volgend schooljaar. Communicatie over de ontwikkeling van de kinderen vinden we belangrijk.
Ontwikkeling in de breedste zin van het woord. We willen graag delen hoe een kind zich voelt in
de groep, wat zijn/haar talenten zijn, wat een leerling allemaal onderzocht en ontdekt heeft en
hoe de ontwikkelingen zijn bij rekenen, lezen en taal. Daarom zullen de gesprekken volgend jaar
met stamgroepleider en cursusleider zijn (soms is dat 2 in 1). Leerlingen mogen aansluiten bij de
gesprekken. Ouders kunnen zelf aangeven of dat gewenst is. Dit geldt voor startgesprekken en de
driehoekgesprekken waarvoor u wordt uitgenodigd. Zo ook voor adviesgesprekken van groepen 7
en 8. Dat betekent voor de leerkracht dat er flink wat meer gesprekken moeten worden gepland.
We komen er niet onderuit dat deze nu vaker overdag zijn. Ouders kunnen zichzelf inplannen via
Social Scools.

Stagiaires
Onze school is een school die open staat voor stagiaires. Wij bieden ruimte en mogelijkheden aan
studenten van verschillende opleidingen: PABO, ROC, HAN, en Universiteit (ALPO, pedagogiek) om
op onze school hun stage te lopen. Hierdoor staan wij midden in de maatschappij en blijven wij
ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden binnen het onderwijs. Vanaf dit
schooljaar is onze school officieel een opleidingsschool. Dat betekent dat we een andere samenwerking krijgen met de PABO. Studenten voeren bij ons niet meer de standaard opdrachten uit
vanuit de opleiding, maar sluiten aan bij de ontwikkeling van de school en de student zelf. Zo snijdt
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het mes aan 2 kanten. Ook het komende jaar zullen er weer veel studenten in de school te vinden
zijn, die met ons meewerken aan de ontwikkeling van ons onderwijs.

Echt Kleuteronderwijs
De ontwikkeling tot autonome, creatieve, en kritische wereldburger begint bij ons op school bij de
kleuters. Dit bereiken we door met elkaar een eenduidige visie te hebben op het kleuteronderwijs
passend binnen het Jenaplan. We zetten een doelenlijn op, op het gebied van wereldoriëntatie,
beginnende geletterdheid en rekenen. Dit wordt veelal spelenderwijs eigen gemaakt. Op het leerplein en in de groepen is het thema en het onderzoekend spelen zichtbaar.

Cursus spelling
Aankomend jaar zal er extra aandacht besteedt worden aan werkwoordspelling. De positieve ervaringen van Staal worden geborgd en de opgedane ervaringen worden verder ingezet. Hierbij
zullen wij aan het begin van het schooljaar nog ondersteund worden door een professional van
Malmberg. Extra aandacht zal er gaan naar de differentiatie binnen de verwerking. Tijdens de
bouwvergaderingen zal hierop gereflecteerd worden.
Cursus Rekenen
Zoals u al heeft gelezen gaan we met rekenen vanaf groep 4t/m7 digitaal. Zo krijgen de kinderen
direct feedback op het gemaakte werk en past het programma zich aan aan de rekenbehoefte
van de leerling.
Creatieve vorming
Creatieve ontwikkeling is een belangrijk onderdeel binnen het onderzoekend leren. Kunstzinnige
vorming zal een vast onderdeel worden binnen ons thematisch onderwijs. We laten ons inspireren door de methode ‘Laat Maar Zien’. Kijken, proeven, luisteren en onderzoeken gaan aan creatie vooraf.
Mike richt momenteel voor beide scholen een prachtig technieklokaal in. Hier gaan kinderen komend jaar geschoold worden in handvaardigheid en beeldende vorming. Dit zal gebeuren tijdens
keuzecursus maar ook daarbuiten.

Cursus lezen
Komend schooljaar willen wij nog meer aandacht besteden aan de differentiatie binnen de groepen. Zo gaan we t/m groep 4 gebruik maken van het leesondersteuningsprogramma ‘BOUW’. De
gemeente
subsidieert dit programma. Ook wordt er minimaal drie keer per week tijd vrijgemaakt om met
groepjes te lezen buiten de groep. Op deze manier streven wij ernaar dat alle kinderen de basisleesvaardigheden beheersen
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