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“Mensen verschillen in de betekenis die ze aan veranderingen geven.  
Daarom is het van belang aandacht en ruimte te geven aan het proces van 

betekenis geven bij veranderingen.  

Die betekenis ontstaat in dialoog tussen mensen.” 

– Peter Senge 

 

 

 

“Voor succesvolle veranderingen is het nodig dat over langere tijd consequent 
dezelfde koers is gevaren. Ondanks de druk van buiten en de waan van de 

dag, is het oorspronkelijke doel altijd in beeld gebleven.” 

–  Jim Collins 
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Inleiding 

 

Dalton Kindcentrum het Parelhof staat voor:   
Een Kindcentrum met de Daltonkernwaarden als uitgangspunt  

 

Het Kindcentrum staat voor een brede vorming die bijdraagt aan een sterke 

persoonsontwikkeling. Dit betekent een efficiënte inrichting van het onderwijs, waarbij de 

kerndoelen worden afgestemd op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen. De 

leerkrachten leiden waar nodig is en begeleiden waar het kan. Het team onderzoekt kritisch 

moderne ontwikkelingen en gaat met de tijd mee. 

 
Een Dalton leerling stelt zich ten doel om op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis 

en vaardigheden eigen te maken. Het Kindcentrum daagt kinderen uit om op basis van 

vertrouwen uitdagingen aan te gaan en verantwoordelijkheid te nemen. Leerkrachten, leerlingen 

en ouders werken samen op basis van wederzijds vertrouwen, waarbinnen verantwoordelijkheid 

wordt gegeven en genomen en verantwoording wordt afgelegd. 

 
Naar kinderen en ouders worden de volgende beloften gedaan: 

 
 Er wordt een veilig pedagogisch klimaat en een leefgemeenschap geboden waarin op een 

natuurlijke en gestructureerde wijze wordt samen geleefd en gewerkt met elkaar 

 Het Kindcentrum biedt een uitdagende leer- en leefomgeving 

 Kinderen leren  ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn, waarbij leren en reflectie 

belangrijk zijn 

 Kinderen leren zelfstandigheid en samenwerken 

 Kinderen leren om, binnen bepaalde grenzen, keuzes te maken 

 Kinderen ontwikkelen zich op cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel gebied en 

burgerschap 

 Kinderen leren vaardigheden voor de 21e eeuw, waaronder digitale geletterdheid,  creativiteit, 

kritisch denken, probleemoplossend vermogen 
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Om de belofte naar kinderen en ouders in te lossen wordt er voortdurend gewerkt aan een proces 

van verbetering aan de hand van de handelingsgerichte cyclus: waarnemen, begrijpen, plannen 

en realiseren op kind-, leerkracht-, groep-, en teamniveau. 

 
Dit document reflecteert op het aanbod van 2018-2019. 
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Kengetallen 

 

Naam School Adres Brinnummer 

DKC Het Parelhof 
         

Zichthof 9-11, 1445HC Purmerend 16MC 

 

 

Externe kengetallen 2018 – 2019 
Aantal leerlingen 1 okt telling 427 

Inschrijvingen 54 

Uitschrijvingen (PO/VO) 83 

Verwijzing SO 2 

Verwijzing SBO 4 

 

Instroom – Uitstroom 2017 – 2018 
Instroom nieuwe leerlingen in groep 0 of 1-2 47 
Instroom nieuwe leerlingen in de overige 
groepen 

7 

Uitstroom van leerlingen i.v.m. verhuizing 15 
Uitstroom van leerlingen vanwege andere 
redenen 

7 

Uitstroom VO 55 

 

Leerlingenaantallen naar geslacht 

Leeftijd M V Totaal 

4 jaar 29 26 55 

5 jaar 39 22 61 

6 jaar 27 26 53 

7 jaar 22 28 50 

8 jaar 19 35 54 

9 jaar 24 30 54 

10 jaar 27 23 50 

11 jaar 26 23 49 

12 jaar - 1 3 

13 jaar - - - 

Totaal 213 214 427 

Per 1 oktober 2018 
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Data per 1 oktober 2018 

Categorie Aantal 
3 jaar of jonger 0 

4 t/m 7 jaar 219 

8 jaar en ouder 208 

Totaal 427 
 

Leerlingen per gewicht 

Gewicht Aantal 

0 396 

0,3 20 

1,20 11 
 

Aantal leerlingen NOAT 85 

Aantal niet-bekostigde leerlingen 0 
 

Opleidingsniveau ouders 
Categorie Verz. 1 Verz. 2 

1 3% 1% 

2 9% 7% 

3 88% 35% 

Onbekend / n.v.t. 0% 57% 

Totaal 100% 100% 
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Opbrengsten 

Vanuit de uitslag van de Waterlandse Overstap kregen we de volgende aandachtspunten: 

Aandachtspunten Aantal leerlingen: 56 

Mogelijk dyslexie 12 
Zouden in aanmerking kunnen komen voor 
LWOO 

9 

Zouden in aanmerking kunnen komen voor 
LWOO/PRO 

4 

Totaal IQ op basis van de NIO-uitslag dat 
beneden gemiddeld (IQ<90) is uitgevallen 

14 

  
 

In combinatie met de schoolresultaten van de basisschool, de IEP eindtoets en in overleg met het 

VO heeft dit geresulteerd tot de volgende uitstroomadviezen en schoolplaatsingen: 

 

Uitstroom groep 8 schooljaar 2018- 2019  
Scholen waarnaar de 8e jaars leerlingen 

zijn uitgestroomd 

Aantal 

Atlascollege Edam 5 

Don Bosco College Volendam - 

Clusiuscollege Purmerend 3 

PSG Gerrit Rietveld Purmerend  5 

PSG Jan van Egmond Lyceum Purmerend 5 

PSG W.J. Bladergroen 2 

PSG Nelson Mandela Purmerend 6 

PSG Antoni Gaudi Purmerend 11 

PSG Da Vinci College Purmerend 15 

Elders 3 

Groep 8 totaal:  56  leerlingen 

Uitstroom groep 8 schooljaar 2018- 2019 
Uitstroomadviezen Aantal 

Praktijk onderwijs - 

Basis Beroeps Leerweg 6 

Basis Beroeps Leerweg / Kader Leerweg - 

Kader Leerweg 5 

Kader Leerweg / Gemengde Leerweg 1 

Kader Leerweg / Theoretische Leerweg 2 

Theoretische Leerweg 9 

Theoretische Leerweg / HAVO 6 

HAVO 15 

HAVO/VWO 5 

VWO 6 
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Inspectiekaart Eindtoets 
 
School Dalton Kindcentrum het Parelhof (16MC) 

Weergave Uitslag Eindtoets t.o.v. inspectienorm 

 2016 – 2017 2017 – 2018 2018-2019 

Aantal deelnemende 

leerlingen 

47 46 55 

Aantal leerlingen in 

leerjaar 8 

48 45 56 

Aantal leerlingen op 

school 

435 427 427 

Aantal ongewogen 

leerlingen 

399 394 396 

Percentage gewogen 

leerlingen 

8% 8% 7% 

Naam Eindtoets CET CET IEP 

Bovengrens inspectie - - - 

Landelijk gemiddelde - - 81,8 

Ondergrens inspectie 534,0 534,0 79,0 

Eindtoets 524,0 525,0 85,5  /  86,7* 

 

Legenda t/m schooljaar 2015 – 2016  

 

Legenda vanaf 2016 / 2017 

 

*gecorrigeerde score 

  

op of boven bovengrens (goed) 

op of boven landelijk gemiddelde (voldoende) 

op of boven de ondergrens (voldoende) 

onder de ondergrens (onvoldoende) 

op of boven de ondergrens (voldoende) 

onder de ondergrens (onvoldoende) 
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Analyse groep 8 
 

 Leerlingenaantal = 56 leerlingen 

 55 van de 56 leerlingen hebben deelgenomen aan de IEP 

 1 leerling heeft niet mee gedaan op basis van uitzonderingsregels (IQ, PRO, kort NL) 

 Gemiddelde IEP op basis van 55 leerlingen = 85,5 

 Gemiddelde IEP op basis van 55 leerlingen  

(- 2 leerlingen met een NIO < of gelijk aan 80) = 86,7 

 
Vervolgens worden de scores van de IEP vergeleken met de schooladviezen. Schooladviezen 
worden op basis van CITO LOVS/IEP  gegevens samengesteld in combinatie met NSCCT en NIO. 
 

Aantal (absoluut & relatief) IEP <> Schooladviezen 
31 van de 55 leerlingen (56%) Voorlopig en definitief advies komt overeen  

16 van de 55 leerlingen (29%) Definitief advies is hoger dan voorlopig advies 

4 leerlingen van de 55 leerlingen (7%) Definitief advies is lager dan voorlopig advies 

31 van de 55 leerlingen (56%) Definitief advies is lager dan IEP score 

4 van de 55 leerlingen (7%) Advies heroverwogen en hoger bijgesteld nav 
IEP 

 

Conclusie 
 

 De wijze waarop de IEP wordt afgenomen, lijkt beter aan te sluiten bij onze populatie 
 

 Kinderen laten bij de IEP zien wat we op basis van andere gegevens van ze kunnen 
verwachten. Ze scoren naar hun eigen mogelijkheden en laten zien wat ze kunnen. 
 

 De IEP score is bij een flink aantal kinderen hoger uitgevallen dan het advies dat we 
hebben gegeven. Dat vonden we niet realistisch in vergelijking met hun mogelijkheden. 
In 4 gevallen hebben we wel het advies naar boven aangepast. 
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Schooltoetskaart 
 

 

Schooloverzicht groep 3 t/m 8 vanuit Ultimview Midden- en Eindtoetsen. 
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Financieel overzicht 

 

Cijfers 2018 

    

  Jaar- begroting Realisatie 
Realisatie minus 

Begroting 

BATEN       

(3.1) RIJKSBIJDRAGEN 1.866.978 2.050.473 183.495 

(3.5) OVERIGE BATEN 400 15.883 15.483 

Totaal BATEN 1.867.378 2.066.356 198.979 

LASTEN       

(4.1) PERSONELE LASTEN 1.631.225 1.780.134 148.909 

(4.2) AFSCHRIJVINGEN 59.993 58.554 -1.440 

(4.3) HUISVESTINGSLASTEN 143.905 138.058 -5.847 

(4.4) OVERIGE INSTELLINGSLASTEN 81.965 94.488 12.523 

Totaal LASTEN 1.917.089 2.071.234 154.145 

Saldo Baten en Lasten -49.711 -4.877 44.833 

Saldo Exploitatie -49.711 -4.877 44.833 

 
Uiteindelijk zijn de totale baten € 198.979 hoger dan begroot, maar ook de kosten zijn  
€ 154.145 hoger dan begroot. Dit komt onder andere door:  
x Hogere rijksbijdrage 
x Personele bekostiging 

x Overige instellingslasten, dit zijn voornamelijk hogere kosten leermiddelen en ICT (€ 12,523) 
en lagere kosten met name aan het onderhoud (€ 5,847). 
Het resultaat over 2018 was € 4,877 negatief. Begroot was een negatief resultaat van € 49.711  

dus het resultaat is € 44,833 positiever dan begroot. 
 

 

 

 

 



Onderwijsinhoudelijk jaarverslag OBS het Parelhof 2018-2019 

 

13 
 

MIP 2018 - 2019 
 

Meerjaren Investering Planning  

Dell Chromebooks 41x ICT (4 jaar) € 14.000 Sep 2018 

Ipads 2x ICT (4 jaar) € 800 Sept 2018 

Prowise touchscreen ICT apparatuur (5 jaar) € 5.000 Okt 2018 

2 sets treinbankjes Meubilair  € 5.000 Okt 2018 

Speeltoestellen binnen OLP Leermiddelen (9 jaar) € 4.000 Dec 2018 

Wasmachine & Droger Inventaris (10 jaar) € 1.000 Jan 2019 

Toetsenborden voor 

Ipads 
ICT (4 jaar) € 1.500 Jan 2019 

Laptops ICT (4 jaar) € 6.000 Jan 2019 

Ipads 10x ICT (4 jaar) € 4.000 Jan 2019 

Ontw.materiaal KB OLP Leermiddelen (9 jaar) € 2.000 Jun 2019 
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Personeel 
 

 

Het Parelhof bestond in 2018-2019  uit groepen van peuterspeelzaal Pinkeltje, 18 “onderwijs” 

groepen, waarvan 1 peuter/kleutergroep, 5 heterogene kleuterbouwgroepen, tweemaal groep 3, 

tweemaal groep 4, tweemaal groep 5, tweemaal groep 6, tweemaal groep 7, tweemaal groep 8 

en de buitenschoolse opvang, de Driesprong. 

Er waren verschillende (maatschappelijke) stages op school, met o.a. stagiaires van de Pabo, ROC, 

Bladergroen, Clusius College. 

De directeur is tijdelijk interim directeur op een andere school. Het directeurschap werd dit 

schooljaar gedeeld. De locatieleider heeft mandaten in uitvoering van de taken. 

De school heeft een intern begeleider en een IB-er in opleiding. 

De school heeft een Daltoncoördinator en Daltonstuurgroep, een ICC-er, ICT-er, 

preventiemedewerker, verschillende coördinatoren, vertrouwenspersoon en BHV-ers, 

gymcollega’s vanuit Spurd. 

De school werkt met een onderwijsondersteuner en schoolmaatschappelijke dienst. 

De school werkt met leerkrachten, onderwijsassistenten, management ondersteuning, een 

conciërge en een ambulant begeleider. 

De school werkt met een aantal vrijwilligers, zij voeren o.a. conciërgetaken uit. 

 

 
Binnen Opspoor wordt er gewerkt met de Digitale Gesprekscyclus. Het team kan hier zelf een 

bekwaamheidsdossier in uploaden. Elk jaar vindt er een gesprekcyclus plaats. Tijdens de 

gesprekken was het pedagogisch/didactisch handelen m.b.t. het afstemmen van het 

onderwijsaanbod binnen het onderwijsaanbod voor de leerlingen, en de daarvoor concreet 

gestelde doelen, onderwerp voor het functioneren van de leerkracht. Er is door de directie 

gewerkt met reflectie inlopen, waarbij het uitgangspunt was om met elkaar te reflecteren op 

ontwikkelingsprocessen. De directie bracht onderwerpen in vanuit flitsbezoeken en er was ook 

ruimte voor de leerkrachten om zelf onderwerpen aan te dragen. 

 

Er is m.b.t. het protocol ongewenst gedrag gewerkt aan een sociaal-veilige omgeving. Er is in alle 

groepen aandacht besteed aan het vergroten van de toets vaardigheid. 
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Elke leerkracht werkte met persoonlijke acties, verbeterpunten en doelen;  

- Het groepsplan vertalen naar de weekplanning, weektaak en dagtaak voor de 

leerlingen/vervolg neerzetten op de leer - en keuzetaak 

- Richten op effectiviteit en doelmatigheid van instructies en didactisch handelen. 

- Aanboren van de intrinsieke motivatie van de leerlingen (eigenaarschap) 

- Reflectie op onderwijsprocessen en eigen onderwijspraktijk 

- Het zichtbaar maken van de doorgaande lijn binnen het concept van het Parelhof voor 

alle leerjaren 

- Ervaringsgericht thematisch onderwijs, met verbinding van de zaakvakken 

- Verbeteren van het expliciete directie instructiemodel 

 

 

PKO Intern Criterium 2018 – 2019 behaalde score 

Aanbod    3    3,5 

Tijd     3    3,0 

Pedagogisch handelen  3    3,5 

Didactisch handelen   3    3,5 

Afstemming    3   3,5 

Actieve rol leerlingen   3    3,5 

Schoolklimaat    3    3,5 

Begeleiding    3    3,5 

Zorg     3    3,5 

 

 

 

Verzuim  
 

De cijfers vanuit Raet  

16MC - Openbaar Dalton Kindcentrum het Parelhof 

 

R-ON-14200-a Verzuim per peilperiode    

  

"Kort 
0-8" 
 
 

0,72% 
 

"Kort 
Middel 
8-43" 
 

0,81% 
 

 "Lang 
Middel 43-
366" 
 

2,56% 
 

 "Lang > 
366" 
 
 

 
 

Totaal 
 
 
 
4,09% 

 Meldings 
Frequentie 
 
 

1,11 
 

Verzuim 
duur 
 
 

12,49 
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De school heeft het afgelopen schooljaar met ziekteverzuim te maken gehad. Dit had 

voornamelijk te maken met hardnekkige griep. Drie collega’s die door andere omstandigheden 

langdurig afwezig waren. 

Het team heeft door het tekort aan invalkrachten, meestal intern, de afwezigheid van collega’s 

weten op te vangen. De school is heel trots op alle collega’s die zich hiervoor hebben ingezet. 

Indien dit niet lukte, is het voorgekomen dat er groepen verdeeld of zelfs naar huis gestuurd 

werden.  
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Het Dalton Kindcentrum 

 
Op 21 maart 2019 is het Kindcentrum bezocht door 5 Daltonvisiteurs.  Deze waren onder de 

indruk van de organisatie, het onderwijs, de doorgaande lijn, de samenwerking, de Daltonvisie 

en het Kindcentrum heeft het Kindcentrum Daltoncertificaat behaald, als 7e in Nederland. 

Sindsdien is het Parelhof een officieel Dalton Kindcentrum. 

Op het gehele Parelhof, bestaande uit de basisschool, de peuterspeelzaal Pinkeltje en de BSO de 

Driesprong, is een doorgaande lijn op inhoud en visie. Er is regelmatig een groot MT overleg, 

waaraan de leidinggevenden van de drie partijen deelnemen. 

Daarnaast is er overleg met het groot DKC team. Deze bestaat uit alle partners die mee 

participeren in het Kindcentrum. 

De naam Parelhof duidt op de tuin die centraal gelegen is op het Zichthof en waaromheen alle 

partijen die het Kindcentrum vormen zijn gesitueerd. Aan de wand in de tuin hangt een 

kunstwerk , van alle kinderen, een voetafdruk gegoten in een parel. Dit kunstwerk wordt elk jaar 

aangevuld met nieuwe leerlingen en collega’s. 

 

Vanuit het Dalton en onderwijs inhoudelijk jaarplan zijn de volgende zaken geëvalueerd: 

 

Teamniveau: 

Er is een start gemaakt met een persoonlijk plan. De doelen vanuit het persoonlijk plan komen 

terug op de doelenborden, er is nog geen doorgaande lijn binnen de bouwen.   

De Daltonkernwaarden zijn per thema periode aangeboden in het Kindcentrum. Pinkeltje en de 

Driesprong werken aan dezelfde kernwaarden. Zo is er een doorgaande lijn binnen het gehele 

kindcentrum.  

Op het Parelhof werken we met een Daltondriehoek op maat. Door het gehele Kindcentrum zijn 

de nieuwe driehoeken zichtbaar.   

Reflectie naar de dagelijkse praktijk is een aandachtspunt. Vanuit de visitatie is het advies 

gegeven om reflectiemomenten de hele dag door te houden.   
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Het leerteam portfolio heeft een aantal bijeenkomsten gehad. Er is een start gemaakt met een 

duidelijke doorgaande lijn. De opzet voor de inhoud van het portfolio wordt door het leerteam 

opgesteld en gedeeld met het team.   

Schooljaar 19/20 gaat het leerteam verder met de ontwikkeling van het portfolio.  

 

De 7 kernwaarden zijn het schooljaar aan bod gekomen. De nieuwe ik doelen zijn binnen de 

bovenbouw met de leerlingen besproken.  De Daltonkernwaarden worden steeds beter ingezet. 

Elk thema staan er 2 centraal door het hele Kindcentrum. Afgesproken is om een kernwaarde te 

behouden en een nieuwe kernwaarde toe te voegen.  

Het doel voor 19/20 is het op maat maken van de ik doelen in de onderbouw, de acties liggen bij 

de Dalton stuurgroep. 

 

De leerpleinen 6-7-8 en het groepsdoorbrekend werken zijn goed ingezet.  

De groepen 3 zijn dit jaar gestart met groepsdoorbrekend werken op het gebied van lezen. Dit 

zetten de groepen 3 voort.  

Groep 3-4-5 zijn gestart met groepsdoorbrekend begrijpend lezen met Nieuwsbegrip. De inzet 

van OOP is daarbij zeer belangrijk gebleken.  

  

Er is onderzoek gedaan naar digitale weektaken. Er is nog geen goed format voor het Parelhof 

gevonden. Ook binnen de regio is hier behoefte aan.  

De groepen 3 hebben hun weektaak format gedurende het schooljaar aangepast om de overgang 

van 2 naar 3 naar 4 soepeler te laten verlopen.  

Actiepunt in groep 4 is het tijdig starten met het inplannen van het planbord van de gehele week.  

Er is gebleken dat door het groepsdoorbrekend werken er een andere inhoud aan de planborden 

gegeven moet worden.  

  

Er is met het werken vanuit de Parnassys leerlijnen gebleken dat de overgang binnen het 

programma nog niet optimaal is.   

Het doel voor het schooljaar 19/20 is peuter en kleuterbouw Parnassys scholing op maat. 
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Leerlingniveau: 

 

De ik doelen verdienen aandacht, ik doelen op het gebied van leren en ik doelen op het gebied 

van Dalton.   

Leerkrachten delen hun eigen leerdoel met de leerlingen.   

De leerlingen kunnen eigen keuzes maken over taken die in het portfolio komen.   

Vanuit de onderbouw zien we de betrokkenheid voor het portfolio groeien.   

De leerlingen  uit alle parallel groepen werken doelgericht met leerpleinen.   
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Jaarverslag schooljaar 2018 – 2019 

Peuterspeelzaal Pinkeltje DKC Parelhof  
 

In het schooljaar 2018-2019 is verder vorm gegeven 

aan het structureel overleg m.b.t. de zorgkinderen (IB 

overleg) In de Purmer-Noord hebben wij een groot 

aandeel in het aantal zorgkinderen. Het jaar kenmerkt 

zich dan ook als een bijzonder intensief jaar, waar wij 

regelmatig alle zeilen hebben moeten bijzetten, in 

samenwerking en met extra interne ondersteuning 

van onze basisschool en externe medewerkers van diverse organisaties. 

 

Wij (h)erkennen de toegevoegde waarde van de samenwerking met het wijk gebonden zorgteam. 

Net als vorig jaar bespreken wij periodiek (1 maal per 2 maanden) op hoofdlijnen het toenemend 

aantal zorgkinderen in de Purmer Noord  (taalachterstanden, zeer diverse ontwikkeling 

achterstanden) Hierbij werken wij samen met Gemeente, collega’s kinderopvang, Centrum voor 

jeugd en gezin,  logopedie, Spirit en VTO team. 

Met de jeugdverpleegkundige van de GGD hebben wij daarnaast om de 6 weken overleg op 

individueel niveau over de zorgkinderen. 

 

Zowel de Gemeente Purmerend als bovengenoemde partners weten ons en het Dalton Kind 

Centrum in het algemeen goed te vinden als het gaat om de begeleiding en opvang deze specifieke 

doelgroep, wij ondervinden veel waardering voor onze werkzaamheden, flexibiliteit en 

oplossingsgerichte (maatwerk) aanpak.   

Activiteiten, een greep 

 In het schooljaar 2018-2019 zijn er gezamenlijke 5 thema’s met de basisschool 

gerealiseerd. Met de schoolbegeleidingsdienst, hebben wij het, nog steeds lopende, 

verkeer educatie project gevolgd met een daarbij behorende ouderbijeenkomst welke 1 

week voor de zomervakantie afgerond gaat worden.  

 Ook Artis stond dit jaar weer op het programma en dat is en blijft toch wel een feestje 

voor ouder en kind. Wederom weer een heel geslaagde dag.  
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 Gast op gympies i.s.m. Spurd is bij ons een groot succes, onze peuters leren veel van de 

gymdocent van Spurd. Ze leren vrij bewegen, klimmen, klauteren en koprollen maken en 

krijgen naast het plezier in bewegen ook meer zelfvertrouwen. Juf kijk eens wat ik al kan 

 hoe leuk is dat!! 

 In samenwerking met de Bibliotheek organiseren wij voorlees bijeenkomsten voor 

ouders en peuters (voorlezen, digitaal prentenboek en vertelkastje) een waardevolle 

toevoeging aan onze programmering, waar ouders zelf zien en ervaren, hoe belangrijk 

het is voor de spraak taal ontwikkeling en de beginnende geletterdheid.  

 Ouderbijeenkomst i.s.m. de GGD Purmerend over kind en Media (gebruik van en controle 

op devices door peuters)  

 In het schooljaar 2018-2019 zijn alle VVE pedagogisch medewerkers weer helemaal 

bijgeschoold of hebben hun VVE opleiding afgerond. Wij werken sinds 2005 met de 

methode Startblokken en de avond vervolgopleidingen voor deze methode stonden reeds 

ingepland voor het 4e kwartaal 2019. Het basisonderwijs op Parelhof gaat echter over op 

de vernieuwde methode Schatkist en daar sluit de methode Startblokken niet helemaal 

op aan. Derhalve hebben wij in het belang van de doorlopende leerlijn, besloten om ook 

hier bij het basisonderwijs aan te sluiten en gaat Pinkeltje geheel over op een nieuwe 

methode, Uk en Puk, de voorloper op Schatkist. Na 14 jaar Startblokken is het wellicht 

ook weleens tijd om aan een geheel nieuw hoofdstuk te beginnen. Onze leidsters zijn 

enthousiast over Uk en Puk en wij zijn op zoek naar een opleidingsinstituut, die ons een 

gecertificeerde avond opleiding aan kan bieden. We hebben deze min of meer al op het 

oog, maar de uitdaging bij deze opleidingen is het altijd moeten vinden van voldoende 

deelnemers. Wij hebben 7 mensen voorgedragen en het wachten is nu op het kunnen 

aanvangen met de opleiding.    

Peuter-Kleutergroep 

De gemengde peuter kleuter groep heeft zich in dit schooljaar weer verder kunnen ontwikkelen 

en wordt positief ervaren door de Gemeente en toezichthouders. Maar belangrijker nog is wat 

de ouders hiervan vinden.  
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De meeste ouders reageren enthousiast op deze ontwikkeling en zien ook de voordelen van het 

samengaan van 3 jarige peuters met 4 jarige kleuters. 

De 3 jarige peuters wennen spelenderwijs aan hun overgang naar groep 1 van de basisschool en 

wij creëren op deze manier een welhaast perfecte doorlopende leerlijn, waarbij de peuter op 4 

jarige leeftijd doorstroomt in dezelfde klas, met dezelfde juffen naar groep 1.  

Juf Anna heeft in de loop van dit afgelopen schooljaar aangegeven verder te gaan met haar studie 

en is inmiddels vrijgesteld van werkzaamheden, zodat zij zich volledig op haar nieuwe toekomst 

kan gaan richten. 

Anna wordt ontzettend bedankt voor haar werkzaamheden en tot aan het begin van de 

zomervakantie tijdelijk vervangen door juf Tess. In het volgende schooljaar staat onze nieuwe 

pedagogisch medewerkster juf Stephanie samen met juf Anouk voor onze peuter kleutergroep.    

Extra inzet 

In mei 2019 is meester Sven bij ons begonnen. Op het Dalton kind centrum is heel veel werk te 

verzetten en Sven is als Algemeen Medewerker Kind Centrum aangetrokken. Sven biedt centrum 

breed (kinderopvang en onderwijs)  assistentie en begeleiding aan.  Hierbij valt te denken aan 

individuele begeleiding, administratieve werkzaamheden etc.  Sven is van huis uit Grafisch 

vormgever en heeft ook enige tijd aan de Pabo gestudeerd. Om er nog beter in te kunnen komen, 

begint Sven met de opleiding onderwijs assistent.  
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De Driesprong – Samenwerking Parelhof 
 

 

De pedagogische kwaliteit en het team staan als een huis. Teamvorming met school is nog wel in 

wording. We willen een gevarieerder activiteitenprogramma aanbieden in samenwerking met 

school. We mogen alle ruimtes van de school hiervoor gebruiken. Gezien de grote van de locatie 

is dit super fijn. 

Doordat we onderdeel zijn van het KC is de samenwerking erg prettig. Er valt samen nog veel te 

ontdekken. Processen die optimaler kunnen en door de samenwerking kunnen erg veel kosten 

bespaard worden. Denk hierbij aan inkoop, administratie, onderling gebruik van de lokalen.  

KC het Parelhof is een Dalton Kind Centrum. In 2019 hebben we met alle betrokken partijen hard 

gewerkt om samen gecertificeerd te worden als Dalton Kind Centrum. En dat is gelukt, een 

prestatie om trots op te zijn! Punten die daar voor ons uit kwamen zijn investeren in opleidingen 

Dalton en aansluiten vanuit de BSO bij de Dalton stuurgroep. 

Het huidige team is kwalitatief zeer kundig en hierdoor heerst er een goed pedagogische kwaliteit 

op de locatie. Samenwerking met de intern begeleider van school loopt ook heel goed waardoor 

we nog beter zicht hebben op de kinderen. De zorg om het kind staat centraal en dat begint al 

zichtbaar zijn vruchten af te werpen. De weg naar de pedagogisch coaches weten de 

medewerkers ook goed te vinden als we toch extra hulp nodig hebben. 

De activiteiten worden dagelijks met de kinderen bedacht. Zo sluiten deze zo goed mogelijk aan 

op de wensen/behoefte van het kind.. Dit doen we omdat we willen aansluiten op de Dalton 

gedachte. 

De activiteiten worden grotendeels op de locatie zelf aangeboden. We hebben nu het aanbod om 

ook de ruimte binnen school hiervoor te mogen gebruiken. We gaan samen ontdekken hoe wij 
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ons activiteitenaanbod hierop kunnen aanpassen en uitbreiden. Vooral ook voor de 8 plus 

kinderen willen we een passend aanbod aanbieden door ze zelf aan te laten geven wat ze leuk 

vinden. Creatieve overleggen gaan we hiervoor inplannen met deze doelgroep. De ruimte binnen 

school zijn hier natuurlijk een uitkomst voor. 

Ook blijven we de nationale dagen die wij binnen Nederland kennen gebruiken binnen onze 

activiteiten. Als voorbeeld kennen wij de nationale opruimdag, nationale pannenkoekendag, 

nationale poepdag of bijvoorbeeld de nationale modderdag. Binnen Nederland is er bijna wel elke 

dag uitgeroepen tot een nationale dag. We gebruiken deze dagen om betrokken met de 

maatschappij bezig te zijn en met nieuwe creatieve activiteiten te komen. 

Aansluiten op de jaarplanning van school qua activiteiten is ook een belangrijke manier om met 

school en de kinderen samen te werken. Ook willen we blijven pionieren met nieuwe diensten. 

Een voorbeeld hiervan is het aanbieden van ontbijtservice. Warm, positief, persoonlijk en 

vriendelijk is waar wij voor willen staan 

De communicatie op de Driesprong is dik in orde. Richting ouders wordt er zeer regelmatig 

gecommuniceerd waar we allemaal mee bezig zijn. Ook zijn we samen met het kindcentrum 

actief op Facebook waar we ook weer laten zien welke leuke activiteiten we hebben georganiseerd. 

Dit vergroot de betrokkenheid. 

Sinds het begin van 2018 hebben wij een nieuwe Oudercommissie. Deze is tot op heden zeer 

actief. Deze willen we ook laten aansluiten bij de oudercommissie van het kindcentrum door een 

afgevaardigde. Hierdoor wordt de communicatie, betrokkenheid nog groter. 

Ook de communicatie en samenwerking met school gaat goed. Dit is echt het voordeel vanuit het 

kindcentrum. Wij vormen samen met de Peuteropvang en school een MT waarin we regelmatig 

overleggen. Hierin is samenwerking altijd een onderwerp van gesprek. We zijn nog druk in 

ontwikkeling van het kindcentrum. Het is ontzettend interessant om samen op zoek te gaan naar 

de voordelen hiervan. Ook op het gebied van uitwisselen van personeel. Investeren in nieuwe 

collega’s die ook als klassen assistent kunnen fungeren is hier van groot belang. Het 

samenwerken wordt hierdoor nog belangrijker maar ook zeker makkelijker. We kijken uit naar 

een mooie toekomst samen! 
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Aanbod 

 
Het Parelhof werkt aan het opbrengstgericht/evaluatiegericht onderwijs, waarbij het gaat om 

het vooraf formuleren van concrete vaardigheidsdoelen, die weggezet worden in groepsplannen 

en het systematisch evalueren en analyseren van de beoogde leerresultaten. Binnen de 

evaluatiecyclus reflecteren de leerkrachten dagelijks op het eigen handelen binnen het 

onderwijsaanbod en de gestelde doelen om de leeropbrengsten te monitoren en opnieuw 

hiervoor concrete doelen te stellen. 

Het bijstellen van het onderwijsleerproces en de onderwijsbehoefte van elke leerling is van 

belang, waaronder het werken met ontwikkelingsperspectieven. Dit heeft als doel het 

maximaliseren van prestaties en het verhogen van de intrinsieke motivatie van de leerlingen, 

waardoor zij eigenaar worden van hun leerproces. 

 

Leerkrachten worden hier steeds vaardiger in. De rol van de Daltoncoördinatoren, IB en directie 

is hier van belang in geweest. Er zijn regelmatig reflectiebijeenkomsten geweest waarbij men 

elkaar van de ontwikkelingen hierbinnen op de hoogte bracht. Ook de team/individuele 

scholingen zijn hiervoor van belang geweest. 

 
De school werkt jaarlijks met een onderwijsinhoudelijk verbeterplan. Dit heeft als doel het 

verbeteren van de individuele en-groepsvaardigheid voor de vakken rekenen, spelling, 

begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat, zodat deze, volgens de inspectienormering, 

op een voldoende niveau uitkomt. Het verbeterplan is in lijn met de herstelopdrachten van de 

inspectie n.a.v. het bezoek in november 2018. 

 

Dalton

Leeropbrengst

Persoonlijke 
ontwikkeling
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Als we kijken naar de gemiddelde opbrengsten van de school per groep, is een stijgende lijn 

zichtbaar in vaardigheidsscores. Deze lijn werd voortgezet in het schooljaar 2018-2019 om tot 

gemiddeld voldoende resultaten te komen binnen de hele school. 

De IEP is dit schooljaar als CET afgenomen met een mooi resultaat. Opnieuw hebben de 

leerlingen naar verwachting gescoord. 

Het verbeterplan is geëvalueerd en omgezet in een nieuw ontwikkeldocument. Met 

verbeterpunten gericht op effectief en doelmatig onderwijsaanbod. 

 

Evaluatie per actiepunt 

Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) = Bouwen aan een positieve school 

(samenleving) 

 
Het Parelhof richt zich met behulp van SWPBS op het neerzetten van een schoolcultuur waarin 

waarden en normen helder voor iedereen zijn neergezet en waarbinnen de missie van de school 

optimaal uitgevoerd kan worden. SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het 

leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van 

de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat 

past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna 

systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, 

waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. De school wordt hierbij 

ondersteund door de ondersteuningsadviseur. 

De werkgroep BPS heeft input gegeven aan het bevorderen van het gewenste gedrag door, samen 

met de Vreedzame school verschillende acties neer te zetten.  Gebleken is dat de werkgroep 

intensiever kan samenwerken. Hiervoor wordt een plan van aanpak gemaakt voor het volgende 

schooljaar. 

 

“Oor voor elkaar” en “Oog voor de omgeving”. Dit werd enthousiast opgepakt door de leerlingen.   

 

In het schooljaar 2018 – 2019 heeft de methode “Vreedzame school” gerichte aandacht gekregen. 

De kaarten met daarop de afspraken zijn overal in de school zichtbaar opgehangen en besproken. 

Ook werden de afspraken via Facebook en ouderportaal gecommuniceerd met de ouders. De 
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uitgangspunten van de Vreedzame school werden in de groepen uitgewerkt tijdens de VZS lessen. 

Dit schooljaar is er opnieuw mediatorentraining geweest en zijn er mediatoren en assistenten 

aangesteld. Deze werden ingezet waar dit nodig was. Tevens waren de mediatoren en assistenten 

aanwezig tijdens de pauzes, zichtbaar in speciale hesjes 

• De lijst met mediatoren hangt in de klassen. 

• De taken van de mediatoren worden op papier gezet. 

• De pauze- en dus ook de mediatorentijden zijn een aandachtspunt. 

• Mediatoren zijn aanwezig op ZH 9 en ZH 11 van 10.00-10.30 en van 12:00-12:30, wordt 

er langer buiten  gespeeld dan is dat zonder mediatoren. 

• Er kan gemedieerd worden elke dag van 10:45-11:00 en van 12:45-13:00 

• Afgelopen schooljaar zijn de mediatoren drie keer bij elkaar geweest 

 

De school werkt samen met de SBZW aan het plan voor de ondersteuningsadviseur, waarbij het 

schoolondersteuningsprofiel (SOP) uitgangspunt is, met als doel: 

• Het vergroten van de basisondersteuning 

• Besprekingen in het ondersteuningsteam (OT) zijn alleen voor die leerlingen die 

(mogelijk) buiten de basisondersteuning vallen.  

De samenwerking tussen de OSA en het Parelhof werd in het schooljaar 2018-2019 

geïntensiveerd. Er werd ingezet op de doorgaande lijn vanaf de peuterleeftijd. Ook de BSO werd 

daarbij betrokken, waarbij het ging om aanpak en aandacht voor de leerlingen.  

Het geheel is geëvalueerd en wordt bijgesteld in het ontwikkelplan. 

 

We versterken onszelf als team door gebruik te maken van onderlinge 

samenwerking. 

 

Het Parelhof zet in op een lerende organisatie waarin teamleden samen het onderwijsaanbod 

vorm geven door middel van wekelijkse werkoverlegmomenten, het vormen van leerteams en 

scholingsdagen. De inhoud van deze werkoverlegmomenten is gerelateerd aan het jaarplan en 

richt zich op de dagelijkse praktijk. Het doel hiervan is de vaardigheid en de opbrengsten van de 

leerlingen te verhogen. 
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• Afgelopen Werkoverleg  punten van tevoren inbrengen en onderling bespreken. Zo 

wordt iedereen eigenaar van het werkoverleg 

• Dalton inloopuur 

• Videomateriaal met elkaar delen 

• Coöperatieve werkvormen 

• Samen thema’s voorbereiden 

• Samenwerking tussen de kleuterbouw en Pinkeltje 

 

Samenwerking stond ook in het schooljaar 2018-2019 centraal. Aandachtspunten blijven het 
effectief inzetten van het werkoverleg. Pinkeltje en de kleuterbouw hebben een intensieve 

samenwerking met de peuter/kleutergroep. 
 

Vanuit de reflectie inloop is gebleken dat de Daltoninloop uren anders vormgegeven moeten 

worden, dit jaar hebben vooral de nog niet gecertificeerde collega’s veel gebruik gemaakt van 

de Daltoninloop. 

 

Reflectie staat centraal in de dagelijkse praktijk. Reflectie op jezelf, op de 

leerlingen/leerstof en met de kinderen. 
 

Elke collega reflecteerde de inhoudelijke aanpak op zijn of haar manier. Leerkrachtgedrag mag 

nog meer benadrukt worden. Vanuit de directie en IB zijn er in het schooljaar verschillende 

gezamenlijke reflectiemomenten geweest. Dit is door iedereen als zeer zinvol ervaren. 

De teamleden van het Parelhof hebben , in het traject van Turning Learning, zich geschoold in 

The New Pedagogies For Deep Learning. Hierbij staan de vaardigheden vanuit de 21e eeuw en 

het raamwerk van Opspoor centraal. Op de uitkomst van een persoonlijke scan hebben de 

teamleden een persoonlijk actieplan ontwikkeld en dit binnen een leerteam geëvalueerd. Het 

blijkt dat het werken vanuit thema’s opnieuw aandacht nodig heeft en dat het nodig is om het 

curriculum beter bij te houden waar het gaat om de wereld oriënterende vakken. 

 
De nieuwe kernwaarden digitale geletterdheid en burgerschap maken een mooie ontwikkeling 

door. De Daltonvisie is onze stevige basis en vanuit thematisch werken maken wij het onderwijs 

betekenisvol .  

Er wordt steeds meer groepsdoorbroken gewerkt, wat het onderwijs effectief maakt. Instructies 

worden gedeeld en kinderen krijgen op niveau les. In de mb-bb kunnen leerlingen op sommige 

vakgebieden doelgericht eens per week een extra doel kiezen om te oefenen. Dit willen we gaan 

uitbreiden, ook naar de onderbouw toe. Leerlingen uiten dat ze dit fijn vinden en vaker willen.  
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We waken voor enkel het aanbieden van niet beheerste doelen. Er is ook een aanbod aan de 

plusleerlingen in de bovenbouw. Het aanbod in alle groepen moet hoog genoeg zijn. In alle 

groepen moeten leerlingen van alle niveaus kunnen komen.  

Er is geconcludeerd dat de praktische middelen, weektaak/planbord, zoals we deze hadden 

ontwikkeld niet meer goed aansluiten bij onze huidige ontwikkelingen. Ooit schreven kinderen 

zich in voor de instructie en op de planning ter verantwoording naar de leerkracht. Dit is in het 

huidige systeem niet meer haalbaar. We moeten opnieuw kritisch gaan kijken naar onze 

middelen. 

• Voldoet onze weektaak nog? Hoe is dit met Snappet en groepsdoorbroken/leerpleinen? 

• Digitale weektaken binnen Google voldoen niet.  

• Hoe zorgen we evengoed dat het voor de leerlingen duidelijk is? 

• Hoe moeten de planborden eruit komen te zien?  

• Hoe maken we de inhoud leerpleinen duidelijk?  dat kan eventueel wel digitaal!  

• Is elke dag leerpleinen haalbaar? (gym)  

• Kunnen en moeten we de thema’s op het planbord zichtbaar maken? Willen we dit of op 

een ander bord? 

• We zijn ooit begonnen met leerlingen zelf voor instructie te laten intekenen. Willen we 

dit nog op het bord? Of laten we dit alleen voor leerpleinen digitaal doen? Hoe willen we dit 

hebben? 

• Deze punten en de vervolgpunten worden weggezet in het nieuwe jaarplan.  
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De school heeft het onderwijs geïntegreerd aangeboden 

binnen schoolthema’s. De kerndoelen van het onderwijs 

werden hierin nageleefd en getoetst. De leerlingen 

hebben door middel van eigen onderzoeken de thema’s 

uitgewerkt en gepresenteerd. Het werken met 

Chromebooks is hier ondersteunend in geweest. Binnen 

het thematisch/onderzoekend leren laten de leerlingen 

vaardigheden zien die ze kunnen toepassen vanuit het 

onderwijsaanbod. Ook wordt het leren meer zichtbaar. De leerlingen leren binnen een context. 

 

Werken in thema’s 

We werken binnen wereldoriëntatie thematisch met onderzoeksvragen. De kerndoelen en 

leervaardigheden vanuit de 21e eeuw en de Dalton kernwaarden zijn uitgangspunt. Dit schooljaar 

zijn de volgende “schoolthema’s” aan bod gekomen: 

 
• Jij, ik, wij: samen Dalton Kindcentrum het Parelhof (o.a. de opening van het Dalton 

Kindcentrum) 

• Ons Kindcentrum: daar zit muziek in ! 

• 3 thema’s vrije keus 

 

De thema’s werden op verschillende wijze afgesloten, zoals: een presentatie, theater een film  enz. 

Ook de ouders mochten bij deze afsluitingen aanwezig zijn. Verder werken de groepen met eigen 

onderzoeksvragen en thema’s. 
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Cultuur 
 

Thema openingen en –sluitingen 

We hebben 2 schoolbrede thema’s gehad: ‘Jij, ik, wij: samen Dalton Kindcentrum het Parelhof’ 

en ‘Ons Kindcentrum: daar zit muziek in !’ 

Tijdens het eerste thema wordt een basis gelegd voor een goed pedagogisch klimaat. Er werden 

samen met de leerlingen groepsafspraken gemaakt. Leerlingen uit verschillende groepen 

werkten met elkaar samen. 

Bij het tweede thema lag de nadruk op muzikale vorming. Openingen en sluitingen werden per 

bouw georganiseerd, vaak met een inloop voor ouders. In deze periode klonk er veel muziek door 

alle ruimtes. 

 

Cultuurloper 

I.s.m. Plein C is op directie- en ICC-niveau een vervolg gegeven aan het traject met als einddoel 

een meerjarenvisie te formuleren incl. een activiteiten overzicht. 

 

Muziek 

De muziekschool heeft lessen verzorgd in de groepen 5 en het schoolkoor heeft in de sint/kerst 

periode de zang verzorgd.  De Sing-Along heeft één keer plaatsgevonden, rondom de kerstperiode. 

 

Musea 

Groep 6 is naar het van Gogh geweest, groep 7 naar het Rijks en groep 8 naar het Stedelijk. 

 

Gezinsgroepen 

Deze samenwerkvorm past prima bij onze visie. Leerlingen uit alle groepen ontmoeten elkaar en 

doen een leuke activiteit, zoals het maken van een groepsknutselwerk, kerststukjes en voorlezen. 

 

Na-schoolse aanbod 

Het aanbod bestond uit beeldende vorming en toneel door Wherelant en muzieklessen/koor 

verzorgd door de Muziekschool. Dansen is ook aan bod geweest. Bij de peuters is het 

“peuterkliederen”onder schooltijd aangeboden. 

De kinderen die op de buitenschoolse opvang zitten, kunnen ook meedoen aan de naschoolse 

activiteiten. 
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ICC 

De inlopen zijn matig bezocht, maar gaven wel weer inspiratie. Hier is ook verslag gedaan van 

de workshops die bezocht zijn door diverse collega’s. Hieruit is een ICC-team ontstaan.  

 

ICT 

Afgelopen jaar zijn er vier inlopen geweest. Tijdens de inlopen hebben wij tools met elkaar 

kunnen delen, zoals Classroom, LessonUp. Er zijn ook veel praktische zaken gedeeld omtrent de 

verschillende migraties. De ICT-inlopen werden bezocht door ongeveer 10 leerkrachten per keer.  

Volgend jaar sluiten de inlopen aan op de volgende periode en reflectie toevoegen op het jaarplan. 

 

De kinderen hebben aan het doel ‘informatievaardigheden’ gewerkt tijdens het thema en het 

maken van een werkstuk en spreekbeurt. Opvallend is dat kinderen het lastig vinden om 

informatiebronnen met elkaar te vergelijken. 

 

In de meeste groepen hebben de kinderen kennis gemaakt met ‘computational thinking’, 

programmeren. In de onderbouw is gestart met de BlueBot. In de middenbouw zijn de kinderen 

gestart met Scratch. In de bovenbouw hebben de kinderen kennis gemaakt met Lego WeDo, 

scratch, Osmo en de OzoBot. 

 

In het gehele Kindcentrum is een start gemaakt met de nieuwe Daltonkernwaarde: digitale 

geletterdheid. Deze kernwaarde heeft twee periodes centraal gestaan. In de bovenbouw hebben 

de leerlingen intensief gewerkt met de Google Drive. De groepen 7 en 8 hebben meegedaan aan 

MediaMasters, waarbij mediawijsheid centraal staat. 

 

In de groepen 4 t/m 8 is er fijn gewerkt met Snappet. Er zijn nieuwe lessen ontdekt, zoals 

studievaardigheden, technisch lezen. Werkwijze 3 kan niet meer ingesteld worden, maar hier 

moet je naar toe werken door veel tijd te bieden voor eigen doelen. 

 

Op de chromebooks en computers werken wij met Nieuwsbegrip, Grooveme, Veilig Leren Lezen 

Kim-versie, Schatkist, Gynzy, Pennenstreken, VVN en diverse internetsites. Dit werkt prima. De 

toegang via Zuluconnect is toegevoegd. 
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Iedere leerkracht heeft een iPad. 

De eerste inloop over de G-suite omgeving was een succes. Volgend jaar pakken wij dit door in 

de eerste periode. 

Wij zijn volledig in de cloud gaan werken: sharepoint van OpSpoor. We zijn hier tijdens een  

studiedag in geschoold. Elke teamlid logt in op het Perron van Opspoor en heeft een eigen 

omgeving in de Onedrive en een gezamelijke omgeving op het sharepoint. 

Er zijn dit jaar twee migraties uitgevoerd. Dit is niet allemaal soepel verlopen. Hier is veel ICT-

tijd in gaan zitten. Er is een nieuwe leverancier van printers, Xerox. Dit gaat volgens de richtlijnen 

van AVG en verloopt nog moeizaam. Er is een pilot uitgevoerd met MijnRapportfolio. Helaas nog 

niet tevreden. 

 

 

 

 

Leesplan evaluatie 

 
 

De leescoördinatoren zijn Marjan Hemmelder en Nicolette Plas en de leesconsulent is Kitty van 

de Weerd 
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Door omstandigheden is Nicolette dit schooljaar niet in staat geweest haar taken te doen. Kitty 

heeft de taken van de bibliotheek overgenomen. De rest van de taken zijn verdeeld onder de 

leerkrachten en ondersteuners. Nicolette houdt zich gewoonlijk bezig met de praktische en 

inhoudelijke zaken van de bibliotheek en de samenwerking met bibliotheek Waterland. Marjan 

en Nicolette zouden het tutorlezen coördineren maar dat is door ziekte dit jaar niet gelukt. 

 

 Wij hebben gewerkt volgens de basiswerkvormen die beschreven in het handboek voor 

leesbevordering (Jos Walta) 

 Aan het eind van het schooljaar gebruiken de leerkrachten de 25 korte werkvormen voor 

de Boekenkring uitgegeven door de Bibliotheek op school 

 Kitty en Nicolette hebben leesinlopen gehouden over het verzorgen van een Boekenkring 

 Kitty heeft samen met de Leeskidz in een paar groepen een boekenkring gehouden 

 Er is veel gewerkt met het programma Bouw, waarbij tutoren uit de bovenbouw worden 

ingezet om leerlingen uit de groepen 3, 4 en soms 5 helpen oefenen met lezen. 

 De leesmonitor is afgenomen en de uitkomst bepaalt de inzet in 2019-2020 

 Er is weer met succes voorgelezen door bovenbouwers aan jongere kinderen in 

gezinsgroepen. 

 

Er werden activiteiten georganiseerd om het (voor)lezen bij/door ouders te bevorderen. Dit 

gebeurt in samenwerking met bibliotheek Waterland. 

 

We hebben ingezet op een doorgaande lijn VVE-kinderen van Pinkeltje en kleuters Parelhof: 

thema’s, Voorleesexpress, Nationale Voorleesdagen etc. 
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Parelraad (=leerlingenraad) 2018-2019 
 

De Parelraad speelt een belangrijke rol in de schoolontwikkeling .Ook zijn zij nauw betrokken 

zijn bij de projecten met Clup welzijn en de buurt. 
 

De Parelraad denkt mee over het schoolbeleid en heeft zich beziggehouden met de volgende 

punten: 

 Gedrag van kinderen op school; hoe gedragen we ons en hoe kunnen we elkaar helpen? 

 De Parelraad geeft rondleidingen tijdens kennismakingsgesprekken met ouders 

 De Parelraad ontvangt bezoekers en geeft rondleidingen tijdens de open dag 

 De Parelraad heeft bepaald naar welke goede doelen het sponsorgeld gaat. Dit is o.a. 

geworden: stichting Hulphond  

 

 
 

Acht leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 zijn ook dit schooljaar actief geweest en zijn betrokken 

geweest bij allerlei onderwijsactiviteiten.  

Promoten Gezonde School  
Promoten Jaarfeest 
Sponsoren Sticchting Aap 
Schoolontwikkeling 

Open Dag 
Rondleidingen 
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Schoolklimaat en veiligheid 

 

Op het Kindcentrum werken we met de De Vreedzame School, een compleet programma voor 

basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en 

de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem 

krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 

Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open 

voor de verschillen tussen mensen. Er worden wekelijks lessen gegeven in alle groepen. 16 

leerlingen uit de groepen 7/8 zijn opgeleid tot mediatoren. 

In de werkgroep 'Jij, ik, wij, samen DKC het Parelhof" zitten leerkrachten, ouders en 2 

leerlingen uit de Parelraad. De werkgroep heeft input gegeven voor de thema's en baseert zich 

op de V.S. en op positief gedrag (B.P.S.) 

Als er meer nodig was, hanteerden wij een aanpak van pesten die goed past bij de 

uitgangspunten van De Vreedzame School. Het anti-pestprotocol is gevolgd. 

Ook dit jaar is door de groepen 6, 7 en 8 de enquêtetool van Vensters ingevuld. Naast de 

enquêtetool van Vensters, is er gewerkt met Viseon vanuit het leerlingvolgsysteem van Cito. 

Viseon geeft een beeld van het welbevinden van de leerlingen van groep 1 t/m 8 in relatie tot 

school. Er waren een anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon actief. 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: 

 

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op 

een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn 

vaardigheden, zoals: samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale 

competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het 

verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt naast cognitieve ontwikkeling de basis 

van ons onderwijs. Wij benaderen de kinderen als individu met een eigen persoonlijkheid en 

talenten en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun nieuwsgierigheid, interesse en 

(onderwijs)behoefte. 

Kinderen ontwikkelen zich in een schoolse samenleving. Er wordt aandacht besteed aan 

groepsgevoel en saamhorigheid o.a. door jaarlijks in iedere groep te starten met het thema: "Jij, 

ik, wij samen DKC het Parelhof". Samenwerken en communiceren, vertrouwen en verbinden 
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zijn kernwaarden in ons onderwijs en zijn de basis voor een optimale ontwikkeling van de 

kinderen. 

Concreet was het volgende zichtbaar op onze school: 

• De kernwaarden van de school stonden centraal binnen de school voor kinderen, leerkrachten 

en ouders 

• In alle groepen werd gewerkt met de methode van de Vreedzame School 

• Binnen de school werd gewerkt met een leerlingenraad, de Parelraad 

• Het welbevinden van de kinderen gemeten is in kaart gebracht met behulp van Viseon en in 

de groepen 6,7 en 8 met behulp van een vragenlijst vanuit Vensters 

• De school heeft de Rots & Watertraining aangeboden aan individuele leerlingen vanaf groep 5 

• Ib hield "kletspot" inlopen in de groepen waarbij kinderen onderwerpen die te maken hebben 

met sociaal-emotioneel welbevinden konden bespreken 

• De school werkte samen met een schoolmaatschappelijk werker die iets kan betekenen voor 

kinderen en ouders 
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BHV 2018-2019 
 
De bedrijfshulpverleners op het Parelhof zijn:  

Erik, Marjan, Helen, Arianne, Aaltje, Marja, Nicolette, Petra, Manôn, Caroline, Astrid 
Tyson, Sasja en Margaret hebben de opleiding gevolgd en het diploma behaald. 

De collega’s van Pinkeltje en de BSO zijn allemaal in het bezit van een EHBO-diploma.  

 We hebben dit jaar allemaal deelgenomen aan de herhalingscursus.  

 We hebben dit schooljaar 1x een ontruimingsoefening gehouden. De peuters en kleuters 

nog een extra oefening. We zijn tevreden over het resultaat, want alle leerlingen hadden 

vlot de school verlaten. We hebben in elke groep een ontruimingsplan hangen en 

vluchtroutes hangen op verschillende plaatsen. Dit geldt voor het hele Kindcentrum, dus 

inclusief Pinkeltje en de BSO.  

 De BHV’ers lopen regelmatig een ronde om te bekijken of de vluchtroutes toegankelijk 

zijn en of de noodverlichting goed functioneert.  

 De BHV’ers hebben regelmatig leerlingen geholpen, die zich verwond hebben. Er zijn 

apparaten, voorzien van verschillende soorten pleisters, bij de keukens opgehangen en in 

alle kleutergroepen.  

Het Kindcentrum veiligheidsplan is vastgesteld en staat op de website. Het gaat daarbij om zowel 

sociale als fysieke veiligheid. 

Op het Parelhof zit een aantal kinderen met een pinda-allergie. Om deze kinderen een veilige 

omgeving te bieden, zijn we een pindavrij Kindcentrum. 
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Scholing 

 

 De school nam dit jaar, deel aan het Regio Daltonoverleg 

 De school nam deel uit van de scholingsdagen van Opspoor 

 De school is vertegenwoordigd in het ICT/ICC en -IB netwerk 

 De teamleden volgen de Dalton scholing. De gecertificeerde leerkrachten werken aan 

persoonlijke verbeterpunten en de niet-gecertificeerden volgen de Dalton opleiding 

 Het team volgde de scholing vanuit de kernwaarden van het Dalton, intern verzorgd door 

de daltoncoördinatoren 

 Het team volgde de scholing aangeboden door Opspoor 

 De locatieleider volgt de schoolleidersopleiding 

 Eén IB-er heeft de IB-opleiding afgerond en de andere IB-er volgt de opleiding tot 

beeldcoach 

 De teamleden worden opnieuw geschoold in werken met het Edi-model: effectieve directe 

instructie m.m.v. Klaarr 

 
 

Bijzondere activiteiten  

 
 Behalen van het certificaat Dalton Kindcentrum, als 7e KC in Nederland. 

 Dit schooljaar is het Daltonregiobestuur Noord Holland opnieuw actief geweest in het 

organiseren van regiodagen en het voorbereiden van de bijeenkomsten in de volgende 

jaren 

 Teamleden van het Parelhof  maken deel uit van de stuurgroep 

 De tuin van het  Parelhof, is weer aangevuld met nieuwe parels, leerlingen hebben een 

parel op de muur hebben als aandenken 

 Tijdens de jaarlijkse sponsorloop, is er weer veel geld opgehaald, dit wordt besteed aan 

goede doelen en materiaal voor de leerlingen 

 De leerlingen presenteerden hun resultaten aan de ouders tijdens themainlopen 

 Binnen het vignet “Gezonde School”, wordt er water gedronken en fruit/groente gegeten; 

We deden een half jaar 3 dagen p.w. mee met Schoolfruit 

 De school deed mee aan de Koningsdag 

 Er wordt steeds meer gedaan aan bewegend leren 

 De school heeft meegedaan aan de verschillende stakingsacties vanuit de bonden 

 Zowel het team J1 als het docententeam is kampioen geworden bij het 

schoolvoetbaltoernooi 

 Er is een prachtige noodlokaal gebouwd voor 2 jaren, omgedoopt tot ‘de hut’ 

 De oudervereniging organiseerde een jaarfeest, deze was zeer geslaagd 
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Drie ‘monumentale’ OV-leden namen afscheid, omdat hun (laatste) kind van school ging! 

 

 

 
 

 

 

 

De beide groepen 8 hebben gezamenlijk tijdens de afscheidsavond de musical opgevoerd in de 

Purmaryn! 
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Gebouw  

 
Behalve de aanleg van een noodgebouw, zijn er prachtige schuifwanden geplaatst in de nissen 

op Zichthof 9 en 11. Daardoor kan ervoor gekozen worden om een extra ruimte/lokaal te creëren. 

Op Zichthof 9 was de ruimte vaak open en gebruikt als leerplein. Op Zichthof 11 is de schuifwand 

vaak gebruikt om een afgesloten ruimte te creëren voor bijv. toetsafnames en 

ouderbijeenkomsten. 

In de speelzaal zijn afgekeurde toestellen vervangen door nieuwe toestellen en materialen. De 

vakleerkracht gymnastiek coördineert dit. 

 

 

 

Er waren afgelopen schooljaar geen klachten. 
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Ouderparticipatie 

 
Het Parelhof ziet de ouders als partner in het opvoedproces van 

de leerlingen. Zo werden de ouders en leerlingen het afgelopen 

schooljaar, tijdens de oudergesprekken, m.b.v. het 

leerlingvolgsysteem op de hoogte gebracht van de 

leervorderingen en de sociale en emotionele ontwikkeling van 

hun kind.  

Samen met de leerkracht en de leerling werden er afspraken gemaakt over het vervolg. Via 

ouderportaal ontvangen de ouders mededelingen en maandelijks de nieuwsbrief  

 
 
 

Het Parelhof heeft sinds juni 2018 een Kindcentrumraad genaamd de Parelkwekers. 

Dit is een initiatief van ouders voor ouders op het Parelhof, die graag meer verbinding zoeken en 

tips uitwisselen om elkaar beter te leren kennen binnen ons Kindcentrum. 

In september 2018 startten de Parelkwekers met een thema dat ging over hoe om te gaan met 

verdriet. In die periode heeft ons Kindcentrum te maken gehad met het verlies van een ouder 

waar ook andere ouders en kinderen veel verdriet van hadden, dit hebben we samen tijdens deze 

bijeenkomst met elkaar gedeeld en konden ouders hun gevoelens uiten. Tijdens deze bijeenkomst 

waren er medewerkers van de GGD en schoolmaatschappelijk werk aanwezig.  
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In oktober 2018 is er een voorlichting gehouden dat ging over het gebruik van Snappet binnen 

onze school. Ouders kregen van een juf uit groep 7 een uitgebreide uitleg met wat voor vakken 

de kinderen op Snappet werken en hoe lang ze achter hun chromebooks werken. Verder konden 

ouders vragen stellen over hoe alles te werk gaat. 

 

In de maand november kwam er een thema aan bod dat ‘emotieweb’ heette. Hiervoor waren 

specialisten van de NSDSK uitgenodigd. Dit is een organisatie die op het gebied van taal en gehoor 

allerlei onderzoeken verricht waar kinderen maar ook volwassenen klachten van kunnen hebben. 

Zo konden ouders die dat wilden hun kind opgeven voor een wetenschappelijk onderzoeksproject 

waar deze stichting mee bezig is. 

 

In de maand december 2018 was het een maand volop feestdagen en wij vonden het dan ook  fijn 

om het thema ‘pinda allergie’ te bespreken waar we binnen ons Kindcentrum ook veel mee te 

maken hebben. Er kwamen ouders die iets over de allergiesoort van hun kind vertelden en we 

kregen informatie over waarom het Kindcentrum besloten heeft pindavrij te zijn.  

 

In het begin van het schooljaar 2019 kwam het thema ‘de overstap basisschool naar het 

voortgezet onderwijs’ aan bod. Er kwamen vooral ouders van de groepen 7 en 8 en zij kregen de 

bijbehorende informatie van de intern begeleider en een docent.  

 

In de maand februari 2019 organiseerden we een thema wat gaat over de peuters binnen onze 

Kindcentrum. Een medewerker van Pinkeltje binnen ons Kindcentrum vertelde ons hoe de 

ontwikkeling verloopt van deze leeftijd en hoe makkelijk de doorstroom is naar de basisschool 

wat in dit geval binnen ons Kindcentrum valt. Naast dit onderwerp heeft onze 

bibliotheekmedewerker binnen ons Kindcentrum veel verteld over de taalontwikkeling van 

kinderen en hoe en wat je met kinderen kan lezen als ze nog klein zijn. 

 

In maart 2019 kozen we voor een thema over Daltononderwijs binnen ons Kindcentrum waarin 

onze Dalton coördinator de ouders duidelijk en helder vertelde over de Dalton kernwaarden zoals 

Samenwerking, Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Effectiviteit, Zelfstandigheid, Reflectie en 

Digitalisering en hoe dat toegepast wordt binnen onze Kindcentrum.  
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Vervolgens kwam er in april 2019 een thema over ons Kindcentrum en de BSO in ons 

Kindcentrum waar veel kinderen van het Parelhof gebruik van maken. Hierbij werd de werkwijze 

en de omgang met de kinderen binnen ons Kindcentrum besproken. De intensieve samenwerking 

tussen de opvang met het onderwijs is een groot voordeel voor de uitbreidende ontwikkeling van 

het kind.  

 

In mei 2019 kwam een ICT specialist van OPSPOOR iets vertellen over de digitalisering binnen 

ons Kindcentrum. Ze heeft ouders heel veel informatie gegeven over hoe je je kind kunt helpen 

en adviseren hoe om te gaan met de sociale media. Op school wordt er al veel over gesproken en 

gedaan maar vanuit huis is het ook belangrijk dit te blijven controleren en structuur aan te 

brengen.  

 

We hopen in het nieuwe schooljaar weer meer thema's te kunnen aanbieden en elke week in 

onze nieuwe ouderkamer elkaar te blijven ontmoeten. Een trefpunt waar je met elkaar en er voor 

elkaar kunt zijn binnen ons Kindcentrum.In 2017-2018 kreeg de samenwerking tussen de MR en 

de OV steeds intensiever. Ook werd er een zgn. Kindcentrum raad opgericht. In deze raad komen 

ouders van de verschillende partijen bijeen en monitoren wat er op het gehele Kindcentrum als 

ontwikkeling wordt ingezet. Er is hierbij een mooie start gemaakt. 

De MR heeft zich wederom ingezet om een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van Het 

Parelhof. Alle vergaderingen worden gezamenlijk met de OV (oudervereniging) gestart om zo 

bepaalde zaken die overlap hebben, goed gestroomlijnd te kunnen laten verlopen en duidelijke 

afspraken te kunnen maken. 

De school heeft dit schooljaar “koffiecontactochtenden” en inloopochtenden georganiseerd met 

als doel om de communicatie, waar het gaat om het verstrekken van informatie, te verbeteren. 

Cultuurhuis Wherelant speelde hier een grote rol in door regelmatig een activiteit voor de ouders 

in te plannen. Deze werden helaas matig bezocht. 

 


