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Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. Welke voornemens we hebben in relatie met het

schoolplan

2. Welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze

keuzes. Daarna werken we de belangrijkste

aandachtspunten nader uit.

Inleiding In het jaarverslag van CBS De Fontein blikken we terug op

de ondernomen activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn

te relateren aan:

1. het schoolplan

2. het jaarplan 2019-2020

We geven per onderdeel een verslag en werken de

belangrijkste aandachtspunten nader uit.

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. De Fontein is een Kwinkschool: sociaal emotioneel leren is een natuurlijk onderdeel in

de omgang met elkaar en het lesgeven

Schooljaar 2019-2020 is een schooljaar geworden in twee periodes. Er is een periode

zonder Corona en een periode met Corona. Dit heeft uiteraard impact op de uitvoering

van het jaarplan en dat is terug te zien in dit jaarverslag.
2. Op De Fontein werken we aan eigenaarschap en de 21ste Century Skills van de

leerlingen (Basicly)

3. Op De Fontein werken we met Blink, een thematische methode voor aardrijkskunde,

geschiedenis, natuur en techniek

4. Op De Fontein is Bewegend Leren een vast onderdeel van het lesprogramma

5. Op De Fontein zijn leerkrachten ook professioneel geschoold m.b.t. dramalessen.

6. Op de Fontein wordt professioneel gewerkt met een goede methode voor Begrijpend

Lezen en Estafette (begrijpend lezen) en dit heeft een positief effect op de opbrengsten.

7. De spellingresultaten zijn door de invoering van de nieuwe spellingmethode Staal

verbeterd.

8. We hebben een rapport dat past bij onze manier van werken en waarin ruimte is voor

eigenaarschap van de leerlingen.

9. Op De Fontein geven de leerkrachten handelingsgericht (HGW) les met het EDI-

model.

10. Op De Fontein worden start- en kindgesprekken gevoerd.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en

begeleiding leraren

Formatieve inzet directie: 0,6320 

Formatieve inzet Onderwijzend Personeel (OP): 7,4420 fte 

Formatieve inzet Onderwijs Ondersteunend Personeel

(OOP); 0,4995 fte 

Formatieve inzet zorg en begeleiding: 0,4 fte

De formatieve inzet is volgens planning uitgevoerd. Er is vanuit Team050 na overleg met

verschillen de instanties extra inzet geweest om een aantal kinderen extra te

begeleiden. Het thematisch werken (WO) en de digitale geletterdheid, de twee 'zwakke'

punten hebben we dit jaar i.v.m. Corona niet voldoende op kunnen pakken. De

nieuwbouw ligt goed op schema en heeft geen gevolgden ondervonden van Corona.

Onze sterke kanten hebben we zo goed als mogelijk in deze bijzondere tijd verstevigd

(Kwink en opbrengsten) al is dat door Corona niet duidelijk meetbaar. Er is, zoals het er

nu uitziet voor De Fontein opnieuw sprake van lichte krimp. Er zijn 7 leerlingen verhuisd

en er gaan 21 leerlingen van school. Dit zijn grote aantallen. Na de herstart hebben we

zowel de methode gebonden toetsen als de CITO-toetsen afgenomen om een beeld te

krijgen van de vorderingen van de leerlingen. Dit geeft informatie over het niveau en

handvatten voor de start in het nieuwe schooljaar.

Groepen Groepen: 

1/2 (Hondengroep), 1/2 (Konijnengroep), 3, 4, 5/7, 6, 8

Functies [namen / taken] Directeur: Ellen Meijer 

IB-er: Mirjam van der Klei 

Leerkrachten: 

Groep 1/2 (H): Ineke Werkman en Karla Pijper 

Groep 1/2 (K): Margreet Mennega 

Groep 3: Harmina Toolsema en Nienke Jacobs 

Groep 4: Saskia van Dijk en Ellen Jovanovic 

Groep 5/7: Anouk Wiertsema 

Groep 6: Wim Fuchten 

Groep 8: Henrianne Potman en Gerda Koens

Twee sterke kanten Goed onderwijs (opbrengsten) 

Kwinkschool (veilige leeromgeving)

Twee zwakke kanten Thematisch werken (WO) in combinatie met eigenaarschap

(leerkrachten en leerlingen) 

Digitale geletterdheid

Twee kansen Nieuw gebouw (ruimtes met speel- leerpleinen en

inrichting) 

Samenwerking met kinderopvang

Twee bedreigingen Terugloop leerlingenaantal i.v.m krimp in de regio 

OBS De Huifkar (schoolgrootte)

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Handelingsgericht werken en Passend onderwijs 

Spellingresultaten omhoog 

Begrijpend Lezen
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal In schooljaar 2019-2020 zijn 7 kinderen verhuisd en zijn er 21 schoolverlaters. De

verwachting is (eind mei 2020), dat er op 1-10-2020 125 leerlingen staan ingeschreven

op De Fontein. Dit is geen positieve ontwikkeling m.b.t. de ruimtes in de nieuwe school

op de langere termijn.

18 16 22 19 14 21 10 22 142

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 13 (1 mannen en 12 vrouwen) Na schooljaar 2019-2020 gaat 1 leerkracht met pensioen en gaan twee leerkrachten

minder werken i.v.m. gezinsuitbreiding en andere werkzaamheden. Het

zwangerschapsverlof van 1 leerkracht is intern opgevangen door verschuiving van

werkzaamheden en tijdelijke uitbreiding uren. Dit vangen we op door het afnemend

aantal leerlingen, een vacature en door te gaan werken met 6 i.p.v. met 7 groepen.

Functioneringsgesprekken zijn niet gehouden en POP's zijn door de meeste collega's

niet uitgevoerd i.v.m. Corona.

Aantal medewerkers OOP 4 (1 mannen en 3 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 0

Aantal BHV-ers 7
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld De Fontein is een Kwinkschool: sociaal emotioneel leren is een natuurlijk onderdeel in de omgang met elkaar en het

lesgeven

groot

GD2 Streefbeeld Op De Fontein werken we met Blink, een thematische methode voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek groot

GD3 Streefbeeld De spellingresultaten zijn door de invoering van de nieuwe spellingmethode Staal verbeterd. groot

KD1 Streefbeeld Op De Fontein werken we aan eigenaarschap en de 21ste Century Skills van de leerlingen (Basicly) klein

KD2 Streefbeeld Op De Fontein is Bewegend Leren een vast onderdeel van het lesprogramma klein

KD3 Streefbeeld Op De Fontein zijn leerkrachten ook professioneel geschoold m.b.t. dramalessen. klein

KD4 Streefbeeld Op de Fontein wordt professioneel gewerkt met een goede methode voor Begrijpend Lezen en Estafette (begrijpend

lezen) en dit heeft een positief effect op de opbrengsten.

klein
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Uitwerking GD1: De Fontein is een Kwinkschool: sociaal emotioneel leren is een

natuurlijk onderdeel in de omgang met elkaar en het lesgeven

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Streefbeeld In de eerste periode zijn de lessen van Kwink wekelijks aangeboden. Via de weekbrief

worden ouders betrokken en op de hoogte gehouden van de verschillende thema's.Er is

een nieuwe leerlingenraad gekozen die zich bezig gehouden heeft met de pleinwacht en

die betrokken is bij de inrichting van het schoolplein. In de tweede periode zijn er geen

lessen gegeven vanwege Corona. Bij het opstarten hebben we in alle groepen gebruik

gemaakt van de speciaal hiervoor ontwikkelde katern van Kwink om het groepsproces in

goede banen te leiden en de kinderen tot hun recht te laten komen in de groep. Komend

schooljaar gaan we door met de implementatie en het vastleggen in beleid (lessen,

Kwink van de Week, gedragsregels in de groep en door de hele school) op weg naar een

KWINKschool.

Plan periode wk
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Uitwerking GD2: Op De Fontein werken we met Blink, een thematische methode

voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Streefbeeld Blink: De methode bevalt goed. De indeling van de lessen (1.start: verplicht

lesstofaanbod voor iedereen, 2.vervolg: uitwerking van de lesstof op interesse niveau, 3.

toetsing (zowel op 1 als 2) bevalt goed. In de tweede periode ('Leren op Afstand') was

fase 1 digitaal mogelijk, fase 2 en 3 niet optimaal. Topografie: Er is een goede indeling

gemaakt voor de groepen 6 t/m 8.

Plan periode wk

De Fontein
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Uitwerking GD3: De spellingresultaten zijn door de invoering van de nieuwe

spellingmethode Staal verbeterd.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Streefbeeld Staal/Spelling: De methode is ingevoerd door de hele school. In het begin was dit met

name in de bovenbouw voor zowel leerkrachten als leerlingen een hele omslag (spelling

regels, pictogrammen). Tijdens de groepsbezoeken bleek, dat leerkrachten zich de

methode goed eigen hebben gemaakt en tevreden zijn over de werkwijze. Voor

combinatiegroepen is de methode ook werkbaar als de leerjaren aan elkaar aansluiten.

De aandacht die er vanaf groep 4 naast spelling gevraagd wordt voor interpunctie en

grammatica wordt als positief ervaren.

De leerlingen vinden spelling één van de leukere vakken op school. Aandachtspunt: Wat

gaan we doen met Taalonderwijs? Of de nieuwe methode een positief effect heeft op de

resultaten is nu nog niet met zekerheid te zeggen. In de eerste periode leken de

resultaten in sommige groepen beter dan in het voorgaande jaar. Door Corona kunnen

we de resultaten niet goed vergelijken.

Plan periode wk
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Uitwerking KD1: Op De Fontein werken we aan eigenaarschap en de 21ste Century

Skills van de leerlingen (Basicly)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Streefbeeld Basicly In de eerste periode zijn de lessen en de thema's uitgewerkt in de helft van de

bovenbouw. Hierdoor konden de leerkrachten o.l.v. de coach ervaring opdoen en zich

verbeteren in de tweede periode. Door Corona zijn de lessen voor de andere helft komen

te vervallen. Dat geldt ook voor de scholing en de ontwikkeling van onze visie op digitaal

onderwijs.

Plan periode wk

Uitwerking KD2: Op De Fontein is Bewegend Leren een vast onderdeel van het

lesprogramma

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Streefbeeld Bewegend Leren: De afspraak is, dat elke leerkracht minimaal 1x per week een les geeft

in het kader van Bewegend Leren. Op Sharepoint worden goede ideeën bewaard en

materiaal dat gemaakt is wordt bewaard. In de handleiding wordt bijgeschreven welke

lessen geschikt zijn als lessen binnen Bewegend leren. Daarnaast is bewegen om de

concentratie te behouden een onderdeel van de lessen. De Buitenlesdag is uitgesteld,

daar doen we in september aan mee.

Plan periode wk

Uitwerking KD3: Op De Fontein zijn leerkrachten ook professioneel geschoold

m.b.t. dramalessen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Streefbeeld Kleurtoneel (drama): In de eerste periode zijn de leerkrachten geschoold, hebben ze

lessen gegeven, zijn er groepslessen gegeven door de docent en zijn er

groepsbezoeken geweest. Kleurtoneel is een toegankelijke manier om drama in de klas

vorm te geven op verschillen de manieren.

Plan periode wk

Uitwerking KD4: Op de Fontein wordt professioneel gewerkt met een goede

methode voor Begrijpend Lezen en Estafette (begrijpend lezen) en dit heeft een

positief effect op de opbrengsten.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

naar volgend jaar

Thema Streefbeeld Begrijpend Lezen: Estafette is ingezet voor de groepen 4 t/m 6 (7). We maken geen

gebruik van Nieuwsbegrip omdat deze methode niet voldoet aan onze verwachtingen

(veel kopieerwerk, geen duidelijke aanpak van teksten, te weinig afwisselende teksten).

We maken nu gebruik van de teksten van Wiebren de Jong (Onderwijs met Lev) en voor

groep 7 en 8 maken we gebruik van CITO-materialen.

Plan periode wk
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Kengetallen - Leerlingen

Omschrijving Waardering

Aantal leerlingen totaal (einde cursusjaar) 145

Aantal leerlingen eraf (loop cursusjaar) 7

Aantal leerlingen erbij (loop cursusjaar) 8

Aantal verwijzingen naar SO-SBO 0

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Er is sprake van een lichte daling. Er verlaten dit jaar 21 kinderen de basisschool. volgend jaar zijn dat 10 leerlingen.

Kengetallen - Opbrengsten

Omschrijving Waardering

Score Eindtoets

Adviezen havo 11

Adviezen vwo 1

Adviezen VMBO 9

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Er is dit jaar geen eindtoets afgenomen i.v.m. Corona. In overleg met de leerlingen en hun ouders zijn ze verwezen op basis van de gegevens uit de plaatsingswijzer die vanaf

groep 6 wordt ingevuld en de observaties van de leerkrachten. Alle kinderen zijn zonder problemen toegelaten op de school van hun keus.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

In de eerste periode is veel werk verzet door het team. Starten met twee nieuwe methodes (Blink en Staal/Spelling), de startgesprekken, de overstap naar de nieuwe Estafette en

scholing Drama en Basicly kostte veel energie en gaf veel energie. Daarnaast waren er de 'gewone' activiteiten met kinderen en ouders waar iedereen veel van geleerd en van

genoten heeft. De tweede periode was de Coronaperiode. Het team heeft snel de omslag naar digitaal onderwijs gemaakt, waardoor alle kinderen thuis verder konden werken aan

hun ontwikkeling. Dit vroeg grote inzet van het team, van de kinderen en van hun ouders. Terugkijkend kunnen we niet anders dan zeggen dat "leren op Afstand' heel goed gelukt

is. De instructiefilmpjes, de digitale verwerking, de doe-opdrachten, de fotofilmpjes, en de ontmoetingen in Teams hebben er voor gezorgd dat de leerlingen bij school en bij elkaar

betrokken bleven ook al was het gemis van vriendjes en vriendinnetje en de leerkrachten voor veel kinderen groot. De herstart verliep probleemloos omdat iedereen zich hield aan

de regels en afspraken. Een topprestatie.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Blink geïntegreerd: Aan het begin van het jaar heeft deze scholing plaatsgevonden.

Deze scholing bestond uit: * Wegwijs maken in de mogelijkheden van Blink * Vragen

m.b.t. topografie * Onduidelijkheden bespreken m.b.t. de werkwijze zoals ervaren tijdens

de proefperiode. De methode bevalt goed. De indeling van de lessen (1.start: verplicht

lesstofaanbod voor iedereen, 2.vervolg: uitwerking van de lesstof op interesse niveau, 3.

toetsing zowel op 1 en 2) bevalt goed. In de tweede periode ('Leren op Afstand') was

fase 1 digitaal mogelijk, fase 2 en 3 niet optimaal. Topografie: Er is een goede indeling

gemaakt voor de groepen 6 t/m 8.

Staal(spelling): De methode is ingevoerd door de hele school. In het begin was dit met

name in de bovenbouw voor zowel leerkrachten als leerlingen een hele omslag (spelling

regels, pictogrammen). Tijdens de groepsbezoeken bleek, dat leerkrachten zich de

methode goed eigen hebben gemaakt en tevreden zijn over de werkwijze. Voor

combinatiegroepen is de methode ook werkbaar als de leerjaren aan elkaar aansluiten.

De aandacht die er vanaf groep 4 naast spelling gevraagd wordt voor interpunctie en

grammatica wordt als positief ervaren.

De leerlingen vinden spelling één van de leukere vakken op school.

Kleurtoneel (drama): In de eerste periode zijn de leerkrachten geschoold, hebben ze

lessen gegeven, zijn er groepslessen gegeven door de docent en zijn er

groepsbezoeken geweest. Kleurtoneel is een toegankelijke manier om drama in de klas

vorm te geven op verschillen de manieren.

Onderzoekend leren: Hier zijn we i.v.m. Corona niet gestructureerd aan toe gekomen.

Scholing Blink

geintegreerd

Leerkrachten

groepen 3 t/m

8

Start schooljaar 2019-

2020

Blink

Scholing Staal

(spelling)

leerkrachten

groepen 3 t/m

8

Start schooljaar 2019-

2020 + vervolg

groepsbezoeken

Onderwijs met

lev

Drama leerkrachten

groepen 1 t/m

8

30 okotber 2019 +

vervolg met

klassenbezoeken in

februari

Cultuuraanbod

Onderzoekend

leren: Werken met

kleuterlab

Leerkrachten

groepen 1 en

2

7 februari 2020 Kleuterlab
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Start Nieuwbouw oktober 2019 De nieuwbouw ligt op schema en de verwachting is dat de verhuizing plaatsvindt in de

week na de herfstvakantie. De Fontein, Kids2b en De Huifkar vestigen zich als

zelfstandige organisatie in het gebouw. Er is sprake van samenwerking m.b.t. regels en

afspraken (denk aan het gebruik van gezamenlijke ruimtes), praktische zaken (pauzes,

schooltijden, vieringen) en gebruikerszaken (schoonmaak, voorzieningen e.d.). Op het

moment van schrijven zijn de inrichting van het schoolplein en de nieuwe school in een

ver gevorderd stadium.

TSO-BSO Intensivering samenwerking m.b.t. het KindCentrum De samenwerking met Kids2b is goed. De peuterspeelzaal die in De Fontein gevestigd

is heeft voldoende leerlingen en de contacten met de leidster zijn prima. Overdracht en

overstap zijn op deze manier goed te realiseren. De NSO maakt gebruik van lokaliteiten

in De Fontein totdat het nieuwe KindCentrum gereed is. Als er overleg is heeft dit

betrekking op de regels en afspraken en het naleven daarvan.

Sponsoring Activiteiten m.b.t. het nieuwe gebouw in samenwerking met

Kids2b en OBS De Huifkar

CBS De Fontein voert een zeer terughoudend beleid m.b.t. sponsoring.

MR De MR werkt met een vergaderschema en komt minimaal

4x per jaar bij elkaar.

De eerste periode van het schooljaar heeft de MR goed gefunctioneerd. Een van de

leden stopt omdat de termijn afgelopen is. Na een oproep in de weekbrief heeft 1 ouder

zich gemeld voor de ontstane vacature. In de tweede periode zijn er vergaderingen

vervallen i.v.m. Corona.

Overig Werkgroepen vormen m.b.t. de nieuwbouw (samenwerking,

plein, inrichting, gebruik faciiteiten enz.)

In de eerste periode vonden de volgende activiteiten plaats: * Startdienst *

Kinderboekenweek * Archeologische opgravingen bij het nieuwe KindCentrum * Officiële

start Nieuwbouwproject * Activiteiten van Veilig Verkeer Nederland * Beleefmuseum

groep 8 (Blink) * Buitenlessen * Kleutermusical 'Rikkie en zijn vriendjes' *

SchoolSchaaktoernooi * Tentoonstelling Sinterklaas surprises * Sinterklaasfeest *

Kerstviering met in alle groepen een Tableau Vivant en daarna buiten een 'Kerstborrel' *

Bezoek Story World in het Forum als een van de eerste groepen * Theatervoorstelling

'De Hutspotprins' * Dienst School-Kerk * Bezoek aan het Groninger Museum *

Voorleeslunch. In de periode "Leren op Afstand' was er een digitale Paasviering, een

digitale Koningsdag, Beweeglessen op afstand, digitale schoolreisjes, Het Anne Frank

Project en voorleesactiviteiten. En er wordt opgeruimd en ingepakt om fris te kunnen

beginnen in de nieuwe school.

Oudercommissie De OuderCommissie werkt met werkgroepen die samen

met een afvaardiging van het team activiteiten voorbereid.

De totale commissie komt 5x per jaar elkaar

De Fontein heeft een actieve OuderCommissie. Zij denken mee en organiseren mee met

veel van hierboven beschreven activiteiten. Tijdens de Coronaperiode heeft de

Commissie bij alle ouders een bos tulpen en een bemoedigend kaartje bezorgd. Dit werd

door iedereen heel erg gewaardeerd.
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Inspectiebezoek In het kader van een groot onderzoek binnen de vereniging

is voor De Fontein een Leerplichtonderzoek ingepland.

Het onderzoek is i.v.m. Corona niet doorgegaan.
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