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Voorwoord  
 

Voor u ligt het jaarverslag van DURV! van het schooljaar 2015-2016. In dit verslag kunt u in een 

notendop lezen wat er het afgelopen jaar gebeurd is en hoe wij er als school voor staan.  

Het onderwijs op DURV! steunt op vier pijlers: taal, science, kunst en sport. Taal is een belangrijke 

basis voor verdere ontwikkeling op alle fronten, science of wetenschap helpt de leerlingen om de 

wereld te begrijpen, kunst doet een beroep op de creatieve vaardigheden van onze leerlingen en 

sport bevordert niet alleen een gezonde competitie maar ook samenwerken en sportief gedrag. 

Ouders kunnen er op vertrouwen dat hun kinderen een brede en gedegen basis meekrijgen op 

basisschool DURV!  

Taal stimuleren wij over de volle breedte met bijzondere taalgerichte activiteiten, zoals de 

gedichtendag, de voorleeswedstrijd,  de kinderjury, het voorleesontbijt en het zwerfboekenstation.  

Voor de ontwikkeling van science en het bekend raken met een onderzoeksvraag zijn we gestart met 

een andere aanbieding van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Op DURV! 

krijgen de leerlingen deze vakken in blokken van 12 weken aangeboden, worden de lesboeken als 

bronnenboeken gebruikt en verwerken de leerlingen de aangeboden stof vraaggericht, de 

verwerking wordt zichtbaar gemaakt aan de hand van een presentatie, werkstuk of kunstuiting.  

Om sport op de scholen een extra impuls te geven werken we samen met Alkmaar sport. Onder de 

naam sportX bieden we op alle locaties naast een gymles verzorgd door een sportdocent ook een 

naschools sportaanbod aan, waar onze leerlingen gratis gebruik van kunnen maken. 

Om kunst een extra impuls te geven hebben we de samenwerking gezocht met Artiance. Iedere week 

krijgen enkele groepen les van een cultuurcoach op het gebied van dans, muziek, beeldende vorming 

of drama. 
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1 Schoolontwikkelingen   

1.1 Leerlingenaantallen  

 

Op 1 oktober 2015 telde onze school 312 leerlingen, verdeeld over 14 groepen. 

Amstelstraat Aantal 
leerlingen 

Elgerweg Aantal 
leerlingen  

Tochtwaard Aantal 
leerlingen 

Groep 1/2 19 Groep 1/2 20 Groep 1/2 24 

Groep 3/4 26 Groep 1/2 19 Groep 3/4 22 

Groep 5/6 19 Groep 3/4 29 Groep 5/6 21 

Groep 7 22 Groep 5/6 31 Groep 7/8 14 

Groep 8 19 Groep 7/8 27   

Totaal 105  126  81 

 

Op 1 juli 2016 was het leerlingenaantal van onze school gegroeid naar 344 leerlingen. De leerlingen 

waren verdeeld over 14 groepen. 

Amstelstraat Aantal 
leerlingen 

Elgerweg Aantal 
leerlingen  

Tochtwaard Aantal 
leerlingen 

Groep 1/2 28 Groep 1/2 22 Groep 1/2 35 

Groep 3/4 24 Groep 1/2 23 Groep 3/4 24 

Groep 5/6 20 Groep 3/4 27 Groep 5/6 21 

Groep 7 20 Groep 5/6 30 Groep 7/8 13 

Groep 8 20 Groep 7/8 27   

Totaal 112  129  93 

 

Op 1 oktober 2016 telt onze school 313 leerlingen verdeeld over 14 groepen. Het leerlingenaantal is 

met +1 stabiel gebleven. We zien een positieve ontwikkeling op de locatie Tochtwaard met een groei 

van 15%. Er is een negatieve ontwikkeling zichtbaar op de Amstelstraat met een daling van 2%, 

veroorzaakt door verhuizingen en een daling van 6% op de Elgerweg door minder aanmeldingen van 

vierjarigen.  

1.2 Samenstelling van de teams op de locaties 

 

Het team van DURV! was dit schooljaar op onderstaande wijze samengesteld. 

Amstelstraat  Elgerweg Tochtwaard  

Groep 1/2 Angelique Beens 
Emmy Rinzema 

Groep 1/2 Arianne Hartenberg 
Natasja Bosman 

Groep 1/2 Christa Hartgers 
Petra Kool 

Groep 3/4 Sigrid v/d Velden 
Henny van Giffen 

Groep 1/2 Irene Boonacker 
Natasja Bosman 

Groep 3/4 Peggy Nieuwolt 

Groep 5/6 Sanne Jonges 
Nienke Stevens 

Groep 3/4 Roos Kuijpers 
Elvira Wobbema 

Groep 5/6 Martine v/d Wel 
Linda Langedijk 

Groep 7 Tino de Groot Groep 5/6 Annemiek de Rover Groep 7/8 Maurice Vastenouw 
Linda Langedijk 

Groep 8 Bernard Ordelman Groep 7/8 Chantal Huijbers 
Marja Hoogduin 

  

Interne 
begeleiding 

Wijmke Frens Petra Kool 

Directie  Josien de Groot (directeur) en Elvira Wobbema (adjunct-directeur) 

 

Arianne Hartenberg was in november 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Emmy Rinzema werkte in 
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december 40 jaar in het onderwijs en is samen met Henny van Giffen op 1 januari 2016 met pensioen 

gegaan. Zij zijn respectievelijk vervangen door Petra Kool en Wijmke Frens. 

Wijmke Frens is met ingang van 1 januari 2016 weer teruggekomen van bevallingsverlof. Met ingang 

van en twee weken na de meivakantie zijn achtereenvolgens Martine van der Wel en Roos Kuijpers 

met zwangerschapsverlof gegaan. Zij zijn vervangen door Denise Kortekaas en Sanne Zweers.  

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van Tabijn was 6,03 %.  Het percentage van DURV! was 

met 1,28 % laag te noemen.  

 

2 Onderwijsontwikkelingen 

 

2.1 Nieuwe methodes 

 

Sinds dit schooljaar werken we in de groepen 4 t/m 8 met de taalmethode STAAL. Staal doet precies 

wat de naam belooft. De lesmethode maakt kinderen sterk in taal en spelling. Opbrengstgericht 

werken en toepassen staan centraal. De kinderen vergaren eerst kennis, die ze vervolgens in een 

presentatie of publicatie toepassen. Er wordt dus echt iets met hun tekst gedaan.  Staal werkt met de 

bewezen spellingaanpak van José Schraven en is de eerste methode die spelling en grammatica 

combineert.  

Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek hebben we niet voor een nieuwe 

methode maar wel voor een andere aanpak gekozen. Sinds dit schooljaar bieden wij de vakken in 

blokken van 12 weken aan. Tijdens deze periode wordt er intensief aan het vak gewerkt. We 

gebruiken de lesboeken als bronnenboeken en leren de leerlingen hun eigen leervragen te 

formuleren en vervolgens het geleerde te verwerken in een presentatie, werkstuk of publicatie. Ieder 

blok werd afgesloten met een kijkavond voor ouders. 

 

2.2 Passend onderwijs  

 

De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving. 

Uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden.  Daarbij is het 

van belang de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De 

school doet dit in samenwerking met ouders en leerlingen, waarbij de ouders gezien worden als 

ervaringsdeskundige en pedagogische partner. Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet 

alleen gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school 

zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind.  

Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. 

In dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan 

bestaan uit extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het 

samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats 

op een andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund 

door het samenwerkingsverband en het schoolbestuur. In het schooljaar 2015-2016 hebben we voor 
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9 kinderen extra ondersteuning aangevraagd. Voor één leerling leek het SBO een betere plaats, drie 

leerlingen zijn verwezen naar het SO. Twee leerlingen zijn vanuit het S(B)O op DURV! geplaatst.  

Het schoolteam is competent in het werken met leerlingen met onrust en concentratiestoornissen. 

Er heerst een goede taakgerichte werksfeer en een veilig pedagogisch klimaat op school. Het inzetten 

van de methode ‘grip op de groep’ in de eerste zes weken van het schooljaar en ons gedrags- en anti-

pestprotocol hebben hier zeker toe bijgedragen. Leerlingen die meer aan kunnen worden structureel 

uitgedaagd via de DURV! pluskisten, de Pittige Plustorens (Amstelstraat) en de Topklas Tabijnscholen 

Alkmaar. De leerlingen worden hierbij begeleid door hun eigen leerkracht. 

 

2.3 Opbrengstgericht onderwijs  

 

Bij de basisvakken taal, rekenen en begrijpend lezen worden de lesdoelen voorafgaand aan de les 

steeds specifieker benoemd. Door het IGDI model, het modelen en het toepassen van coöperatieve 

werkvormen, is de instructie nog effectiever geworden. De extra verlengde instructie gaat steeds 

meer plaats maken voor de voorinstructie. De leerdoelen en evaluaties worden opgenomen in de 

dagplanning. De toetsdoelen komen op het doelenbord. De leerkrachten analyseren zelf hun 

toetsresultaten aan de hand van een analyseformulier en kunnen deze vertalen naar groepsplannen 

en groepsoverzichten. Om deze ontwikkeling te monitoren roosteren wij drie maal per jaar een IB-

gesprek in. Dit is een driegesprek tussen de groepsleerkracht(en), intern begeleider en directeur.  De 

leerlingen van groep 1/2 krijgen via de methode Sil op school een beredeneerd aanbod voor rekenen 

en taal. Voor de observatie en registratie gebruiken wij BOSOS. Door de leesstrategieën van 

begrijpend lezen toe te passen bij de teksten van de wereldoriënterende vakken, is een duidelijke 

groei in vaardigheidsscores waarneembaar. Bij de verwerking van de rekeninstructie is Snappet 

ingezet, we zien dat de resultaten van de leerlingen bij een juist gebruik van deze tablet, door de 

directe feedback en de differentiatiemogelijkheden aanzienlijk verbeteren.  
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3 Bijzondere of nieuwe activiteiten in 2015-2016 
 

September 

Informatieavond  
De kinderen mochten deze avond hun ouder(s) rondleiden, vertellen en laten zien wat zij allemaal op 
school doen. Het was een zeer geslaagde avond en een goed alternatief voor de traditionele 
informatieavond. Alle ouders kregen deze avond een informatiebrief mee waarin het reilen en zeilen 
van de groep stond beschreven. 
Oudergesprek 
Het eerste oudergesprek van het jaar was een driegesprek tussen ouder-kind-leerkracht. Tijdens het 
gesprek werden afspraken gemaakt over de individuele leerdoelen en de informatieoverdracht 
tussen ouder en leerkracht. 
Ouderbetrokkenheid  
Elke week is er op de drie locaties een koffiemoment met  een informeel karakter. De doelstelling is 
eenvoudig en zinvol: elkaar ontmoeten en zo nu en dan van gedachten wisselen over schoolse 
aangelegenheden. De locatieverantwoordelijke probeerde zoveel mogelijk bij deze koffiemomenten 
aanwezig te zijn. Gemiddeld waren er wekelijks 10-15 ouders aanwezig. 
 

Oktober 

Opknappen van het schoolplein van de Tochtwaard 
Op de eerste zaterdag van oktober hebben we met behulp van een tiental ouders het schoolplein van 
locatie Tochtwaard een frisse kleur gegeven en ontdaan van onkruid.  
8 oktober festiviteiten 
In het kader van Alkmaars ontzet hebben we traditiegetrouw met de groepen 3 en 4 meegedaan aan 
de lampionnenoptocht en de groepen 5 en 6 aan het ontbijt. Het waren onze eerste gezamenlijke 
activiteiten als DURV! school. 
Training gezonde werkhouding 
De groepen 3/4A, 5/6A en 7/8E hebben meegedaan met de training ‘Gezonde werkhouding’. De 
training werd gegeven door Sandra Roubos van Natuurlijk Lichaamskracht en had tot doel leerlingen 
bewust te maken van het eigen lichaam en lichaamshouding (zithouding). 
 

November 

40 jaar in dienst 
Arianne Hartenberg vierde op vrijdag 20 november haar 40 jarig jubileum, het was een feestelijke 
dag. Alle kinderen namen deze dag een bloem mee waardoor een prachtig gekleurd boeket ontstond 
en verzorgden samen met hun leerkracht een leuk optreden. Na de schooldag was er een receptie 
voor ouders en (oud) leerkrachten.  
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December 

Pensionering collega’s 
Op 16 december vierden we dat Emmy Rinzema 40 jaar in dienst was en namen we eveneens op 
informele wijze afscheid van haar en van Henny van Giffen. Met ingang van 1 januari 2016 zijn 
zij beide met pensioen gegaan. Ook voor Henny en Emmy waren bloemen van de leerlingen, 
daarnaast kregen zij een bronzen beeldje, een persoonlijk woordje van de directeur en een 
fotoboekje van de kinderen.   
Kerstmarkt 
In plaats van een fancy fair heeft de leerlingenraad samen met de ouders van de denktank een 
kerstmarkt georganiseerd. Tegen een zeer gering bedrag konden de leerlingen allerlei 
activiteiten doen en/of kerstspulletjes kopen. De opbrengst (€ 300,-) komt ten goede aan het 
schoolplein. Het was een zeer geslaagde markt. Ook de miniconcertjes door het schoolteam 
waren een groot succes. 
 

Januari 

Continurooster  
Vanaf 4 januari zijn we gestart met een continurooster. Op maandag, dinsdag en donderdag gaan de 
leerlingen van 8.30 – 14.30 uur naar school en op woensdag en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur. De 
overgang van een traditioneel rooster naar een continurooster is heel goed en zonder problemen 
verlopen 
E(ik)training op de Amstelstraat 
Begin januari zijn we gestart met de E(ik)training. Deze training leert kinderen hun kracht en 
kwaliteiten te ervaren. De training werd in twee groepen aangeboden.  In de onderbouwgroep van 6 
leerlingen werd vooral ingespeeld op emoties. De bovenbouwgroep van 8 leerlingen was gericht op 
persoonlijke bewustwording.  
 

Februari 

What’s Your Game IJspret 
Op donderdag 11 februari kregen de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 een schaats- of ijshockeyclinic 
op schaatsbaan de Meent. De clinic werd georganiseerd door Alkmaar Sport. 
Breinplein  
Vanaf groep 3 hebben de leerlingen meegedaan aan een onderzoek naar het brein van Jelle Jolles. 
Gedurende een periode van 8 weken hebben de leerlingen wekelijks een uur deelgenomen aan 
Breinplein. Bij Breinplein gaat het om kennismaken met nieuw ontwikkeld leermateriaal dat de 
nieuwsgierigheid van kinderen stimuleert. Ook verbetert het de vaardigheden in het ruimtelijk 
denken en logisch redeneren. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor bepaalde schoolvakken, voor 
wetenschap en techniek en het probleemoplossend vermogen. In het leermateriaal gaat het om 
puzzels, speel- en bouwmaterialen en om denk- en concentratiespellen.  
 

  

 



 
 

8 
 

Maart  

Teamlezing Steven Pont 
Op vrijdagmiddag 11 maart gaf Steven Pont een teamlezing over gedrag. Het gedrag is het 
probleem niet. In een boeiende uiteenzetting gaf hij het team vooral veel handvatten om anders 
naar gedrag te kijken en vandaar uit hier beter op te anticiperen.  
Ouderavond over (hoog) sensitiviteit  
Deze  informatieve ouderavond werd verzorgd door Kimberley Scholten, toegepast psycholoog, 
en vond plaats op woensdag 30 maart op de Tochtwaard. Naast ouders van de DURV! locaties 
waren ook ouders van De Duif uit Heiloo aanwezig. Na afloop van de avond werd de wens 
uitgesproken een vervolgavond te organiseren waarin vooral de nadruk komt te liggen op de 
omgang met hoog sensitiviteit. 
 

April 

Schoolvoetbal 
Maar liefst 7 DURV! teams namen deel aan het jaarlijkse voetbaltoernooi van Alcmaria Victrix. De 
teams werden getraind en begeleid door ouders onder leiding van Bernard Ordelman voor de 
Amstelstraat, Peggy Nieuwolt voor de locatie Tochtwaard en Annemiek de Rover voor de Elgerweg. 
Alle teams blonken uit door zeer sportief spel.  
Korfbaltoernooi 
Zaterdag 16 april nam DURV! deel aan het jaarlijkse korfbaltoernooi. Ook hier stond plezier en 
samenspel voorop.  
Koningsspelen 
Dit jaar lag de nadruk vooral op samen spelen, naast het traditionele ontbijt en de openingsdans 
hebben de leerlingen zich vermaakt met gezelschapsspelletjes en gezamenlijke spelen op het 
schoolplein.  
Wisseling van leerkrachten en groepen op de Tochtwaard 
In verband met het zwangerschapsverlof van Martine van der Wel, is Peggy Nieuwolt van groep 3/4 
naar groep 5/6 gegaan en heeft Denise Kortekaas de groep van Peggy overgenomen. We hebben bij 
de wissel gekeken naar de behoefte van beide groepen en de specifieke ervaringen en kwaliteiten 
van de leerkrachten. 
 

Mei 

Meesters-  en juffendag 
De jaarlijkse verjaardag van de meesters en juffen stond dit jaar in het teken van Annie M.G. Schmidt. 
Naast doe-activiteiten werd de school ook omgetoverd in een bioscoop en konden de leerlingen een 
verfilming van één van de boeken van Annie M.G. Schmidt bekijken.  
Verkeersexamen  
Alle leerlingen van de groepen 7 hebben dit schooljaar weer meegedaan aan het landelijke 
verkeersexamen. Iedereen is geslaagd! 
Avondvierdaagse 
Dit jaar liepen wij de 5 km van de avondvierdaagse met 50 leerlingen uit de groepen 2 t/m 5. Met de 
afstand van 10 km liepen 27 leerlingen mee.  
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Juni 

Schoolkamp groepen 8 
Maandag 13 juni gingen de groepen 8 van de Elgerweg en Tochtwaard samen drie dagen op 
schoolkamp naar Texel. Zij gingen met auto’s naar de boot en huurden fietsen op het eiland. 
Groep 8 van de Amstelstraat vertrok op woensdag 15 juni fietsend naar Den Helder en nam de 
fiets mee op de boot. De locatie voor beide kampen was gelijk, het programma verschilde iets. 
Voor alle groepen stond een bezoek aan Eco Mare en een tocht met een garnalenboot op het 
programma. De hele week was het prachtig weer en alle leerlingen en hun begeleiders hebben 
een fantastisch kamp gehad. 
Kleuterfeest  
Dinsdag 21juni stond het kleuterfeest op de Elgerweg helemaal in het teken van ridders en 
kastelen. Op de Amstelstraat en Tochtwaard was het thema reizen. Met spelletjes, 
pannenkoeken en een springkussen werd het weer een fantastisch feest! Ook de begeleiders 
van deze dag, de leerlingen van groep 8, hebben genoten. 
Schoolreisjes groep 3 t/m 7 
Op 21 juni gingen alle leerlingen van groep 3 t/m 7 op schoolreis. De leerlingen van de 
Amstelstraat voelden zich groot in Madurodam. De leerlingen van de Elgerweg vermaakten zich 
prima in Artis en Tunfun. De leerlingen van de Tochtwaard griezelden bij de voorstellingen in het 
Archeon.  De schoolreisjes sloten dit jaar aan bij de wereldverkennende vakken. Volgend 
schooljaar rouleren de vakken en de reisjes.  
 

Juli 

Kleedjesfeest  
Alle locaties sloten het schooljaar af met een kleedjesfeest, tijdens dit feest verkopen leerlingen 
speelgoed en boeken en drinken de ouders een kop koffie of thee op het schoolplein. Een heel 
gezellig en informeel afscheid van het schooljaar.  
DURV! talentendag 
Op de locatie Tochtwaard mochten de leerlingen op de laatste schooldag hun talenten laten zien. 
Alle deelnemers kregen een medaille. 
Open Podium 
Talenten van de Elgerweg mochten deelnemen aan het Open Podium. Leerlingen lieten zien dat zij 
kunnen zingen, dansen, moppen tappen, of een goocheltruc presenteren. 
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3.1 Samenwerking met ouders 

 

Bovenstaande activiteiten konden alleen gerealiseerd worden met hulp van enthousiaste 

vrijwilligers. Veel ouders en verzorgers hebben zich incidenteel of structureel ingezet voor de school. 

Waarvoor onze hartelijke dank. Bij structurele inzet denken we vooral aan de ouderraden, de 

steunstichtingen en de medezeggenschapsraad. Omdat de drie locaties van DURV! relatief ver bij 

elkaar vandaan staan en het in de praktijk nauwelijks voorkomt dat de leerlingen met elkaar 

samenwerken, hebben wij ervoor gekozen de afzonderlijke ouderraden en steunstichtingen te laten 

voortbestaan. Wel hebben we dit schooljaar geprobeerd de activiteiten van de ouderraden op elkaar 

af te stemmen en een aantal activiteiten gezamenlijk te organiseren. De vrijwillige ouderbijdrage 

voor alle DURV! locaties is gelijk gesteld.  

De medezeggenschapsraad is wel een gezamenlijk orgaan. Van alle vestigingen zijn ouders en 

leerkrachten vertegenwoordigd. Terugkijkend is het een jaar geweest waarin de 

medezeggenschapsraden van de drie locaties soepel zijn opgegaan in één MR voor DURV! Er zijn veel 

onderwerpen besproken en het overleg met de directie werd als opbouwend en positief ervaren.  
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4 Evaluatie van ontwikkelingen uit de jaarschijf 
 

In onderstaand overzicht wordt duidelijk welke ontwikkelingen het afgelopen schooljaar in gang zijn 

gezet, wat het resultaat daarvan is en hoe/of we daar in het schooljaar 2015-2016 mee verder gaan. 

Doel Opbrengsten  

Verwacht 
resultaat 

 Een goede effectieve instructie. 

 Alle opbrengsten op groepsniveau minimaal rond de middellijn.  

Behaald 
resultaat 

 Bij alle leerkrachten zien we een goede ontwikkeling in de 
instructievaardigheden. 

Borging   Kwaliteitskaarten effectieve instructie, doelen stellen en coöperatieve 
werkvormen in basisdocumenten onder kwaliteitskaarten. 

 EWS. 

 

Doel Kindgesprekken  

Verwacht 
resultaat 

 Afstemmingsgesprek ouder-kind-leerkracht, groep 1 t/m 8 aan het begin 
van het schooljaar. 

Behaald 
resultaat 

 Afstemmingsformulier voor leerlingen vanaf groep 5. 

 Kwaliteitskaart Afstemmingsgesprekken. 

Borging   Afstemmingsformulier en kwaliteitskaart onder basisdocumenten.  

 

Doel Leerlijn onderzoekend leren 

Verwacht 
resultaat 

 Onderzoeksvaardigheden worden structureel aangeleerd. 

 Inhoud kwaliteitskaart zichtbaar in alle groepen. 

 WO vakken en begrijpend lezen worden structureel geïntegreerd. 

 Nieuwe methode voor natuur en techniek. 

Behaald 
resultaat 

 WO vakken worden in blokken van 12 weken aangeboden. 

 Elk blok eindigt met een presentatie voor leerlingen en ouders. 

 We maken geen gebruik van methode werkboeken, maar dagen de 
leerlingen uit om hun eigen leervragen uit te werken, we bevorderen 
daarmee het creatieve denken. 

 De leerlingen passen vervolgens vergaarde kennis toe in een presentatie 
of publicatie. 

Borging   Kwaliteitskaart Science wordt in het schooljaar 2016-2017 omgezet naar 
een beleidsplan. 

 

Doel Beredeneerd aanbod voor Plusleerlingen 

Verwacht 
resultaat 

 DURV! pluswerk wordt structureel ingezet. 

 DHH-PO quickscan in de groepen 1, 3 en 5 en alle leerlingen die opvallen. 

Behaald 
resultaat 

 Een passend aanbod voor alle leerlingen. 

 Een versnelling van een leerling uit groep 3. 

Borging   Inzet van een pluscoördinator in het schooljaar 2016-2017. 

 Kwaliteitskaart en beleidsplan Tabijn. 
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Doel Leerlijn coöperatieve werkvormen 

Verwacht 
resultaat 

 Coöperatieve werkvormen vormen een vast onderdeel van de instructie. 

Behaald 
resultaat 

 Kwaliteitskaart coöperatieve werkvormen. 

Borging   Audits (3x) uitgevoerd door directie en locatiecoördinator.  

 

Doel Ouderbetrokkenheid 

Verwacht 
resultaat 

 DURV! kent een hoge ouderbetrokkenheid. 

Behaald 
resultaat 

 Kwaliteitskaart ouderbetrokkenheid. 

Borging   Ouderbijeenkomsten waaronder ouderraad en medezeggenschapsraad. 

 

Doel Professionele cultuur 

Verwacht 
resultaat 

 Leerkrachten nemen deel aan netwerken binnen Tabijn. 

 Leerkrachten nemen deel aan de leercirkels binnen DURV! 

 Leerkrachten participeren in een expertgroep. 

 Resultaatgerichte functioneringsgesprekken voor alle personeelsleden. 

 Taakbeleid is afgestemd op cao 2014 en competenties en talenten van 
individuele teamleden. 

 Feedbacktraining voor alle personeelsleden. 

Behaald 
resultaat 

 Goed functionerende en competente leerkrachten. 

 Feedbacktraining verplaatst naar het schooljaar 2016-2017. 

Borging   Gesprekkencyclus en audits. 

 

Doel Professionalisering schoolleider 

Verwacht 
resultaat 

 Directeur voldoet aan het leiderschaps-profiel van Tabijn. 

Behaald 
resultaat 

 360 graden feed forward. 

 deelname aan PLG. 

Borging   Gesprekkencyclus en management overleggen. 

 

Doel Voldoende opbrengsten begrijpend lezen 

Verwacht 
resultaat 

 Voldoende opbrengsten voor begrijpend lezen in alle groepen vanaf groep 
4. 

 Aandacht voor woordenschat en schooltaal. 

Behaald 
resultaat 

 Groep 4 E en T en groep 6 en 7 T scoren nog onvoldoende. 

Borging   Kwaliteitskaart begrijpend lezen in basisdocumenten onder 
kwaliteitskaarten. 

 Teamscholing begrijpend lezen en woordenschat in 2016-2017. 
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Doel Samenwerking externe partijen 

Verwacht 
resultaat 

 Samenwerking met Artiance (kunst), peuterspeelzaal (VVE), sport X 
(vakleerkracht) en CJG (gezinscoaches). 

Behaald 
resultaat 

 Sport X leerkracht op alle locaties. 

 Participatie van Artiance in expertgroep kunst. 

 Participatie directeur in werkgroep VVE. 

 Regelmatig overleg tussen leerkracht groep 1/2 en peuterspeelzaal de 
Dondersteentjes. 

 Afdeling van de Dondersteentjes drie dagdelen: ma, do en vr in DURV! 
school Amstelstraat. 

 Samenwerking met CJG coaches vanuit de zorgteams. 

Borging   Afspraken en samenwerkingsovereenkomsten worden jaarlijks vastgelegd. 

 

Doel DURV! versterkt zijn imago 

Verwacht 
resultaat 

 DURV! wordt zichtbaar en positief in beeld gebracht, actieve deelname bij 
activiteiten, presentaties, tentoonstellingen en voorstellingen. 

 Volgen van communicatieplan. 

 Toename van het aantal leerlingen. 

Behaald 
resultaat 

 Deelname aan diverse sportevenementen in DURV! kleding.  

 Bij excursies of buitenschoolse activiteiten gaan leerlingen in DURV! hesjes 
gekleed.  

 Schoolgids en andere documenten worden allen in dezelfde stijl 
uitgevoerd.  

 Website actueel houden. 

 Ieder WO thema wordt afgesloten met een presentatie voor leerlingen en 
ouders. 

Borging   Communicatieplan jaarlijks bijstellen, terugkerend onderwerp op de 
agenda van team, OR en MR. 

 

Doel Leerlingen denken mee 

Verwacht 
resultaat 

 Elke locatie heeft een leerlingenraad die meedenkt en ideeën aandraagt 
m.b.t. schoolse zaken. 

Behaald 
resultaat 

 Elke locatie heeft een leerlingenraad, onder leiding van Josien 
(Amstelstraat), Josien (Tochtwaard) en Elvira (Elgerweg).  

 De leerlingenraden kwamen volgens planning bij elkaar.  

 De leerlingenraad van de Tochtwaard heeft een actieve rol gespeeld bij  
het opknappen (verven) van het schoolplein. 

 De leerlingenraad van de Amstelstraat heeft een actieve rol gespeeld bij 
de Kerstmarkt. 

Borging   Vergaderingen opnemen in de jaaragenda en koppelen aan de 
vergaderagenda. 
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Doel  Prettig en veilig schoolklimaat 

Verwacht 
resultaat 

 DURV! breed programma voor sociale veiligheid en burgerschap: Kwink. 

 Ontwikkelen van een pedagogische huisstijl. 

 Anti-pestprotocol en gedragsprotocol actualiseren. 

Behaald 
resultaat 

 Over het algemeen kan men spreken van een prettig en veilig leer- en 
werkklimaat op alle locaties. 

 Aandacht behoeft het consequent hanteren van afspraken en regels en 
afstemming van de DURV! aanpak.  

Borging   Drie algemene schoolregels. 

 Locatie specifieke regels worden locatie breed consequent gehanteerd. 

 Anti-pest coördinator/ gedrag coördinator.  
 

Doel Observatie en registratiesysteem voor de groepen 1 en 2 

Verwacht 
resultaat 

 BOSOS (Beredeneerd aanbod, Observeren, Signaleren, Opbrengst gericht, 
Specifiek) is een goed werkend observatie en registratiesysteem en geeft 
sturing aan een passend gedifferentieerd onderwijsaanbod voor alle 
leerlingen van groep 1/2. 

Behaald 
resultaat 

 Begeleiding van de implementatie door één van de adjunct-directeuren. 

 Aansluiting bij de methode Sil op school. 

 Koppeling met de registraties in Esis. 

Borging   Behaalde doelen kunnen beter vastgelegd worden door een kleuter-
observatiesysteem.  
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5 Personeel 
 

 

5.1 Kwalitatief hoogwaardige opleiding en scholing van leerkrachten 

 

Door het werken met expertgroepen zien we dat leerkrachten zich gericht gaan scholen en 

specialiseren binnen hun eigen expertisegebied. In het schooljaar 2015-2016 werkten we met de 

expertgroepen taal, kunst, sport, science. Verder nemen alle leerkrachten deel aan een leercirkel, 

PLG en bovenschoolse netwerkbijeenkomsten. De leercirkels zijn DURV!breed, hierin worden kennis 

en ervaringen binnen de eigen bouw gedeeld en uitgewisseld. De PLG vindt op de eigen locatie plaats 

en is een vorm van intervisie. Bij de netwerkbijeenkomsten ligt de nadruk vooral op samen leren en 

werken aan de beleidsdoelen van Tabijn. Het team van DURV! heeft in het schooljaar 2014-2015 het 

traject ‘ Duurzame kwaliteitsverbetering’ door het CPS gevolgd.  Tijdens het traject werd gefocust op: 

o Het IGDI model 

o Coöperatieve werkvormen 

o Verhogen van de doelen (rekenen, spellen en begrijpend lezen) 

o Uitdagende leeromgeving in de onderbouw (inclusief leerkrachtengedrag) 

Aan het eind van het traject hebben alle leerkrachten aan de hand van de eigen vorderingen een 

kijkwijzer gekregen. Aan de hand van deze kijkwijzers zijn de leerkrachten in het schooljaar 2015-

2016, door de directie en intern-begeleider, geauditeerd.  

 

5.2 Management development 

 

Om haar deskundigheid verder te bevorderen heeft de directeur dit jaar de leergang ondernemen in 

het onderwijs gevolgd en heeft zij deelgenomen aan een 360’ Feedforward, de tweedaagse van 

Tabijn, het directeurenberaad, de PLG en de werkgroep onderwijskwaliteit.  

 

 

5.3 Reductie van de werkdruk 

 

Aan het begin van het schooljaar is een jaarrooster opgesteld met alle activiteiten, vergaderingen en 

studiedagen. Afspraken werden zoveel mogelijk vastgelegd in basisdocumenten. Via SharePoint zijn 

deze documenten te bereiken. Op school heerst een prettige, gezonde en veilige werksfeer. De 

onderlinge communicatie en de communicatie met de ouders verloopt goed.  Dit heeft een positief 

effect op het gevoel van werkdruk. Binnen het taakbeleid is ruimte gecreëerd om lestijd te 

compenseren voor het maken van groepsplannen. Verder maken we duidelijke en weloverwogen 

keuzes, passend bij de missie en visie van de school.  Om ook in de toekomst fijn en veilig te werken 

en te leren hebben we op elke locatie een risico inventarisatie (RIE) uitgevoerd. Punten die uit de RIE 

naar voren zijn gekomen zijn gedurende het schooljaar opgepakt.  
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6 Kwaliteitszorg 
 

6.1 Aandacht voor talent, en persoonlijke en professionele groei! 

 

Kinderen die uitdagende leerstof krijgen aangeboden op het niveau dat bij hen past en aangesproken 

worden op hun intelligentie,  leren met plezier en komen tot bloei. Teamleden die 

verantwoordelijkheden nemen en delen en kunnen sturen op resultaat,  groeien uit tot succesvolle 

leerkrachten. Onze school heeft als doelstelling dat kinderen zich optimaal ontwikkelen. Of het nu 

gaat om kinderen die moeite hebben met leren, of kinderen waarbij het leerproces juist makkelijk 

verloopt. Door onze zorgstructuur kunnen wij onderwijs op ieder niveau aanbieden. Voor kinderen 

die behoefte hebben aan extra ondersteuning maken wij een afgestemd plan. Kinderen die juist 

meer aankunnen, krijgen materiaal aangeboden waarin zij worden gestimuleerd om verder na te 

denken. De basis vormt ons veilige klimaat waarbinnen kinderen zich op cognitief, sociaal en creatief 

gebied kunnen ontwikkelen. 

 

6.2 Onderwijs en kwaliteit 

 

Onderwijs verandert.  Nieuwe inzichten over leren en onderwijzen ontstaan. ‘Zelfstandig leren’ en 

‘het oplossen van problemen’ staan nu in het middelpunt van de belangstelling. De laatste jaren zijn 

de accenten anders komen te liggen: 

 Zo moeten we meer rekening houden met verschillen tussen leerlingen; 

 Gaat het niet meer alleen om het verwerven van kennis, maar ook om het toepassen van het 

geleerde; 

 Gaan leerlingen meer zelfstandig leren en zijn zij (mede) verantwoordelijk voor hun eigen 

leerproces; 

 Is het accent meer verlegd naar actief en constructief leren. 

Op onze school heeft het afgelopen schooljaar de nadruk gelegen op: 

 Duurzame kwaliteitsverbetering 

- Doelen stellen en evalueren in de groepsplannen en de dagelijkse lesvoorbereiding, de 

effectieve instructie en het toepassen van coöperatieve werkvormen. 

- Analyseren van toetsresultaten en het vertalen daarvan naar het groepsplan en het 

groepsoverzicht. 

 Leeraanbod/leerstof 

- Observatie- en registratie instrument (BOSOS)voor groep ½. 

- Nieuwe taalmethode (STAAL) voor groep 4 t/m 8. 

- Structureel aanbod voor (meer) begaafde leerlingen. 

 Professionalisering 

- Lezing Steven Pont over gedrag, omgang met (hoog) sensitieve leerlingen. 

- Leercirkel en PLG. 

 

Medio januari heeft het team in het kader van de kwaliteitscyclus een online vragenlijst ingevuld 

over onderwijs en leren. Aandachtspunten zijn: 
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 Vastleggen van de conclusies van de klassenbezoeken. 

 Voldoende leertijd gelet op de kenmerken van de leerling populatie. 

 Directie en intern begeleider bewaken op schoolniveau de afspraken van de doorgaande lijn voor 

het aanbod sociaal-emotionele ontwikkeling. 

De aandachtspunten zullen worden opgenomen in de jaarplanning 2016-2017. 

 

 

6.3 Evaluatie leerlingenzorg 

 

In het schooljaar 2015-2016 heeft de leerlingenzorg een duidelijke structuur gekregen. Er zijn 

afspraken gemaakt over de inhoud van de groepsplannen, het analyseren van de groepsresultaten en 

het evalueren en volgen van de leerlingen met een speciale hulpvraag. Monitoring hiervan vond 

plaats tijdens de IB-gesprekken. Leerlingen die onvoldoende vorderingen maken, stilstaan in hun 

ontwikkeling of problemen hebben met sociaal emotioneel leren, worden nader onderzocht. Voor 

deze leerlingen stellen we samen met de ouders en onderwijsexpert een groeidocument op om te 

onderzoeken wat de meest passende volgende stap is. Dit schooljaar maakten we 21 

groeidocumenten. Hieruit volgden o.a. 9 zorgarrangement, 3 verwijzingen naar het speciaal 

onderwijs, 3 naar het speciaal basisonderwijs en 5 doublures. Niet elk groeidocument leidt tot een 

verwijzing, soms is een kleine interventie al voldoende om een leerling weer tot ontwikkeling te 

stimuleren.  
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6.4 Opbrengsten 

Jaarlijks brengen wij onze resultaten in kaart, wij kijken dan vooral naar meetbare gegevens. 

Meetbare gegevens voor onze school zijn de CITO eindtoets, de CITO entreetoets en de data uit ons 

leerlingvolgsysteem: CITO technisch lezen (DMT), CITO rekenen en wiskunde (RW) en CITO 

begrijpend lezen (TBL). Om te bepalen of we het als school goed doen vergelijken wij onze resultaten 

altijd met de inspectienorm. 

Voor het schooljaar 2015-2016 geldt: 

CITO toets Periode II 

Eind Ruim boven het landelijk gemiddelde 

Entreetoets groep 7 Rond het landelijk gemiddelde 

Technisch lezen 
Groep 3 
Groep 4 
Groep 5 
Groep 6 
Groep 7 

 
Voldoende 
Voldoende  
Voldoende 
Zeer goed 
Zeer goed 

Begrijpend lezen 
Groep 4 
Groep 5 
Groep 6 
Groep 7 
Groep 8 

 
onvoldoende  
voldoende 
onvoldoende 
onvoldoende 
Zeer goed 

Rekenen en wiskunde  
Groep 3 
Groep 4 
Groep 5 
Groep 6 
Groep 7 

 
Goed 
Onvoldoende  
Voldoende  
Onvoldoende 
Voldoende  

 

Als we de resultaten van de afzonderlijke locaties bekijken dan zien we dat de groepen 3 t/m 8 van 

de Amstelstraat op alle vakgebieden voldoende tot goed scoren, op de Elgerweg wordt een 

onvoldoende gescoord voor spelling in groep 3,4 en 5, begrijpend lezen in groep 4 en rekenen en 

wiskunde in groep 4. Op de Tochtwaard scoren de groepen 4,6 en 7 een onvoldoende voor 

begrijpend lezen en de groepen 4 en 6 een onvoldoende voor rekenen en wiskunde. In het schooljaar 

2016-2017 zullen de groepen met een onvoldoende score extra aanbod en instructie krijgen, 

uiteraard na een nauwkeurige analyse.  

 

6.5 Analyse van de toetsen 

 

6.5.1 Centrale Eindtoets 

Het percentage gewichtenleerlingen was op 1 oktober 2015: 12% . Op grond van dit percentage zou 

DURV! 533,4 op de Centrale Eindtoets mogen scoren om een voldoende score te behalen. Het 

landelijk gemiddelde binnen onze schoolgroep was 535,4, de bovengrens 537,4. Wij scoorden met 

536 boven het landelijk gemiddelde. Alle leerlingen zijn volgens verwachting uitgestroomd naar een 
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passende plek binnen het VO. De CITO entreetoetsen zijn per leerling geanalyseerd en eventuele 

hiaten zijn opgespoord. Om de leerlingen naar de juiste vorm van voortgezet onderwijs te verwijzen, 

streven we naar een harmonisch profiel. Om dit te bereiken start elke leerling in groep 8 met een 

eigen oefenprogramma op het gebied van rekenen, taal of begrijpend lezen.  

Uitstroom DURV! leerlingen naar  

VWO/Gymnasium HAVO  MAVO/VMBO-TL VMBO-KB-BB Voortgezet speciaal onderwijs  

12 10 12 5 1 

 

 

6.5.2 Leerlingvolgsysteem 

Aan het eind van het schooljaar zijn alle toetsen van het leerlingvolgsysteem op groeps- en 

individueel niveau geanalyseerd. De uitkomsten van de analyse hebben tot een aantal speerpunten 

geleid. In het nieuwe schooljaar zal spelling extra aandacht krijgen in de groepen 4, 5 en 6 van de 

Elgerweg en de groepen 5 en 6 van de Tochtwaard. Rekenen krijgt extra aandacht in de groep 5 van 

de Elgerweg en de groepen 5 en 7 van de Tochtwaard. Begrijpend lezen krijgt extra aandacht in 

groep 5 van de Elgerweg en de groepen 5, 7 en 8 van de Tochtwaard. Bij spelling gaat het over het 

trainen van de juiste woordbeelden. Bij rekenen vooral over de koppeling van lesdoel en verwerking. 

Bij begrijpend lezen gaat het vooral om het toepassen van de juiste strategieen. Verder willen we dit 

vak verder gaan verdiepen door denkend lezen van feitelijk naar metacognitief. 

 

Taxonomie van Bloom (herziene versie) gebaseerd op Rex Heer (2009) – Center for Excellence in Learning and Teaching of Iowa State 

University. 
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7 Beheer en organisatie    
 

7.1 Ouderraad en steunstichting 

De ouderraad verzorgt activiteiten buiten het schoolprogramma om. Afgelopen jaar waren dat o.a. 

het schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, Pasen, de avondvierdaagse, sportdag en de afscheidsmusical. De 

ouderraad  valt niet onder de financiële verantwoording en verantwoordelijkheid van de school. 

Ouders kunnen lid worden van de steunstichting. De steunstichting int en beheert de  jaarlijkse 

vrijwillige ouderbijdrage en financiert, denkt mee en ondersteunt bij alle activiteiten in het 

schooljaar.  

 

7.2 Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad is het afgelopen jaar acht keer bij elkaar geweest. Onderwerpen die 

uitgebreid aan de orde zijn gekomen zijn: de begroting 2016, het jaarplan 2015-2016, het 

continurooster, vacatures en het vakantierooster. Het jaarverslag van de MR kunt u lezen op de 

website van de school. 

 

7.3 Denktank 

De denktank bestaat uit zes ouders en de directeur. De denktank is dit schooljaar 6x bijeen geweest. 

De denktank heeft een klankbordfunctie en praat onder andere mee over het samenstellen van het 

rapport, de sfeer op school en de communicatie met de ouders. Hoogtepunt dit schooljaar was de 

kerstmarkt. De denktank trad op als initiator en organisator van genoemde activiteit.  

 

7.4 Huisvesting 

DURV! is gehuisvest in drie totaal verschillende gebouwen, die allen één minpunt gemeen hebben:  

de klimaatbeheersing.  Op de Amstelstraat is het vooral op de verdieping te warm en te benauwd. Op 

de Elgerweg is het ’s winters in het ene lokaal steenkoud, terwijl het elders in de school heel warm is, 

ook zomers is het heel warm in dit gebouw. Op de Tochtwaard is het vaak erg tochtig. Er wordt voor 

alle locaties naar een passende oplossing gezocht.  

 

7.5 Financiën 

Dit schooljaar zijn wij met  14 groepen gestart. Vanwege de afstand tussen de locaties hebben we te 

maken met groepen kleiner dan 25 leerlingen.  De huisvestingslasten van de drie schoolgebouwen en 

de locatiespecifieke licentiekosten maken dat de school meer uitgeeft dan er binnenkomt. De school 

heeft nog een ruime reserve maar teert hierop in. Voor wat betreft het aantal zorgarrangementen en 

de inzet van onderwijsassistenten blijven we financieel neutraal.  
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7.6 Buitenschoolse opvang 

 

DURV! school Amstelstraat heeft voor de naschools opvang een samenwerkings-overeenkomst met 

Kinderopvang De Kinderkamer. Daarnaast maken ouders van leerlingen van deze  locatie ook gebruik 

van de opvang van (K) Individu. DURV! school Elgerweg werkt samen met kinderopvang Rollebol in 

het kinderbolwerk Onze locatie aan de Tochtwaard werkt samen met Knikkebol. Deze opvang vindt 

op school plaats. De samenwerking met alle partijen verloopt naar wens. 

 

7.7 Peuteropvang op de Amstelstraat 

 

Stichting Kinderopvang Alkmaar is na de voorjaarsvakantie een peuteropvang gestart in DURV! 

school Amstelstraat. In beginsel voor twee ochtenden per week. Tegen de zomervakantie is dit 

uitgebreid naar drie ochtenden per week. De samenwerking met de peuteropvang verloopt naar 

wederzijdse tevredenheid.  

 

 

8 VVE 
 

DURV! neemt deel aan het VVE project binnen de gemeente Alkmaar. Officieel is alleen de 

Amstelstraat een VVE locatie. VVE is een vroegschools educatieprogramma gericht op het verbeteren 

van voorwaarden voor het succesvol doorstromen in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Sinds dit 

schooljaar werken we met het programma Sil op school. Deze methode sluit aan bij het VVE 

programma  Puk en Ko, dat op veel peuterspeelzalen wordt gebruikt.  Met de actuele thema’s van de 

digitale methode Sil op school werken wij doelgericht aan het vergroten van de vaardigheid van de 

Nederlandse taal, de beginnende gecijferdheid en de sociaal-communicatieve vaardigheid van onze 

leerlingen.  De voortgang meten wij vanaf groep 1 aan de hand van de Cito-toetsen Taal voor 

Kleuters en Ordenen. Aan het meten en registreren van opbrengsten van vroegschoolse educatie 

hechten wij waarde. De uitwisseling van kennis en gegevens tussen de peuterspeelzalen of 

kinderdagverblijven en de basisschool vindt plaats via een overdrachtsverslag of observatieformulier.  

Wij zien er op toe dat wij deze ook ontvangen. Daarnaast zijn er regelmatig overleggen en 

werkbezoeken in het kader van VVE tussen de leerkrachten van groep 1/2 en de leidsters van 

peuteropvang de Dondersteentjes. Een leerkracht is aangesteld als VVE coördinator.  
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9 Ambities komend schooljaar  
 

Ambities voor DURV! 

1. Werken met expertgroepen;  science, kunst, taal, sport en rekenen. 

2. Opbrengstgerichte, professionele cultuur (sturen op resultaat!). 

3. Passend onderwijs verder vorm geven. 

4. Effectieve instructie volgens het IGDI model met gebruik van coöperatieve leerstrategieën. 

5. Toepassen van begrijpend leesstrategieën bij andere vakgebieden. 

6. Structureel aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.  

7. Samenwerking met Cultuur Primair. 

8. Samenwerking met de peuterspeelzalen. 

9. Samenwerking met Sport X. 

10. Iedere eerste maandag van de maand  inloop- en koffieochtend. 

11. Jaarplanning voor leerlingenraden. 

12. Groei van het aantal leerlingen. 

13. Pedagogische huisstijl en implementatie van Kwink. 

14. Afstemmen van methodes voor natuur en techniek. 

15. Teamtraining voor de onderwijsterreinen begrijpend lezen en woordenschat. 

16. Groene schoolpleinen.  

17. Werken met leercirkels. 

18. Ouderbetrokkenheid en communicatieplatform social schools. 

19. Startbekwaamheid van vierjarigen. 
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Nawoord 
 

Het tweede jaar van DURV! was een jaar van nadere afstemming en overeenstemming. Hierin zijn we 

heel goed geslaagd. Het DURV! team is en werkt als een echt team, er is aandacht voor elkaar, er is 

ruimte voor samenwerking en overleg, ervaringen worden uitgewisseld, we durven elkaar feedback 

te geven, we leren van elkaar en hebben plezier als we samen zijn.  

Onze samenwerking wordt voor leerlingen en ouders zichtbaar door de wereldverkennende vakken. 

Na 12 weken rouleren we de methoden voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. 

Ervaringen tips en ideeën van leerkrachten gaan mee met de methoden, zo verdiepen we onze 

vakken steeds meer en beter. De schoolreisjes hebben we dit jaar gekoppeld aan de 

wereldverkennende vakken. Het is de bedoeling dat we jaarlijks rouleren met de bestemmingen.  

De samenwerking is ook zichtbaar tijdens het jaarlijkse voetbaltoernooi, de avondvierdaagse, de 8 

oktoberfeesten en voor de leerlingen van de groepen 8 aan de Elgerweg en Tochtwaard tijdens het 

schoolkamp. Voor feesten en partijen op de locaties zoeken we de samenwerking niet meer op. In de 

praktijk blijkt dat iedere locatie zijn eigen specifieke wijze van vieren heeft, dit houden we zo om de 

eigenheid van de locatie te koesteren.  

We mogen met alle betrokkenen terugkijken op een mooi schooljaar en willen via deze weg alle 

leerkrachten, ouders en leerlingen hartelijk bedanken voor alle inzet, hulp en vertrouwen in DURV! 

 

 

 

 

 

 


