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1. Algemeen
Onze school staat vlakbij het oude centrum van Alphen aan den Rijn. De wijk van onze school loopt
van de Steekterweg tot aan het stadhuis aan de Castellumstraat.
Op 1 oktober 2017 stonden 160 kinderen ingeschreven. Dit waren er 2 meer dan het schooljaar
ervoor.
De kinderen waren over 7 groepen verdeeld. Het team bestond uit 16 personen, waaronder de
directeur, twee Intern Begeleiders, één overblijfcoördinator en een conciërge.

2. Het onderwijs en schoolontwikkeling
o Kleine(re) scholen als De Windroos hebben geregeld te maken met combinatiegroepen. Op 1
oktober van ieder schooljaar wordt het aantal ingeschreven kinderen geteld. Dit aantal geeft
in het schooljaar daarna recht op een x aantal leerkrachten. Wij konden met dit aantal 7
groepen maken.
o In september hebben we weer de zogenaamde ‘Startgesprekken’ met de ouders van groep 3
t/m 8 gevoerd. In dit tien-minutengesprek vertelden de ouders over hun kind. Het ging dan om
zaken die de ouders belangrijk vinden om door te geven aan de leerkrachten: bijzondere
dingen rondom gezondheid, waar hun kind goed of minder goed in is, waar het naar de mening
van de ouders ondersteuning bij nodig heeft, hobby’s en andere zaken.
o De ouders van de kinderen uit groep 1 krijgen huisbezoek van de leerkrachten. Tijdens dit
bezoek komen ook de onderwerpen van de startgesprekken grotendeels aan bod.
o ‘Handelings Gericht Werken’ en “opbrengsgericht werken”. We analyseren de opbrengsten
twee keer per jaar: in februari en mei/juni. We kijken daarbij naar de vaardigheidsgroei van
zowel de groep als van de kinderen individueel. Bij het analyseren van de resultaten proberen
we te bepalen wat de achterliggende oorzaken zijn van de prestaties. Dit heeft mogelijk
gevolgen voor het bepalen van de onderwijsbehoeften. In het groepsplan staat vervolgens de
praktische invulling van e.e.a.
o Klassenbezoeken werden afgelegd door de directie en IB-ers.
o De eindscore van de Route 8 Eindtoets was 213,4. T.a.v. het landeijk gemiddelde scoorde
deze groep ruim boven het landelijk gemiddelde (206).
De uitslag van deze Eindtoets was in zes gevallen voor school aanleiding om met de ouders te
overleggen over eventueel aan te passen definitieve plaatsingsadvies. Voor een aantal kinderen
is dit aangepast.
De Tussenopbrengsten (de scores op Cito-toetsen van de Drie MinutenToets -DMT – spelling,
begrijpend lezen en rekenen) gemeten eind februari en mei waren schoolbreed gezien ruim
voldoende. Met de leerkrachten zijn n.a.v. de opbrengsten individuele opbrengstgesprekken
gevoerd door de IB-ers. In februari wordt bekeken of de aanpassingen de gewenste

resultaten hebben opgeleverd.
o De uitstroom van de kinderen naar het VO was dit schooljaar als volgt:
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Gedurende het schooljaar hebben drie werkgroepen zich bezig gehouden met de volgende
onderwerpen:
Engels vanaf groep 1
Wetenschap & Technologie
Sociale Veiligheid: het kiezen van een nieuwe methode of werkwijze
In alle werkgroepen waren ouders betrokken.
In iedere werkgroep is allereerst gesproken over visie op het onderwerp, het vaststellen
van de doelen en de werkwijze bij het tot stand komen van de keuze.
Uiteindelijk heeft de werkgroep Engels nog een half jaar nodig om te kunnen komen tot
een gefundeerd besluit. Op het laatste moment is een nieuwe veelbelovende methode op
de markt verschenen.
De werkgroep W&T gaat vooralsnog verder met kleinschalige schoolbrede activiteiten,
waarbij ontdekkend en ontwerpend leren voorop staan. Gedurende het schooljaar zijn
diverse activiteiten georganiseerd, zoals een twee weken durend project rond Amerika.
Dit was ook het onderwerp van TopOndernemers in die periode.
De werkgroep Sociale Veiligheid kwam na diverse bezoeken, presentaties en het lezen van
diverse methodes / werkwijzen tot de keuze voor de methode van de Vreedzame School.

3. Bijzondere activiteiten.
Sinterklaas deed ook dit jaar De Windroos weer aan. Dit blijft echt een feest voor jong en oud!
Het kerstfeest vierden wij in de Adventskerk waar o.a. een schoolorkest en koor aan meedeed.
Het Open Huis werd één keer gehouden: op zaterdag 27 januari. Vertegenwoordigers van MR,
SR, TSO en BSO waren ook aanwezig. Tijdens dit Open Huis werd tegelijkertijd en
kleding/speelgoedbeurs gehouden. Een aantal kindern uit groep 8 verzorgden rondleidingen door
de school. De opkomst was in vergelijking met het jaar ervoor goed te noemen.
De schoolreis ging voor de groepen 1/2a en b naar Oud Valkenveen en voor de groepen 3 t/m 7
naar Drievliet. Alleen de busreis al is de moeite meer dan waard.
Het schoolkamp van groep 8 werd in Vierhouten gehouden. De traditionele afscheidsmusical
werd weer opgevoerd in het Parktheater. Om de kosten te drukken hebben de kinderen o.a. zelf
geld ingezameld door de inmiddels traditionele stroopwafelactie.
De Fancy Fair werd gehouden op donderdag 7 juni. Het weer was geweldig, de opkomst en
belangstelling groot en het enthousiasme enorm! Een meer dan geslaagd festijn! De opbrengst
gaat voor het grootste deel naar de jubileumfeesten van volgend schooljaar.
Het overblijven. De TSO commissie bestaande uit de TSO coördinatoren, leerkracht, directie en
ouder (MR) kwam twee maal bij elkaar en besprak de lopende zaken . Kim van der Maat is de TSO
coördinator. Zij is ook de coördinator van TSO De Stromen. Kim is inmiddels twee keer per week
op De Windroos aanwezig.

4. Bijzondere aandachtspunten.
Het leerlingaantal – Het aantal kinderen op De Windroos blijft redelijk stabiel. Over twee jaar
gaat voor Windroos begrippen een grote groep kinderen van school (26). Voor de tweede keer

zien we dat De Windroos wordt gevonden door ouders die hun kind eerst op een andere
basisshool hadden aangemeld. Het zou fijn zijn als we de rechtstreekse inschrijvingen kunnen
laten stijgen. Voor het komende jaar zullen we ons weer volop kunnen laten zien als we het 25
jarig bestaan vieren, het Open Huis weer organiseren en de samenwerking met Junis en Het
Kompas kunnen uitbouwen.
Mogelijk dat het maken van enkele groepen ( door het inzetten van de werkdukgelden vanuit het
ministerie kunnen we 8 groepen maken) een factor is die ouders over de streep trekt om hun kind
op De Windroos aan te melden.
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