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Inleiding
In dit verslag kijken we terug op het schooljaar. We benoemen een aantal verplichte onderdelen
en nieuwe ontwikkelingen.
Om het zo leesbaar mogelijk te houden zijn evaluaties/verslagen van werkgroepen, commissies,
externen en kwaliteitszorg niet meer toegevoegd. Deze zijn op aanvraag bij de schoolleider in te
zien.

Gonny van Zelm, schoolleider Bernardus van Bockxmeerschool
JULI 2019
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LEERLINGEN
Leerling prognose
Door de ruime instroom van leerlingen in de onderbouw blijft het leerlingen aantal stabiel.

Gewichtenregeling
2018-2019: 1% gewogen leerlingen

Uitstroom S(B)O
Geen uitstroom naar het SBO.

4
14%

TOTAAL

1
4%

OVERIG

2
7%

VMBO /
LWOO

VMBO-BL

9
33%

VMBO-K

4
14%

VMBO-TL /
VMBO K

2
7%

VMBO-TL

HAVO

6
21%

HAVO /
VMBO-TL

HAVO / VWO

20182019

VWO

Uitstroom naar voortgezet onderwijs

28
100%

Ongevallenregistratie
Van augustus 2018 t/m juli 2019 zijn er vier ongevallen onder schooltijd geregistreerd, waarbij een
dokter is bezocht. Deze ongevallen zijn te verdelen in:
Ongeval tijdens het buiten spelen/lopen
2x
Ongeval in de klas
1x
Ongeval tijdens de gymles
1x
Geen van deze ongevallen had voorkomen kunnen worden en zijn in de groep besproken.
In drie gevallen is het ziekenhuis bezocht, waar bij twee ongevallen een botbreuk werd
geconstateerd. Bij de andere twee ongevallen is de wond dichtgeplakt.

Interne Vertrouwenspersoon
De interne vertrouwenspersonen zijn dit jaar niet benaderd.
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PERSONEEL EN
ORGANISATIE
Formatie inzet
We hebben dit jaar gewerkt met 9 groepen (3 kleutergroepen, groepen 3,4,5,6,7 en 8). De
groepen werden bemand door 3 full-time leerkrachten en 11 part-time leerkrachten.
Er is dit schooljaar ingezet op een teamondersteuner voor één dag om het vernieuwingsproces in
de groepen 1 t/m 5 te begeleiden. Dit heeft Naomi op zich genomen en zij was donderdags
ambulant. Deze dag kwam uit de formatie i.v.m. de keuze van de intern begeleider om op onze
school een dag in te leveren ten behoeve van haar taak om ook op een andere school binnen
de stichting haar functie uit te voeren.
Dit jaar hebben we de beschikking gehad over een onderwijsassistent voor 20 uur per week per
detachering van de Stichting Kinderopvang Hoorn, naast onze eigen onderwijsassistent voor 24
uur per week.
We zijn dit jaar gestart met twee nieuwe leerkrachten (er is aan het einde van het vorige
schooljaar een leerkracht naar het buitenland vertrokken). Er is een ervaren college (Cor) vanuit
mobiliteit binnen de stichting gekomen en een startende leerkracht (Martijn).
De beide nieuwe leerkrachten zijn volledig gestart in groep 4 en 8. Dit had te maken met de
invulling van ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof. De leerkracht van groep 8 (Cor) heeft
deze periode ook een dag extra gewerkt (naast zijn aanstelling voor 4 dagen). De keuze om
beide groepen zo rustig mogelijk op te starten was hiermee gewaarborgd. Bij terugkeer van de
leerkracht (Anita) na haar zwangerschapsverlof is Cor voor twee dagen in groep 4 gaan werken,
wat de originele opzet was.
De leerkracht van groep 6 Fabian heeft ouderschapsverlof opgenomen op de woensdag
gedurende het hele schooljaar. Deze leerkracht heeft tot aan de herfstvakantie
ondersteuning/back up gehad van een invalster i.v.m. zijn re-intergratietraject.
In de groep 1/2C zijn drie verschilende invallers actief geweest i.v.m. ziekteverlof van beide
leerkrachten. Dit omvatte een periode van vijf weken.
In de groepen 3 en 5 zijn twee LIO-stagiaires aan het werk geweest, naast andere Pabo- en
andere stagiaires.

Professionele ontwikkeling
Gesprekken cyclus
Met alle teamleden zijn jaar- of beoordelingsgesprekken alsmede POP-gesprekken gevoerd.
Klassenconsultaties
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Klassenconsultaties zijn afgelegd door: de schoolleider, de intern begeleider en door de
onderwijs specialist begrijpend lezen.
Team ontwikkeling
Vorig schooljaar is stevig ingezet op de professionele cultuur met hulp van een externe:
Organisatie Flow in de persoon van Gerrit Zijlstra. Op 12 november 2018 is een
terugkomdag georganiseerd onder leiding van Organisatie Flow en ook tijdens
teammomenten is er veel meer ruimte ingepland voor de professionele cultuur.
Teamscholing
✓

Muziek-workshop op 10 oktober 2018 ter voorbereiding op onze muzieklessen uit de subsidie
aanvraag van muziek-impuls alsmede de workshop Zingkikker op 7 november 2018.

✓

Beweegwijs training opfrisworkshop.

✓

Inspiratiedag van Penta op 4 oktober 2018.

✓

Workshop Executieve Functies door Salim Ahrouch, specialist hoogbegaafdheid tijdens de
startvergadering op 31 augustus 2018, alsmede de workshop op 7 januari 2019 en de
studieochtend op 20 maart 2019.

✓

Teamontwikkelingstraject door Gerrit Minzinga Zijlstra van Organisatie Flow op 12 november
2018.

✓

“Regie in gesprek met ouders” op woensdag 19 september 2018 en woensdagmiddag 20
maart 2019 door 2enable.nl voor het personeel van 5 scholen.

✓

Werken met het nieuwe rapportfolio implementatie door Patrick Heiloo van We Brand
Creative op 21 november 2018 , workshop onder leiding van de werkgroep op maandag 4
februari 2019.

✓

AVG awareness training door Mien Verdue op 27 september 2019.

Persoonlijke scholing
✓

“EHBO” door Carla Druijf

✓

“Muiswerk Educatief” voor beginners en gevorderden op 16 en 30 oktober door een groot
deel van het teaqm

✓

“Met Sprongen Vooruit” 5/6 van het Menne instituut door Fabian, Melanie en Carla, 3 data in
april 2019

✓

Workshop “theorie van Vervaet” door Marja van Schagen door Martijn, Cor, Ingrid en Tineke
op 3 oktober 2018

✓

“Jongens in het primair onderwijs” van Lauk Welting op woensdag 14 november 2018 door
Ingrid.

✓

“Zit met Pit”door Presikhaaf door Monique en Gonny op 21 september 2018.

✓

“Kleuterjongens” vis Medilex door Marinella en Naomi op 31 januari 2019.

✓

“Benny Vreden Masterclass” op 6 april 2019 door Cor en Anita.

✓

“Mediation voor schoolleiders” via Medilex op 31oktober, 7 en 19 november 2018 door Gonny
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✓

“Leergang Kennis-en Kwaliteitszorg” van B&T op 9 oktober, 20 november 2018 en 8 januari en
12 februari 2019 door Gonny.

✓

“De gelukkige klas” van Zien in de klas op 17 april 2019 door Lonneke en Gonny.

Specialisten
Functie

Leerkracht

Datum

Lezen

Marinella van Diepen

Per: 1-8-2010

Brede School

Melanie Pieterse

Per: 1-8-2011

Schoolopleider

Tineke Beenker

Per: 1-8-2011

Hoogbegaafdheid

Salim Ahrouch

Per: 1-8-2014

Gedrag

Anita Honing

Per: 1-8-2017

Muziek

Cor Stuifbergen

Per: 1-8-2018

Mobiliteit
Vanwege het ontslag van Esmee (vertrek naar het buitenland) is er ruimte in de formatie ontstaan
en deze is via mobiliteit binnen de stichting opgevuld door Cor.

Stagiaires
iPABO
Groep 1/2A

iPabo

maatschappelijke stage / overigen
2de

jaars jan-jul

20 sep-12 jul praktijkschool
8 feb snuffelstage
18-29 mrt d’Ampte leerjaar 3

Groep 1/2B
Groep 1/2C

iPabo 2de jaars jan-jul

Groep 3

iPabo LIO heel jaar

13 nov snuffelstage
10-21 dec Clusiuscollege
18-29 mrt d’Ampte leerjaar 3
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Groep 4
iPabo LIO heel jaar

Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

jan-jul op dinsdag van het Horizon-college

onderwijsassistent

jan-jul op donderdag van de LOI-opleiding
Klas ROC-studenten 4 x 1 dag

Beweegwijs

ARBO jaarverslag
Verzuim
Het verzuimpercentage van de BvB over 2018 bedraagt 6,55%. Stichtingsbreed is het
verzuimpercentage 6,04 %. Inmiddels zijn de landelijke verzuimcijfers over 2017 bekend. Het
landelijke verzuimpercentage onder het onderwijspersoneel in het primair onderwijs is gedaald
van 6,2% in 2016 naar 5,9% in 2017.
Risico inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Dit jaar is de RI&E ondersteuning opgepakt door Mike van Mierlo van Arbo Rapport. De
voortgangsrapportage is aangemaakt op 26 februari 2019 en samen met het Plan van Aanpak
op 8 april 2019 in de MR besproken.
BHV-bezetting van het schooljaar 2018- 2019
Allen zijn in het bezit van een geldig certificaat en volgen de BHV-herhalingscursussen.
Dag

Aantal BHV

Naam BHV-er

maandag

5

Carla Druijf, Fabian Espinoza, Salim Ahrouch, Marinella van Diepen,
Naomi Kooi

dinsdag

6

Carla Druijf, Fabian Espinoza, Salim Ahrouch, Marinella van Diepen,
Naomi Kooi, Mark de Wit

woensdag

5

Carla Druijf, Salim Ahrouch, Marinella van Diepen, Naomi Kooi en
Anita Honing

donderdag

6

Carla Druijf, Fabian Espinoza, Salim Ahrouch, Naomi Kooi, Anita
Honing, Marjan Bregman

vrijdag

6

Fabian Espinoza, Salim Ahrouch, Mark de Wit, Naomi Kooi, Anita
Honing, Marjan Bregman

Carla Druijf is coördinator

Uitgevoerde controles / keuringen
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De buitentoestellen (inclusief toestellen in de speelzaal) zijn gecontroleerd door de firma Nijha
op 28 september 2018.
ArboRapport (Mike van MIerlo) voert maandelijks controles van de brandmeldinstallatie uit.
Huisvestingcontrole is door de brandweer uitgevoerd op 10 april 2019, hierbij werden geen
tekortkomingen geconstateerd .
De controle op de blusapparatuur is op 4 juni 2019 door Safety Way uitgevoerd.

Veiligheid
Er zijn twee ontruimingsoefeningen (gepland en ongepland) uitgevoerd. Een verslag/evaluatie
hiervan is in de Veiligheidsmap toegevoegd.
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KWALITEISBELEID
Leerlingtevredenheidspeiling
De Veiligheidsmonitor is afgenomen bij alle leerlingen van groep 7 en 8. Dit keer is e
rook voor gekozen om de Veiligheidsmonitor uit te zetten onder personeel en
ouders. Voor ouders is ere en oproep tot deelname geplaatst en hebben 37 ouders
zich aangemeld. De sluitingstermijn was 30 april 2018. De uitslag is met de MR
besproken op 25 juni 2018. Met het team zal het rapport en de conclusies tijdens de
startvergadering op 23 augustus 2019 worden doorgenomen.
De resultaten van de Veiligheidsmonitor worden direct van het instrument naar de
Inspectie van Onderwijs gestuurd.

Oudertevredenheidspeiling
Dit jaar hebben ook de ouders mee kunnen doen aan de Veiligheidsmonitor, zie hierboven.

Welzijnscheck
De quickscan kent een tweejaarlijkse cyclus en is dit jaar niet van toepassing.
De Veiligheidsmonitor is ook onder het personeel uitgezet, zie hierboven.

Inspectie
Dit schooljaar heeft de BvB geen inspectiebezoek ontvangen.

Speerpunten
Speerpunt:
Rapportfolio

Doelen/ acties
➢ Betrokkenheid en eigenaarschap op
het ontwikkelen van leerlingen
vergroten door het stellen van doelen
en dit zichtbaar maken voor
leerlingen, ouders en leerkrachten.

Talenten
meervoudige
intelligentie

➢

Profiteren van het aanbod van de
talenten van de leerkrachten.

Status
Samen met We Brand Creative is
het rapportfolio digitaal vorm
gegeven en dit jaar in gebruik
genomen. Dit willen we komend
jaar nog uitbreiden met het
kleuterrapportfolio en het vak
gymnastiek.
Dit jaar hebben we hieraan
bovenbouwbreed vorm willen
geven door invoering van het
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➢

Werken vanuit de verschillende
talenten van de leerlingen

Gouden uurtje. Dit vergt wel wat
in de organisatie, waardoor de
implementatie
opnieuw
heroverwogen zal worden.
In de klassen wordt er op
verschillende manieren mee
omgegaan.

Leffendig onderwijs

➢

Buiten je comfortzone treden om het
onderwijs aantrekkelijk te houden.

Bij POP gesprekkenen/ of tijdens
teammomenten uitwisselen van
ingezette activiteiten in de klas
of nieuwe ideeën hierover.

Thematisch werken

➢

Het werken vanuit de kerndoelen op
een
onderzoekende
en
ondernemende wijze.

Bij ieder schoolbreed project
samen brainstormen om elkaar
te voeden met ideeën. Dit is bij
het project “Groeien en
bloeien” samen met de
collega’s van het Fluitschip
opgepakt.

RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS
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Cito
De volgende afspraken zijn gemaakt:
Af te nemen toetsen:
Rekenen Cito 3.0 van M3 tm M8 (M en E momenten)
Spelling Cito 3.0 van M3 tm M8 (M en E momenten)
Begrijpend lezen Cito 3.0 van M5 tm M8
In groep 3 en 4 alleen bij leerlingen die het technisch lezen goed beheersen.E5 alleen indien
geen studievaardigheden E5 (alleen M momenten)
Studievaardigheden Cito LOVS van E5 tm M8
E5 is een keuzemoment. Als de leerkracht inschat dat de groep er klaar voor is (hier kun je de
lessen van Blits voor gebruiken) wordt de toets afgenomen. Zo niet wordt de begrijpend lees
toets E5 afgenomen ipv studievaardigheden (alleen E momenten).
Avi Cito 2018 M3 tm E5. Hierna adaptief als een leerling nog niet op niveau leest.
DMT Cito M3 tm E5. Hierna adaptief als een leerling nog niet voldoende leest. In dat geval
individueel invullen en inspectie vinkje op “ja”.

BvB eindtoets Iep 2019
Afgelopen jaar hebben wij deelgenomen aan de IEP eindtoets. Het landelijk gemiddelde was
81.8 . De leerlingen van de BvB scoorden 89.7 Deze score ligt boven het landelijk gemiddelde.
Deze eindtoets heeft in mei de MR gepasseerd.

ZORG

Ondersteuningsteam
Leden:

Henriette Kunis
Annelies Schaaf

orthopedagoog en trajectbegeleider
extern begeleider
12

Katie Brouwer
Gonny van Zelm
Leerkracht
Lonneke Lamers

Jeugd- en gezinswerker
schoolleider
van betreffende leerling
intern begeleider

Evaluatie: Dit jaar zijn de leden van het OT niet als OT bij elkaar gekomen. De orthopedagoog en
extern begeleider zijn op vraag ingezet, afzonderlijk van elkaar. Wel waren alle leden hier steeds
van op de hoogte (transparant werken). Komend jaar gaan we verder met deze werkwijze.
Knooppunt 12, waar wij onderdeel van uitmaken, doet dit jaar mee met de pilot van het IKC,
hierbij kijken we naar preventieve inzet van mensen vanuit Parolan en P2O. Deze pilot werken we
zonder beschikking vanuit de Gemeente.

Ontwikkelperspectief (OPP)
(aantal leerlingen per leerjaar)
Groep 5

Groep 6

2018-2019

Groep 7

Groep 8

1

1

Schema zorg
leerling in
ondersteuningsteam
2018-2019

0

leerling naar
SBO

dyslexieverklaringen

1gezin

capaciteiten

1plan

onderzoek

0

2

1

0

Leesbegeleiding
Van groep drie hebben in kleine groepen totaal 6 leerlingen leesbegeleiding van Suzanne Boon
gehad. En voor groep vier en vijf betrof dit 5 leerlingen.

Masterclass OSG
Er hebben vier leerlingen uit groep 7 en vier leerlingen uit groep 8 de masterclass van de OSG
bezocht.

Schorsen en verwijderen
Er zijn dit schooljaar geen schorsingen of verwijderen geweest.

Schooljudo
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Met Schooljudo leveren we een belangrijke bijdrage aan de motorische en de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. Wij geven alle kinderen 'Skills for Life' mee. In het
gymlokaal, maar ook daarbuiten. We hebben Schooljudo daarom structureel opgenomen (voor
de groepen 3 t/m 8) voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. De zeven
belangrijke waarden staan hierbij centraal: respect, samenwerken, discipline, beheersing,
weerbaarheid, vertrouwen en heel veel plezier.

BREDE SCHOOL
Ontwikkelingen Brede school in de wijk
Betrokken bij de brede school ontwikkeling Hoorn Noord
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Melanie Pieterse

Coördinator Brede School
vanuit de Bockxmeerschool

Gabrie van den Hout

Directeur Het Fluitschip

Stefanie Strijker

Combinatie functionaris

Wisselende bezetting

Groepsleidster SKH

Mirjam Entius

Manager pedagogiek SKH

Annemiek Nauta

Sectorcoördinator
Peuterwerk en
Opvoedingsondersteuning
Stichting Netwerk Hoorn

Silvia

De Zaagtandjes

Er zijn weer tal van activiteiten onder en na schooltijd georganiseerd, ook terug te vinden op de
website van onze school.

Actief Burgerschap in de wijk
Vanuit onze streefbeelden vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het
leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen
omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te weken met
anderen. Wij willen leerlingen een brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef voor de
samenleving meegeven .
Activiteiten 2018-2019:
ODC De Caroussel: Dagbesteding
voor
kinderen
en
jongeren
met
een
verstandelijke en/of meervoudige beperking
tot 18 jaar.

Een leerling van dit centrum gymt met onze
groep 4 mee voor 1 keer in de week.
Dit is echter voorlopig stopgezet i.v.m.
stagnatie in de ontwikkeling van deze leerling.
Contact van deze leerlingen aan onze school
bevordert integratie en aansluiting bij kinderen
zonder beperking.

Lindendael: Dit verpleeghuis is voor mensen
met een (tijdelijke) zorgbehoefte.

Leerlingen uit groep 5 bezoeken deze
bewoners om samen met hen of voor hun
liedjes te zingen, vooral met feestdagen. Ook
bezoeken deze bewoners onze school om
15

onze leerlingen aan het werk te zien, waarbij
kleine presentaties worden gegeven.
Martha
Flora:
Een
totaal
nieuw
zorgconcept, een totaal nieuwe benadering
van dementiezorg. Wat Martha Flora uniek
maakt: het leven zoals de bewoners dat
gewend zijn zo veel mogelijk voortzetten. Alles
is
gericht
op
persoonlijke
wensen
en voorkeuren van de bewoners. En op hun
waardigheid en welbevinden.

Leerlingen uit de kleutergroepen bezoeken
met regelmaat (om de week) een groep
bewoners
en
zij
voeren
gezamenlijk
activiteiten uit.

Kindergemeenteraad
Dit jaar heeft onze school niet meegedaan aan de Kindergemeenteraad.

OUDERPARTICIPATIE EN SAMENWERKING
MR en OC 2018-2019
De samenstelling van de MR:
Naomi Kooi
Melanie Pieterse

teamlid
teamlid, voorzitter
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Ellen Kooter
Yori Klaassen Bos
Susan van der Neut
Nathalie Graham

teamlid, voorzitter
ouderlid
ouderlid
ouderlid, notulist

De MR is 6 keer bijeen geweest. De MR heeft haar advies en instemming op verschillende
terreinen uitgebracht. Daarnaast heeft de MR kritisch mee gedacht met verschillende
onderwerpen van onze schoolontwikkeling en is de MR zoveel mogelijk geinformeerd over de
lopende processen.
De OC staat onder leiding van voorzitter Sandra Hogenhout. De OC is 7 keer bijeen geweest en
is ook dit jaar weer intensief aan het werk geweest m.b.t. het schoolplein. Naast alle hand- en
spandiensten is er ook weer een geweldig zomerfeest georganiseerd.

Communicatie met ouders
Onze website is de belangrijkste weg om onze ouders te informeren, voor urgente zaken worden
de ouders gemaild.
In verband met de nieuwe AVG is er ook dit jaar gestart met het vragen van toestemming aan
de ouders voor het plaatsen van foto’s van hun kinderen. We werken aan het bewustzijn van
ouders en medewerkers i.v.m. de gevolgen van de invoering van de AVG.
Met alle klassen hebben we de app voor ouders KLASBORD uitgeprobeerd. Van zowel de
leerkrachten als de ouders zijn de bevindingen positief. Het voornemen is om met alle klassen in
het volgende schooljaar de app FIEP te gebruiken. Deze app is gekoppeld aan Ziber, de provider
van onze website en we gaan dit stichtingsbreed gebruiken. FIEP heeft zich doorontwikkeld en
biedt nu meer mogelijheden dan KLASBORD.
Ter afsluiting van de zes weken Schooljudo zijn de ouders/verzorgers uitgenodigd om de laatste
les bij te wonen en/of mee te doen in een echt judopak. Hier is héél veel gebruik van gemaakt.
Op woensdagavond 21 november 2018 is er een bijeenkomst voor ouders van zowel onze school
als voor het Fluitschip (als partner van de Brede School) geweest. Bas Treur, vader van 3 dochters
en coördinator internetrecherche bij de politie Amsterdam, heeft de ouders geinformeerd over
het gebruik van social media en de rol van ouders als opvoeders daarin. De opkomst was gering
maar de training werd enthousiast ontvangen. Op dezelfde dag heeft Bas Treur de groepen 7 en
8 bezocht om daar social media training te verzorgen.
Op 10 oktober 2018 en 5 april 2019 zijn er informatieve bijeenkomsten georganiseerd voor ouders
over executieve functies o.l.v. Salim.
Om ouders te betrekken en te informeren over het onderwijs op onze school hebben we twee
maal “KIJKWEKEN” georganiseerd. De eerste was van 13-21 november 2018 en de tweede werd
gehouden van 20-29 mei 2019.
Per klas en/of project worden ouders uitgenodigd om naar de resultaten/presentaties van deze
thema’s te komen kijken.

Klachten
17

Het schooljaar 2018– 2019 zijn er via de klachtenregeling geen klachten ingediend.

HUISVESTING
Aandachtspunten voor onderhoud
Buro + heeft in de meivakantie er voor gezorgd dat in de bovenbouwgang en de gang bij de
kleuters en het lokaal van groep 5 schilderwerk is verricht om de ruimtes op te frissen.
Er is een radiator geplaatst in het kantoor van Alima.
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De lekkage in de kelder is minder, maar toch nog niet verholpen. Dit wordt verder onderzocht.
De verstopping van de putten op het schoolplein is aangepakt, waardoor wateroverlast na
hevige regenbuien wordt beperkt.
De picknicktafels in de schooltuin zijn/ vervangen worden door de OC.
De buiten(nood)trap aangebracht en in gebruik genomen tijdens de tweede
ontruimingsoefening!
Er is een nieuwe cv ketel geplaatst.

Speelzaal en schoolplein toestellen onderhoud
Controle is op 28 september 2018 uitgevoerd door de firma Nijha: Er waren nog geen
aanbevelingen. Er is wel beginnende houtrot geconstateerd bij de duikelstangen.
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FINANCIEN
De BvB heeft voldoende middelen om goed onderwijs te verzorgen.
Met de extra werkdrukgelden is er voor gekozen om het schooljaar te werken met een tweede
uur bewegingsonderwijs door de vakdocent, een tweede onderwijsassistent voor de ochtenden
en daarnaast nog een klein potje geld ter stimulering van talentenmanagement.

Investeringen
De afgeschreven iPads voor leerkrachten zijn vervangen, zodat er gebruik kan worden gemaakt
van de nieuwste programma’s.
Voor de schoolbibliotheek en de Brede School bibliotheek is dit jaar een budget van €2000,besteed.
De groepen hebben zoveel mogelijk hun klassenbudget van €150,- per klas voor kleine excursies,
thematisch onderwijs, cadeau’s vaderdag/moederdag, etc. uitgegeven.
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