Jaarverslag 2016-2017
Welkom allemaal op de informatieavond in het schooljaar 2017-2018.
Dit jaarverslag is met hulp van het team gemaakt door de directie met daarin een terugblik
op het schooljaar 2016-2017 en een vooruitblik op het schooljaar 2017-2018.

Terugblik schooljaar 2016-2017













We hebben aan het eind van het schooljaar 2015-2016 afscheid genomen van juf
Ingrid. Zij is naar de Houtkoperschool vertrokken. Juf Laura is meer gaan werken op
onze school naast het intern begeleidingswerk wat ze al bij ons op school deed.
Juf Laura werd zwanger en heeft een prachtige zoon gekregen in maart 2017.
Onderwijsgroep Spoenk werkt nu met een nieuwe invalpool, IPPON genaamd. Mocht
er een leerkracht ziek zijn of een verlofaanvraag doen, dan zullen wij een invalkracht
moeten zoeken binnen de invalpool. Uiteraard doen wij ons best om goede invallers
te krijgen, maar het kan wel eens voorkomen dat er geen invalkracht gevonden kan
worden en zoeken wij naar een andere oplossing.
Juf Andrea werd langdurig ziek en in meester Hans hebben wij een prima vervanger
gevonden. Meester Hans blijft ook in het schooljaar 2017-2018 nog werkzaam op
onze school. Wij hopen natuurlijk dat juf Andrea snel beter wordt, maar tot die tijd
blijft meester Hans haar vervangen.
OBS Isandra is overgestapt op Snappet 3.0 (een nieuwe versie met
vele verbeterde mogelijkheden), een enorme vooruitgang;
- Zelf de beste leerroutes (onderwijsplan) voor jouw klas
kiezen en volgen;
- Al je aandacht kunnen richten op onderwijzen;
- Doelgericht onderwijs;
- Verbeterde les- en klasoverzichten;
- Elke leerling kan nog optimaler werken op zijn eigen niveau.
- Voor meer informatie kunt u kijken op www.snappet.org
Alle leerlingen uit groep 6, 7 en 8 hebben bij de start van het afgelopen schooljaar
een 10 inch tablets van de school gekregen om op te werken. Deze tablets zijn en
blijven eigendom van de school. Met deze grotere tablets zijn er meer
mogelijkheden: het scherm is groter, er zit een toetsenbord en muis op aangesloten
waardoor de tablet zeer geschikt is voor tekstverwerking. De leerlingen kunnen dan
o.a. in Word werken.
Dat betekent dat de Isandraschool ook op ICT gebied blijft vernieuwen.
We zijn nog meer doelgericht gaan werken volgens de 4D werkwijze (data, duiden,
doelen en doen), dat sluit dus ook mooi aan bij de werkwijze binnen Snappet 3.0.
Invoering van het 2e jaar B-Fit. Het effectieve programma B-fit is gericht op het
verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl bij kinderen.
Ieder jaar is er een ‘fittest’ voor de kinderen, organiseren we pauzeactiviteiten en
maken we gebruik van allerlei nieuwe materialen zoals hockeysticks, doeltjes, ballen
e.d. In alle klassen wordt er aandacht besteed aan 5 minuut beweegspelletjes via de
methode ‘De klas beweegt’ en besteden wij aandacht aan gezonde voeding via de
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methode ‘Lekker Fit’. B-fit is een geïntegreerd programma in onze school. Wij
hebben het afgelopen schooljaar gewerkt met de pauzeactiviteiten.
Cultuuronderwijs gaat meer aandacht krijgen de komende jaren. Zo hebben wij
geëxperimenteerd met de nieuwe methode ‘Reizen in de tijd’ .
https://www.reizenindetijd.nl.
Ons Techniekonderwijs heeft dit schooljaar meer aandacht gekregen. Projectmatig is
er gewerkt met techniekkisten. Techniek en cultuur zijn ook de nieuwe pijlers binnen
de nieuwe inspectiekaders.
In het schooljaar 2016-2017 is er een leerlingenraad opgericht. Doel van zo’n
leerlingenraad is om leerlingen in het onderwijs te betrekken. Leerlingen uit groep 5
t/m 8 hebben zich ingeschreven om deel te nemen aan een leerlingenraad. De rol
van de leerlingenraad is mening geven, adviezen uitbrengen en debatteren. De
leerlingenraad is een aantal keren bij elkaar geweest.
De Isandraadjes zijn in het schooljaar 2016-2017 iedere 2 weken op woensdag via de
mail verspreid. Deze nieuwsbrieven zijn ook online te lezen op onze website. Heeft u
zich nog niet aangemeld, dat kan door op www.isandraschool.nl linksonder aan te
geven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen door uw emailadres en naam in te vullen
en dan te op aanmelden te klikken.
In het schooljaar 2016-2017 zijn er twee informatieavonden georganiseerd over de
toekomst van de school. Deze avonden werden geleid door dhr. Ferdinand ter Haar,
lid centrale directie van stichting Fluvium en onderwijsgroep Spoenk. Er zijn mooie en
praktische zaken besproken rondom de toekomst van de Isandraschool. Er is een
werkgroep samengesteld die de genoemde voorstellen, genoemd tijdens de
bijeenkomsten, gaan uitwerken. Met name het organiseren van voor-en naschoolse
opvang op school en een invoering van het continurooster werden door de ouders
genoemd als prioriteit. We hebben dit jaar dan ook gebruikt om het continurooster
te gaan onderzoeken door enquêtes uit te zetten. Alle ouders hebben de enquête
ingevuld en met een grote meerderheid is gekozen voor het continurooster.
In de loop van het schooljaar hebben veel kleuters zich bij ons op school aangemeld.
Wij zijn zeer content met deze aanmeldingen en bedanken onze ambassadeurs van
de school voor het actief werven van deze leerlingen.
Koffieochtenden: in het schooljaar 2016-2017 zijn er 4 koffieochtenden door de
directie georganiseerd. De onderwerpen waren divers, zoals de toekomst van de
school, voor-en naschoolse opvang en het continurooster.
We hebben afscheid moeten nemen van juf Sandra en juf Marieke. Zij gaan volgend
schooljaar op een andere school werken. Er zijn volop sollicitatiegesprekken geweest
en hebben wij drie nieuwe collega’s aangenomen, ook omdat juf Laura volgend
schooljaar niet meer voor de klas staat, maar alleen nog intern begeleidingswerk gaat
doen.
Onze schoolverlaters hebben goed gepresteerd op de Eindtoets! De leerlingen
hebben een mooie score behaald, boven het landelijk gemiddelde. Een knappe
prestatie.
OBS Isandra bewaakt de uitstekende kwaliteit van het onderwijs.
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Schoolverlaters (groep 8).
Waar zijn de schoolverlaters naar toe gegaan? Alle leerlingen uit groep 8 hebben weer een
goede plek in het Voortgezet onderwijs gekregen.
De leerlingen zijn dit jaar naar de volgende
VO scholen gegaan:
Pantarijn te Kesteren
RSG Lingecollege Tiel

Onderwijs:

Aantal:

VMBO Kader 2
HAVO

1

HAVO/VWO

3

Vooruitblik en voornemens voor het schooljaar 2017-2018.












Wij verwelkomen dit school onze nieuwe collega’s juf Mariken Den Hild en juf Anouk
Wigman in groep 4/5/6. Daarnaast heten wij juf Suzanne v/d Kamp in groep 7/8 van
harte welkom. Wij wensen hen heel veel succes bij ons op school.
Het dorp IJzendoorn heeft op 17 augustus meegedaan met het programma ‘Zomer in
Gelderland’ van TV Gelderland. OBS Isandra heeft meegelopen in de parade. Dat was
een groot succes en wij bedanken alle leerlingen en ouders voor het meelopen in de
parade.
Dit schooljaar starten we met de invoering van het continurooster. De schooltijden
zijn nu alle dagen van 8.30 tot 14.00 uur. De leerlingen lunchen onder toezicht van de
leerkracht tussen 12.00 en 12.30 uur. Het is dan ook de bedoeling dat alle leerlingen
hun eigen lunch meenemen naar school. Daarvoor krijgen ze van de school een
koeltasje waarin ze hun lunch koel kunnen bewaren.
Omdat de aanvankelijk leesmethode ‘Veilig Leren Lezen’
verouderd was, zijn we afgelopen schooljaar op zoek gegaan
naar een nieuwe aanvankelijk leesmethode voor groep 3. Wij
hebben gekozen voor de nieuwe aanvankelijk leesmethode
Lijn 3, waarin een uitgebreide module zit voor
woordenschatonderwijs.
Voor meer informatie kunt u dit filmpje bekijken
https://www.youtube.com/watch?v=0BQoNGkDhIU
Cultuuronderwijs, wij gaan ons nog verder verdiepen in methode Reizen in de tijd.
De verdieping zal plaatsvinden in het werken met
leerlingportfolio’s. Voor meer informatie kunt u kijken op
https://www.reizenindetijd.nl.
We gaan door met onze leerlingenraad. De onderwerpen zullen zeer divers zijn.
Invallers: U leest waarschijnlijk vaak in het nieuws dat er een tekort aan leerkrachten
is. Ook wij kampen met dit probleem. Het is niet altijd te garanderen dat als er een
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leerkracht ziek wordt, er een invalleerkracht gevonden kan worden. Wij zullen dit
dan intern moeten gaan oplossen. Vaak wordt de groep van de ‘zieke’ leerkracht dan
opgesplitst en verdeeld over de andere groepen, zodat de leerlingen toch die dag
onderwijs krijgen.
De werkgroep ‘toekomst van de school’ gaat verder met het onderzoeken naar de
mogelijkheden voor een voor-en naschoolse opvang in de school.
De vernieuwde schoolgids en het sociale veiligheidsplan zijn te downloaden op onze
website www.isandraschool.nl

Kortom: OBS Isandra wil de toekomst enthousiast ingaan.
We kunnen samen terugkijken op een zeer geslaagd schooljaar, met veel goede acties.
Mocht u nog vragen hebben n.a.v. dit jaarverslag of andere vragen, kom dan gerust langs of
bel of mail even naar Diana Brouwer, Directeur van OBS Isandra.
U kunt een email sturen naar directie@obsisandra.nl of bel: 0344641235
Wij wensen iedereen een heel fijn en prettig schooljaar waarbij een goede samenwerking
zeker een belangrijke voorwaarde is.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van OBS Isandra
Diana Brouwer, Directeur.
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