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Inleiding

De financiële verantwoording vindt

Voor u ligt het jaarverslag van Algemeen Christelijke Basisschool De
Regenboog. In dit jaarverslag blikken wij op diverse gebieden terug op het
afgelopen schooljaar. Waar mogelijk verwijzen wij naar andere plekken waar
u verder kunt lezen over het betreffende onderdeel.
Dit jaarverslag is samen met de functionele evaluatie van het schooljaarplan
de afsluiting van de beleidscyclus van het schooljaar 2017-2018.

Schoolinformatie
Op
www.scholenopdekaart.nl
kunt
u
veelzijdige informatie vinden over alle scholen
in Nederland.
Naast algemene gegevens vindt u er
informatie over de opbrengsten van de
school, de waardering door de verschillende
partijen en informatie over de bedrijfsvoering
rondom personeel en financiën. Klik op het
logo hiernaast om naar de website te gaan.

plaats op stichtingsniveau. Kijk op:
www.deltadebilt.nl/jaarverslagen/

Het schooljaar 2017 - 2018

De Lerende
organisatie
De
Regenboog
streeft
ernaar
een
lerende
organisatie te zijn. Dit
betekent dat wij gericht
zijn op de buitenwereld
en ons steeds afvragen
wat
die
veranderende
wereld van ons vraagt.
Het afgelopen jaar zijn de
leerteams
o.a
bezig
geweest met:
 Tabletonderwijs
met Snappet, aanschaf
chromebooks en leerlijn
mediawijsheid
 Visie & beleid
hoogbegaafdheid
 Implementatie methode
taal-spelling: STAAL
 De muziekimpuls:
Muziek met kwaliteit!

Halverwege afgelopen schooljaar vond de verhuizing naar
de tijdelijke huisvestingen in Het Lichtruim en ’t Mereltje
plaats. Een nieuwbouwproces vraagt een lange adem en
kent vele ‘ups’ en helaas ook ‘downs’. De mislukte
aanbesteding van februari is hier een voorbeeld van.
Niemand kon voorzien dat van de 11 aannemers waarmee
was gestart niemand kon worden gekozen. Hadden we
ook maar enig vermoeden gehad dat dit had kunnen
gebeuren, dan waren we natuurlijk nooit verhuisd in
december. Samen met enkele betrokken ouders, de MR
en andere betrokkenen stellen we alles in het werk om de
huidige planning met als doel december 2019 te halen.
Als dit lukt betekent dit een vertraging van een half jaar
t.o.v. de planning op het moment van verhuizen.

Het wennen aan de tijdelijke huisvesting ging op sommige
fronten heel snel, op andere was het wat ingewikkelder.
Komend jaar zullen wij in het bijzonder aandacht hebben
voor het zo plezierig mogelijk maken van onze tijd hier.
Het schoolteam van De Regenboog is een hecht team vol
bevlogen, professionele leerkrachten. Ondanks de
aandacht voor de verhuizing is er steeds een duidelijke
focus geweest op de basiskwaliteit van de lessen, het
zogenaamde primaire proces van de school. De
eindopbrengsten die ver boven het landelijk gemiddelde
liggen, laten zien dat dit gelukt is. Naast de focus op het
primaire proces is het ook gelukt om te blijven werken
aan de ontwikkeling van het onderwijs voor de toekomst.
Op de volgende bladzijde vindt u meer informatie over
enkele
speerpunten
van
het
afgelopen
jaar.
www.regenboog-debilt.nl/

Muziekimpuls: muziek met kwaliteit!

ICT

Dit jaar was het eerste jaar van de muziekimpuls. Dankzij
de toekenning van de subsidie hebben wij een flinke
impuls kunnen geven aan de kwaliteit en het aanbod van
muziek op De Regenboog. Het kinderkoor en het orkest
zijn twee in het oog springende activiteiten van dit jaar,
maar achter de schermen is ook van alles gebeurd. Zo
hebben we geïnvesteerd in instrumenten en hebben de
leerkrachten
persoonlijke
coaching
gehad
van
specialisten. De impuls past helemaal bij onze visie op de
brede ontwikkeling van kinderen met als motto: Hoofd,
hart én handen!
Wij bedanken onze partner Het
Kunstenhuis voor hun bijdrage!

Wij geloven dat ICT nooit leerkrachten en papieren
materialen zal vervangen. We geloven echter ook dat ICT in
de handen van een goede leerkracht een flinke impuls aan
de kwaliteit van onderwijs kan geven. We werkten al met
Snappet in groep 7 en 8. Dit jaar hebben we daarnaast de
keuze gemaakt voor het werken met Chromebooks.

Scholing, visie en beleid HB
Implementatie STAAL en Lijn 3
Het leerteam Taal-Lezen heeft zich dit jaar gericht op de
implementatie van twee nieuwe methodes. Het betreft de
methode aanvankelijk lezen Lijn 3 in groep 3 en de
methode STAAL voor taal en spelling in groep 4 t/m 8.
Beide methodes maken gebruik van de nieuwste
didactische inzichten rondom taal-lezen-spelling.

En meer…
De genoemde speerpunten, zijn slechts een deel van de ontwikkelingen van het
afgelopen jaar. Het volledige overzicht van ontwikkelpunten en evaluaties vindt u in
het functionele schooljaarplan dat is op te vragen bij de school.

Het leerteam HB heeft, samen met het team, gewerkt aan
het ontwikkelen van een duidelijke visie vanwaaruit
concreet beleid voor de komende jaren is opgesteld. Een
drietal leerkrachten is afgelopen jaar door Novilo opgeleid
tot talentbegeleider. Deze zelfde organisatie heeft
daarnaast een nulmeting gedaan die als basis dient voor
het vervolg in 2018-2019. Rondom dit thema wordt
samengewerkt met de andere scholen van de Stichting
Delta. Samenwerken brengt ons verder!

Medezeggenschapsraad

Activiteitencommissie

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR)
verbonden. Een MR is een wettelijk verplicht orgaan voor
inspraak en heeft op verschillende gebieden advies- of
instemmingsrecht. De MR heeft daarnaast ook de
bevoegdheid zelf zaken bij het bestuur of haar
vertegenwoordiger aan de orde te stellen.

De activiteitencommissie is een oudervereniging waarin
ouders samenwerken met een afvaardiging van het
schoolteam op het gebied van allerlei praktische en
organisatorische zaken. Hierbij kunt u denken aan het
meehelpen tijdens feesten en vieringen (Kerst, Pasen,
Sinterklaas, Carnaval, schoolreisjes, eindfeest en meer). De
AC int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage en legt
jaarlijks in de ALV verantwoording af aan haar leden (alle
ouders van de school) over de bestedingen.

Het jaarverslag van de MR is terug te vinden op de
website van de school. Ook de notulen van de MR zijn
openbaar en via deze website te downloaden.

Op onze website kunt u informatie over de AC vinden.
www.regenboog-debilt.nl/informatie/medezeggenschapsraad/
www.regenboog-debilt.nl/informatie/activiteitencommissie/

Nieuwsbrieven, Social Schools en Twitter
Wij vinden het belangrijk om ouders goed te informeren.
Om die reden versturen wij een wekelijkse nieuwsbrief en
gebruiken we Twitter en het communicatieplatform Social
Schools.
Op onze website kunt u de nieuwsbrieven en de openbare
berichten van Social Schools terugvinden.
www.regenboog-debilt.nl/informatie/nieuwsbrieven
www.regenboog-debilt.nl/
www.twitter.com/RBdebilt

