
 

 

Jaarverslag  
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Financiën 

De financiële verantwoording vindt 

plaats op stichtingsniveau. Kijk op: 

www.deltadebilt.nl/jaarverslagen/ 

Inleiding 

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 2019-2020.  

 

 

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. 

De Regenboog 
 

Aeolusweg 8 

3731 XG De Bilt 

directie@regenboog-debilt.nl 

www.regenboog-debilt.nl 
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Het schooljaar 2019 - 2020 

Het laatste jaar in de tijdelijke huisvesting bleek een 

hectisch jaar voor De Regenboog. Met de verhuizing naar 

de nieuwbouw voor de deur, stond een groot deel van de 

tijd in het teken van de praktische en onderwijskundige  

voorbereidingen op deze mijlpaal in de geschiedenis van 

de school. 2020 is naast het jaar van de nieuwbouw ook 

het jaar van de uitbraak van de coronapandemie en een 

directiewissel. Alles bij elkaar heeft het veel gevraagd van 

alle betrokkenen. Het stevige fundament dat de afgelopen 

jaren op allerlei fronten is gelegd, heeft ervoor gezorgd 

dat we ons er goed doorheen hebben geslagen. We kijken 

vol verwachting uit naar 2020-2021!    

De afbeelding hiernaast visualiseert welke onderwerpen 

werden ontwikkeld en/of geborgd. In het schooljaarplan 

vindt u het volledige overzicht. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

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: 

 
 de oriëntatie op een   

   nieuwe rekenmethode; 

 

 een nieuwe aanpak en  

   methode in groep 1-2; 

 

 het borgen van de   

   methode STAAL  

   Spelling  

 
 de muziekimpuls jaar 3 

 
  

 

     



 

 

 

  

Oriëntatie op een nieuwe rekenmethode  
 

Dit schooljaar heeft het leerteam rekenen in samenspraak 

met het team onderzoek gedaan naar een passende 

nieuwe rekenmethode. Op basis van onze visie is er een 

voorselectie gemaakt en hebben wij met het team 2 

rekenmethodes uitgeprobeerd. Met de terugkoppeling 

vanuit het team en vanuit de visie van de school hebben 

wij de keuze gemaakt voor de rekenmethode Pluspunt 4. 

Deze methode sluit goed aan bij de 7 competenties die 

wij op De Regenboog van belang vinden. Daarnaast heeft 

deze methode ook veel aandacht voor de automatisering 

van rekenen en het stapsgewijs aanbieden van doelen. 

Dit ontbrak in onze vorige methode. Wij zijn blij met de 

keuze. 

 

 

Een nieuwe methode en aanpak in groep 1-2 

 

Dit schooljaar is de keuze gemaakt voor de methode 

Kleuterplein 2. Bij de thema’s in Kleuterplein worden alle 

vakgebieden aangeboden. Er wordt uitgegaan van de 

doelen van SLO. Hierdoor is er een onderbouwde, 

doorgaande lijn naar groep 3. Dit strookt met de visie van 

de school.  

We werken met 4 fases; fase 0, 1, 2 en 3. Er wordt extra 

ondersteuning geboden aan de VVE-kinderen en in de 

cijfer/letterclub. Fase 3 krijgt extra uitdaging in een klein 

groepje.  

Daarnaast werken we met de werkmap Fonemisch 

bewustzijn en werkmap Begrijpend luisteren van CPS.  

 

Het borgen van STAAL Spelling  

In schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met de 

nieuwe methode STAAL. Onder begeleiding van 

het leerteam spelling en de methodespecialist 

heeft deze methode nu een goede plek 

gekregen in ons onderwijs. Wij staan een 

aantal keer per jaar met het team stil bij ons 

spellingsonderwijs. Wij wisselen kennis uit en 

analyseren de opbrengsten vanuit 

toetsgegevens.     

 

 

Muziekimpuls jaar 3 

Dit jaar stond in het teken van het borgen van het 

muziekonderwijs en het ontwikkelen van een doorgaande 

lijn. De cultuurcoördinator heef een conceptplan gemaakt 

voor cultuureducatie waarvan muziekonderwijs een 

onderdeel is. De kinderen hebben AMV-lessen gehad van 

het Kunstenhuis en er is extra materiaal aangeschaft. 

 

 

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.  
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Medezeggenschapsraad 

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.  

 

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. 

 

www.regenboog-debilt.nl/informatie/medezeggenschapsraad/ 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie (AC) 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.  

 

Op onze website kunt u informatie over de AC vinden. 

 

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 
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