ST. BERNARDUS RESULTATEN 2019-2020
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I.V.M. CORONA HEBBEN WE, VANAF HET MOMENT DAT KINDEREN
WEER NAAR SCHOOL MOCHTEN (HALVE EN HELE KLASSEN) EEN
CONTINUROOSTER INGEZET. HIERDOOR HEEFT MET NAME DE
ONDERBOUW MEER UREN GEMAAKT DAN GEBRUIKELIJK, DOORDAT
ZIJ NIET MEER OP VRIJDAGMIDDAG VRIJ WAREN.

onderwijs op afstand

scholing alle medewerkers

Snappet vervolgscholing,
Executieve functies
Begrijpend Lezen en een introductie op Scrum voor professionals
Muziek (coaching op maat)
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aantal leerlingen per opleiding

Voor de midden- en bovenbouwgroepen is er een website gemaakt
waarop de kinderen de taken van de week konden vinden, instructie
filmpjes klaar stonden en extra oefenmateriaal. Elke week lag er voor
de diverse groepen een pakketje klaar waarmee gewerkt werd naast
de digitale middelen binnen Snappet. Voor de onderbouw deelden we
via Parro filmpjes en projectopdrachten waarmee de kinderen thuis
al spelend met de leerdoelen konden oefenen. Ook voor hen lag er
per project een pakketje klaar waarmee de kinderen konden oefenen.

voldoende
leerlingen

152

leerlingen

totaal

individuele scholing
Kanjertraining A en B
BHV herhaling
Begaafdheidscoördinator
ICT-coördinator
Met sprongen vooruit

schoolplan
we geven eigentijds en vooruitstrevend
onderwijs met behoud van goede
resultaten

We werken nu met taal en rekenen vanuit leerlijnen, waardoor
ieder kind op eigen niveau kan werken. We hebben inzicht
gekregen in de streefdoelen en functioneringsdoelen om naartoe
te werken.

we staan in verbinding met de samenleving
(dichtbij en ver weg)
We werken samen met het voortgezet onderwijs voor ons
bewegingsonderwijs, verbinden de thema’s van wereldoriëntatie
met onze creatieve projecten en hebben ons muziekonderwijs
verstevigd in samenwerking met het Cultuurplein.

gemiddeld aantal
leerlingen per klas

nieuwe
22 leerlingen
St. Bernardus
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Deel 2 ontwerpers

onderwijsopbrengsten

inspectie waardering

