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Hoogtepunt van het jaarHet afgelopen jaar heeft 
onze school met trots twee 
musicals gepresenteerd. 
Onze administratie, juf Adrie 
heeft samen met  haar man, 
dochter en met behulp van 
ouders, twee prachtige 
musicals in elkaar gezet: 
“Duf en Cool” en de 
zelfgeschreven kerstmusical 
“In het Verre Oosten”. 
Leerlingen uit verschillende 
groepen hebben voor de 
school en ouders een 
prachtig optreden neergezet 
en iedereen heeft met volle 
teugen genoten! 

Het afgelopen jaar hebben de  
leerkrachten in de vakgroepen 
hard gewerkt. Een voorbeeld 
hiervan is het bieden van 
extra uitdaging voor meer- en 
hoogbegaafde kinderen. In 
samenwerking met BS De 
Korenaer is er een Plusklas 
opgestart.

 
Voor het vak rekenen is er 
gekeken naar de aanbieding 
van oefenstof voor leerlingen 
uit de groep die meer 
geprikkeld mogen worden. De 
methodiek Zo Leren Kinderen 
Lezen en Spellen is verder 
geïmplementeerd en 
uitgebouwd naar groep 4. 
Verder is er het afgelopen jaar 
hard gespaard om een 
stimulerende leesomgeving te 
creëren binnen de school. 
Ook de vakgroepen Sociale 
Emotionele Ontwikkeling, 
Motoriek en ICT hebben niet 
stil gezeten en hebben de 
doelen uit het 
Managementcontract waar 
gemaakt. 

De doorgaande lijn in de 
school op het gebied van 
klassenmanagement is 
duidelijk zichtbaar. 
Er is in 2013 ingezet op meer 
ouderbetrokkenheid. Door 
middel van inloopochtenden, 
seizoen-afsluitingen en een 
ouderpanel hebben wij de 
betrokkenheid zien groeien. 
Natuurlijk zijn er altijd 
verbeterpunten in de 
organisatie en communicatie, 
maar hier werken we hard 
aan. 
We zijn wel trots op wat we 
het afgelopen jaar hebben 
bereikt!

Een terugblik 
op 2013

Dat verdient een pluim! Opstekers uit 2013

2014: we gaan er tegenaan!

Bezoek ons online: www. bs-jfk.nl

Juf Marjorie 
Juf Marjorie heeft van 
augustus tot december het 
zwangerschapsverlof van 
de schoolcoördinator 
ingevuld. Hierdoor kreeg zij 
een rol binnen het 
managementteam en was 
zij eerste aanspreekpunt 
voor ouders en 
leerkrachten. En dit heeft ze 
heel goed gedaan! 

Gehoord in de klas

Administratie Adrie 
Dat Adrie veel meer is dan 
onze administratieve kracht, 
hebben we het afgelopen jaar 
weer eens gemerkt! Wat een 
kanjer in activiteiten 
organiseren en begeleiden! 

Leerlingen
We zijn trots op onze 
leerlingen. We zien de 
enthousiaste snoetjes op 
het schoolplein en in de 
klas. Ze hebben zin om te 
leren! We willen het beste 
uit de leerlingen halen!

Basisschool John F. Kennedy 
richt zich in 2014 op de 
organisatie van de school en 
de kwaliteit van de instructie 
in de groep. Vanuit het eerder 
opgestelde plan van aanpak 
zijn in het afgelopen jaar 
duidelijk vorderingen 
gemaakt op het gebied van 
doorgaande lijn en 
organisatie van de instructie 
voor de gemiddelde leerling, 
de zorg-leerling en de meer 
begaafde leerling. We willen 
nu specifiek onze aandacht  

richten op het vormgeven van 
de extra instructie en het 
toepassen van differentiatie 
voor de vakgebieden taal, 
lezen en rekenen.Verder 
willen we een organisatie 
inrichten die zo effectief 
mogelijk is op een kleine 
school.
 
De ouderbetrokkenheid 
willen we verder uitbouwen. 
De communicatie met ouders 
is een belangrijk item voor 
het komende jaar. 

“Kijk eens wat een 
enthousiaste ouders 
tijdens de inloop!” 
Over fanatieke 
bingo-ouders in 
groep 1-2.

- Juf Maria

“Juf, gaan we nu weer 
zelfverstandig werken?” 
Over het zelfstandig 
werken in groep 3.

- Een kind in groep 3

1 2 3

“Jammer juf, dat je niet mijn 
naam hebt gekozen! Maar 
Suus (dochter van juf Marion) 
is ook een leuke naam.” 

- Leerling uit groep 6

Hoogtepunt
van het

jaar

“Wat ziet het JFK-tje er weer
prachtig uit! Complimenten!” 
Over de tweewekelijkse
 nieuwsbrief.

- Juf Henriette


