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Phileas
Fogg
De Nationale MR-prijs 
bedroeg € 1000,- en daarvan 
hebben we Phileas Fogg 
Theatre Company uitgenodigd 
om een workshop, uitlopend 
in een toneelstuk, met de 
kinderen van groep 7 en 8 te 
doen. Het was de eerste keer 
dat basisschoolleerlingen 
hieraan deelnamen, 
normaliter werken ze alleen 
met V.O-leerlingen. Onze 
leerlingen en wij waren 
supertrots dat onze groepen 7 

2013 is een uitermate succesvol 
jaar geweest en we kijken er dan 
ook met gepaste trots op terug.
De MR sleepte, net als in 2012, 
wederom een prijs binnen. Dit 
keer een tweede prijs, voor het 
jaarverslag.
Na een paar financieel magere 
jaren zijn we in onze begroting 
ruim in de plus gebleven. 
Afgesproken en doordachte 
bezuinigingen, gecombineerd 
met slim inkopen en diverse 
subsidies verwerven heeft dit 
bewerkstelligd.
Ook de Cito-score was weer 
prima, met 536,7 zaten we ruim 
boven de ondergrens en onze 
ambitie/verwachting.
De activiteiten n.a.v. de KVL van 
2011 leverden prima resultaten 
op, alle verbeterpunten 
scoorden beter dan daarvoor en 
nog slechts 3 zijn nog niet 
voldoende.
Ons concept 
Wereldburgerschap krijgt steeds 
meer “mede-reizigers”! We 
nodigen geïnteresseerde ouders 
uit om met ons mee te reizen en 
te genieten van de ervaringen 
die hun kinderen opdoen in de 
samenwerking met bejaarden 
van De Wellen, gehandicapte 
cliënten van De Kunstfabriek en 
leerlingen en docenten van het 
Maaslandcollege.
We groeien mede daardoor met 
13 leerlingen op de 1 
oktoberdatum 2013 versus 
2012. Het kunnen opstarten van 
een instroomgroep was dan ook 
een verademing!
Onze deelname aan het 
15%-project mocht worden 
gecontinueerd! De resultaten 
hebben er zelfs toe geleid dat 
een vervolgpilot is opgezet voor 
TTO (waar wij overigens niet 
aan mee zullen doen)
Tot slot willen we graag de inzet 
van het team, mede geholpen 
door de gefocuste aandacht van 
Martine Amsing van KPC, 
noemen als een van de meest 
belangrijke redenen om op dit 
goede jaar te kunnen terug 
kijken. 

Een terugblik 
op 2013

Dat verdient een pluim! Opstekers uit 2013

2014: we gaan er tegenaan!

Bezoek ons online: www.nicolaasschooloss.nl

Jan van Dorst 
Vooruitlopend op de focus 
vanuit het SKBO op ICT heeft 
Jan o.a. het initiatief 
genomen om een serie van 
10 tutorials voor het gebruik 
van Prowise te maken en die 
op YouTube te plaatsen. Een 
dikke pluim waard!
 

Gehoord in de klas

Mieke Princen 
Als enige onderwijsassistente is 
Mieke een onmisbare spil op 
onze school, zowel op het gebied 
van RT als bij allerlei hand- en 
spandiensten. We kunnen haar 
niet missen, dus ook voor haar 
een pluim!

Judith van Woensel 
Als cultuurloperschool hebben 
wij natuurlijk een naam hoog te 
houden. Judith heeft dit jaar de 
cursus cultuurcoördinator 
afgerond met een geweldige 
presentatie en mag zich dus 
officieel cultuurcoördinator 
noemen. Proficiat!

2014 wordt een pittig jaar 
waarbij we onze 
gemeenschappelijke krachten 
hard nodig zullen hebben.
Als we al de doelen willen 
behalen die we ons hebben 
gesteld, zal naast de benodigde 
focus ook veel kunde en 
doorzettingsvermogen nodig 
zijn. We willen bovenal m.n. 
aan de follow-up van de audit 
rondom Zorg op een kwalitatief 
hoogstaande manier invulling 
geven! 
Daarnaast zullen we gepaste 
aandacht spenderen aan 
deskundigheidsbevordering op 
het vlak van Taal en Rekenen. 
Het aanstellen en opleiden van 
specialisten in beide vakken 
heeft onze aandacht. 

De formatieve en financiële 
druk die ontstaat vanwege de 
groei van het aantal leerlingen, 
zullen we ook zo transparant, 
efficiënt en effectief mogelijk 
trachten te managen. De 
ervaringen die we hebben 
opgedaan in het 
budgetverantwoordelijkheid 
geven aan leerkrachten, 
Bouwcoördinatoren en 
Vakgroepen, breiden we uit. 
Tenslotte kijken we weer uit 
naar de voortgezette 
samenwerking met Martine van 
KPC die ondertussen is 
bevallen van een mooie zoon!
Samen Sterk!

“Hé juf (die zwanger is), 
heb jij nou een ei
 in je buik?”

- Een  kind uit groep  2/3

“Ik weet nog goed dat we het 
er vorig jaar over hadden. 
Wie bedenkt zoiets? 
Maar het werkt wel echt heel 
leuk samen!.”

- Een ouder

“Een Duitser, een Belg en 
een Nederlander komen 
een bar binnen. Zegt de
 barman: Is dit een grap?”

- Een kind uit groep 8

“Sinds we “de scheldmeter” 
hebben wordt er echt veel 
minder gescholden!”

- Een kind uit groep 4

Hoogtepunt
van het 

jaar
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“Hé juf, die is wel heel erg 
druk of niet?”

- Eén kind met ADHD over een ander
 kind met ADHD

“Op de Nicolaasschool 
moeten zelfs de stagiaires 
samenwerken.”

- Een stagiaire

 en 8 dat met veel plezier 
aankonden!
“The workshop was about life 
in the industrial age in 
England.”


