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Hoogtepunt van het jaarDit schooljaar hebben we voor het eerst 
een lichting leerlingen groep 8 van de 
Tweede Stroming die hebben deelgenomen 
aan de Cito Eindtoets. Voor coaches, 
leerlingen, ouders en MT een heel 
spannend jaar, waarin met elkaar is ingezet 
op uiteraard goed onderwijs. 
Door met elkaar deze mooie resultaten te 
hebben bereikt, mogen de leerlingen na 
groep 8 onderwijs volgen, wat zij 
verdienen. Met recht kunnen wij trots zijn 
op wat er met elkaar wordt neergezet aan 
vernieuwend en eigentijds onderwijs 
binnen de Eerste en Tweede Stroming. 
Zodat leerlingen na groep 8 voortgezet 
onderwijs mogen volgen, wat zij verdienen. 
We zijn dan ook zeer tevreden met de 
behaalde resultaten op zowel de Eerste- als 
de Tweede Stroming. 

Onderwijsinspectie 
De inspectie meldt over de 
Fonkeling:
“De kwaliteit van het onderwijs 
is op orde. Vrijwel alle 
indicatoren zijn als voldoende 
beoordeeld. Eindopbrengsten 
en tussenopbrengsten liggen op 
het verwachte niveau. Ook het 
kwaliteitsbeleid voldoet aan de 
gestelde eisen. De manier 
waarop de school inspeelt op 
verschillen in de leerling 
populatie is zelfs als goed 
beoordeeld. Op die manier wil 
de school zo passend mogelijk 
onderwijs bieden dat aansluit 
bij hun eigen vaardigheden, 
talenten en persoonlijkheid. 
Deelname aan het KiVa- en 
diepgravers programma 
getuigen een focus op inhoud. 
Op een onderdeel van de zorg is 
nog verbetering mogelijk.”

IKC
We hebben weer stappen 
gemaakt in de ontwikkeling 
naar een Integraal Kind 
Centrum. Daar waar het kon 
zijn we samen opgetrokken in 
professionaliseringstrajecten. 
Hebben we onze “pedagogische 
visies” met elkaar in verbinding 
gebracht en hebben we 
basisregels geformuleerd die 
binnen het gehele IKC moeten 
gelden. Een prima gezamenlijke 
visie die recht doet aan onze 
wijze van samenwerking. 
 

Toetsen op de Fonkeling
Toetsen in het onderwijs houdt 
ons bezig! Na het afwegen van 
voor- en nadelen van de 
Entreetoets in groep 6 en 7, 
hebben we besloten deze, met 
ingang van het schooljaar 
2013-2014, af te schaffen. De 
analyses van de Cito eind- en 
midden toetsen geven ons een 
prima beeld om onze leerlingen 
te begeleiden en tot een goed 
(pré)advies te komen. 

Techniekonderwijs
Aandacht voor het vak techniek. 
We hebben dankzij sponsors 
drie techniektorens kunnen 
aanschaffen. De vakwerkgroep 
techniek heeft een plan van 
aanpak gemaakt om techniek in 
de lessen te kunnen 
implementeren. 
 

Een terugblik 
op 2013

Dat verdient een pluim! Opstekers uit 2013

2014: we gaan er tegenaan!

Bezoek ons online: www.defonkeling.nl

Mirjam, Christel, Ad en Lizet 
Samen sterk voor Kunst en 
Cultuur. De door hen 
georganiseerde studiedag 
over Kunst en Cultuur op de 
Fonkeling is door de collega’s 
enorm gewaardeerd! De 
opbrengst van de studiedag 
heeft Mirjam vervolgens 
gebruikt om tot een 
beleidsplan te komen.  

Gehoord in de klas

Anja en Hanneke 
Over kartrekkers gesproken. 
Anja is een van onze kartrekkers 
van de Tweede Stroming maar 
zeker ook voor onze Eerste 
Stroming. Samen met Hanneke 
de Groot (Intern Begeleider) 
maken ze zich sterk voor de 
diepgraversklas van de 
Fonkeling.

Gerard 
ICT! Waar zouden we zijn 
zonder onze conciërge 
Gerard van Hout. Gerard is 
van alle markten thuis en 
staat op het gebied van ICT 
echt zijn mannetje. Is een 
computer stuk of 
vastgelopen? Gerard krijgt 
elke computer weer aan de 
praat.   

Met de Fonkeling gaan we 
verder vorm geven aan Passend 
Onderwijs. Met het 
school-ondersteuningsprofiel 
als uitgangspunt hebben we de 
ambitie om de basis op orde te 
hebben en te houden! Onze 
diepgraversklas is een mooi 
voorbeeld van hoe we invulling 
trachten te geven aan Passend 
Onderwijs op de Fonkeling. 

Volgens de onderwijsinspectie 
is de kwaliteit van ons 
onderwijs op orde maar dat wil 
zeker niet zeggen dat we niet 
verder blijven werken aan het 
continu verbeteren van ons 
onderwijs en de leerlingenzorg. 
Op beide stromingen werken 
we daar hard aan, ook in 2014! 

Samen met onze partner in 
professionalisering, de KPC 
groep, gaan we voor gewoon 
goed onderwijs op de 
Fonkeling. 

Ook op het gebied van ICT 
willen we ons komend jaar 
verder gaan ontwikkelen. Dat is 
ook hard nodig. Met meer 
computers, het vervangen van 
oude computers en de aanleg 
van een draadloos netwerk op 
de Tweede Stroming. Hoe 
kunnen we ICT beter integreren 
in ons onderwijs? Uiteindelijk 
willen we dat onze leerlingen 
van groep 8 digitaal geletterd 
onze school verlaten. Daar gaan 
we volop mee aan de slag!
 

"Juf we lijken eigenlijk op 
apen maar dan minder 
behaard"

- Remco uit groep 7/8 C

Het thema van carnaval 
in Berghem is ‘Glitter en 
Glamour’. Zegt Joep: 
“Nou juf, dan kun je al je 
glitterkleding aandoen en 
meedoen op de wagen!”

- Joep uit groep 4/5 C
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Op de vraag wat gelovigen vieren 
met Pasen antwoordt een leerling: 
“Met Pasen vieren gelovigen dat 
er hazen zijn die eieren leggen.”

- Uit groep 7/8


