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Het waarom van onze school  
Wij zijn PCBO Koningin Wilhelmina. Wij staan open voor alle kinderen, ongeacht welke achtergrond. We werken vanuit een positief mensbeeld dat is geworteld in onze christelijke 
identiteit. Wij laten kinderen zichzelf zijn, laten ze samenleven met anderen en laten ze zorg dragen voor de wereld om hen heen. Wij bieden hen ruimte en begeleiding om 
zichzelf te ontwikkelen. Naast ruime aandacht voor de basis van rekenen, taal en lezen besteden we als school veel aandacht aan de sociale, culturele, creatieve en lichamelijke 
ontwikkeling van de kinderen. We staan op een prachtige plek in het centrum van Apeldoorn. 

De missie van onze school is: "Samen in ontwikkeling met plezier, lef en vertrouwen". In gesprek met en in ons handelen laten we dit horen en zien. De woorden in onze missie 
zijn onze kernwoorden. Hierin zitten meteen ook onze kernwaarden. 

Samen 
Wij geloven in de kracht van samen. Kinderen, ouders en leerkracht kunnen niet zonder elkaar. Samen helpen we elkaar in onze ontwikkeling. Samenwerken is één van de 
belangrijkste vaardigheden die nodig is in de moderne samenleving. Wij geloven op PCBO Koningin Wilhelmina, dat het stimuleren en organiseren van samenwerking, interactie en 
dialoog zorgt voor groei. 

Ontwikkeling 
Ontwikkeling betekent voor ons in beweging zijn. Wij geloven dat verandering nodig is om jezelf te zijn en blijven. Wij zijn steeds op zoek naar het potentieel en de kracht van 
onszelf en de ander. Hierbij creëren we ruimte voor kinderen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We zijn nieuwsgierig en we zoeken voortdurend naar nieuwe 
mogelijkheden en inzichten om ieder kind te stimuleren, zodat het zich op zijn eigen niveau in alle breedte ontwikkelt.  

Lef 
We zijn ambitieus en positief. We hebben hoge verwachtingen van onszelf, kinderen en ouders. Passend bij het kind en hoe zij of hij leert en zich ontwikkelt. We werken er iedere 
dag aan om van goed naar beter te gaan. Wij durven kwetsbaar te zijn en fouten te maken. “Lev” is ook het Hebreeuwse woord voor "hart". Wij maken keuzes vanuit ons “hart” 
voor kinderen. Hierbij stappen wij uit onze comfortzone en staan we open voor nieuwe invalshoeken, ideeën en mogelijkheden.  

Plezier 
Wij werken vanuit bevlogenheid en plezier. We staan voor een veilig klimaat. Een klimaat waarin de kinderen zichzelf mogen zijn en zich goed voelen. Dit is voor ons de 
belangrijkste voorwaarde voor leren. PCBO Koningin Wilhelmina is een plek waar je met plezier werkt en leert, dit zien en voelen kinderen, ouders en teamleden. Samen vieren we 
kleine en grote successen.  

Vertrouwen 
Op PCBO Koningin Wilhelmina gaan we uit van positieve bedoelingen van kinderen, ouders en teamleden. We hebben respect voor elkaar en zijn nieuwsgierig naar de ander. 
Relatie is de basis voor prestatie, daarom investeren wij in goede en gezonde relaties met kinderen, ouders en teamleden. Wij werken proactief. We doen wat we zeggen en 
zeggen wat we doen. 
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INLEIDING 

Voor u ligt het jaarverslag van PCBO Koningin Wilhelmina school. Het jaarverslag bestaat uit vier onderdelen. Te weten; een algemeen deel, een evaluatie van het jaarplan van school, een 

verslag van de belangrijkste activiteiten van de MR en de financiële verantwoording van de ouderbijdrage.   

 

Algemeen 

Hier vindt u een korte beschouwing op de ontwikkelingen van afgelopen schooljaar op verschillende deelgebieden. Dit zijn de deelgebieden die niet specifiek in het jaarplan van de school 

terugkomen.  

 

Het jaarplan 2019-2020 

Het jaarplan is een specificering van het schoolplan. Het jaarplan beschrijft de doelen en activiteiten waar dit schooljaar aan gewerkt is. Het jaarplan wordt twee keer per schooljaar 

geëvalueerd. Dit gebeurt in de maanden januari/februari en juni van ieder schooljaar. In het jaarplan zijn beide evaluatiemomenten te onderscheiden in de kleur van de tekst. Vanuit het 

schoolplan en de evaluatie van het jaarplan in juni wordt er jaarlijks weer een nieuw jaarplan opgesteld. De evaluatie van het jaarplan vindt u hieronder. 

 

Verslag activiteiten MR 

De MR maakt jaarlijks een verslag van haar activiteiten. Hierin worden alleen de meest essentiële zaken benoemd. Het verslag van de MR is geen weergave van alle activiteiten van de MR. 

Het verslag van de activiteiten van de MR is hieronder opgenomen.  

 

Financiële verantwoording ouderbijdrage 

Het derde onderdeel binnen het jaarverslag is de verantwoording over de besteding van de ouderbijdrage. Dit bestaat uit een overzicht van de begroting en het resultaat met hierbij een 

korte toelichting. Dit deel is geschreven door de penningmeester van de OR en is besproken en goedgekeurd binnen de MR.  

 

1. ALGEMEEN 

Team 

Het afgelopen schooljaar hebben we als team geïnvesteerd in elkaar. We zijn gestart met een traject vanuit ME+U (https://meplusu.nl/) om de samenwerking binnen het team verder af te 

stemmen. Dit zien we als iets dat nodig is, omdat de samenstelling van het team de afgelopen jaren sterk veranderd is. Het traject geeft positieve energie en stelt ons als team in de 

gelegenheid om de onderlinge afstemming te versterken. Het komende schooljaar continueren we dit traject, we laten onder andere de gesprekkencyclus (met personeel) aansluiten op het 

gedachtengoed vanuit ME+U (dit doen we PCBO Apeldoorn breed). 

 

Personele zaken 

• Binnen het team hebben we meerdere teamleden (5) een langere tijd moeten missen door ziekte. Drie van hen zijn nog niet hersteld. Zij zijn allen vervangen door leerkrachten uit de 

invalpool van PCBO.  

• In juli 2020 zijn twee teamleden met pensioen gegaan. Zij bekleedde o.a. directiefuncties (unitleiders).  

• In juli 2020 is één teamlid overgeplaatst naar een andere school. Dit ging om onvrijwillige mobiliteit i.r.t. beschikbare WTF op de KWS.  

• In juli 2020 zijn twee nieuwe teamleden aangenomen. Zij zijn aangenomen als internbegeleider bovenbouw en unitleider bovenbouw. Naast deze taken staan zij ook voor de klas.  

• Twee leerkracht volgden de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid. Deze opleiding hebben zij in juli 2020 met succes afgerond.  

 

 

 

https://meplusu.nl/
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Samenwerking met externen 

• Afgelopen twee jaar heeft een interim internbegeleider vanuit Marant de taken van de internbegeleider voor de bovenbouw op zich genomen. Samen met de internbegeleider 

onderbouw hebben zij de zorgstructuur herzien en ontwikkeld. Deze interim-opdracht is afgerond. Voor het schooljaar 2020-2021 hebben we een nieuwe internbegeleider voor de 

bovenbouw geworven. Zij treedt in vaste dienst.  

• Vanuit Accres zijn we de samenwerking aangegaan op het gebied van een vakleerkracht bewegingsonderwijs voor het schooljaar 2020-2021.  

• Vanuit Markant zijn we de samenwerking aangegaan met een kunstdocent voor het geven van de cultuurlessen in groep 5 t/m 8. Komend schooljaar worden het aantal uren uitgebreid 

en worden er ook cultuurlessen gegeven aan de groepen 3 t/m 4. 

• Verschillende stagiaires vanuit ROC en de PABO werken in onze school en zorgen zo voor extra handen in de klas 

• Op zorggebied wordt er nauw samengewerkt met de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werkster, verbonden aan het Samenwerkingsverband Apeldoorn. Daarnaast is er 

regelmatig contact met de schoolverpleegkundige van de GGD. 

• Een externe partij heeft het afgelopen schooljaar meerdere EO+-trajecten uitgevoerd. Komend schooljaar zetten we deze samenwerking voort.  

 

Management 

Het management op PCBO Koningin Wilhelmina werd het afgelopen schooljaar gevormd door Hans Harbers (senior leerkracht), Anne Marie Reijers (senior leerkracht), Gerdien de Kroon en 

Kees Kievit (directeur). Hierbij is Gerdien de Kroon verantwoordelijk voor de groepen 1 t/m 4 en Hans Harbers samen met Anne Marie Reijers voor de groepen 5 t/m 8. In verband met de 

pensionering van Anne Marie Reijers en Hans Harbers hebben we een nieuwe unitleider voor de bovenbouw benoemd. We gaan op deze manier ook terug van een MT bestaande uit 4 

personen terug naar een MT met 3 personen.  

 

Ouders 

Het is geweldig hoezeer ouders van de leerlingen zijn betrokken bij PCBO Koningin Wilhelmina. Mede door ouders kunnen we extra kwaliteit bieden en daar zijn we erg blij mee. Hierbij 

denken we aan: de ouderraad, de oudergeleding van de MR, begeleiding bij evenementen, hulp bij het onderhouden van de school, verkeersbrigadiers of voorlezen door grootouders. 

Fantastisch dat we vaak op ouders kunnen rekenen! Voor een overzicht van de besteding van de ouderbijdrage verwijzen we graag naar het financieel jaarverslag van de OR, zie hieronder.  

 

Het afgelopen schooljaar is er een nieuw OR-bestuur geïnstalleerd. We hebben met name ingezet op een intensieve samenwerking tussen de OR en het evenemententeam (teamleden van 

school). De tijd om allerlei buitenschoolse activiteiten te organiseren is voor leerkrachten zeer beperkt. Willen we deze activiteiten blijven organiseren dan zullen we nadrukkelijk de 

samenwerking met ouders moeten zoeken. Het afgelopen schooljaar hebben we hier mooie stappen in gemaakt.  

 

Tussen directie en het bestuur van de TSO zijn verschillende gesprekken gevoerd over de haalbaarheid van het huidige continurooster. We merken dat het aantal ouders dat komt helpen bij 

houden van toezicht tijdens de pauzes beperkt is. Dit ervaren we als een probleem. In het schooljaar 2020-2021 zetten we deze gesprekken voort en we verwachten in de maanden 

september/oktober 2020 met passende oplossingen te komen.  

 

Verder hebben we met en voor ouders de onderstaande zaken georganiseerd: 

• Aan het begin van het schooljaar hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor ouders uit de MR en OR. Samen met deze ouders en het team hebben we informeel kennisgemaakt.  

• Het pleinfeest: Op deze middag/avond voor alle ouders en kinderen van onze school hebben we de start van het schooljaar gevierd.   

• In de groepen 1 t/m 7 zijn er klassenshows georganiseerd. Voor deze shows zijn ouders uit de desbetreffende klassen uitgenodigd. I.v.m. Covid-19 hebben dit schooljaar niet alle klassen 

de klassenshow kunnen opvoeren.  
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• Het lezen door de school is georganiseerd. Door Covid-19 heeft dit één keer kunnen plaatsvinden.  

 

Gesprekkencyclus aangepast 

Dit schooljaar zijn we gestart met een andere opzet van de gesprekkencyclus met ouders. De oudergesprekken vinden nu plaats in september, november, maart en juni. In februari en juni 

krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. De inhoud van de verschillende gesprekken is als volgt: 

• September: Overdrachtsgesprek. Tijdens dit gesprek informeert de ouder de leerkracht over zijn/haar kind(eren). In de groepen 3 t/m 8 zijn de kinderen ook aanwezig bij dit gesprek. 

• November: Oudergesprek. Tijdens deze gesprekken ligt de nadruk op de sociaal emotionele ontwikkeling. In groep 8 bespreken ouders en leerkrachten ook het pré-advies dat is 

afgegeven aan het eind van groep 7 (in schooljaar 2020-2021). 

• Januari: Adviesgesprekken VO. Leerlingen uit groep 8 ontvangen hun definitieve advies. 

• Maart: Voortgangsgesprek. Leerkracht informeert ouders over de vorderingen.  

• Juni: Afsluitend gesprek. Dit is een facultatief gesprek. Kinderen en ouders uit groep 7 ontvangen hun pré-advies VO (verplichte aanwezigheid). 
 
Materialen en diensten 

De financiële middelen van de school worden ingezet volgens de beleidskeuzen, die gemaakt worden door PCBO, het team en het management. Er wordt jaarlijks een begroting gemaakt, 

waarbij rekening wordt gehouden met de gemaakte plannen voor de schoolplanperiode 2019-2023. Extra materialen voor de leerlingen kunnen worden aangeschaft met het geld, dat de 

ouderraad ter beschikking stelt.  

 

Dit schooljaar hebben we één nieuwe methode aangeschaft. Te weten: 

• Pluspunt 4 digitaal. Invoering volgt in 2020-2021 in de groepen 5 t/m 7.  

 

Leerresultaten 

Via o.a. de methode gebonden toetsen, het CITO leerlingvolgsysteem en observaties volgen we de individuele leerling. De interne begeleiders organiseren, regelen en bewaken een groot 

deel van de leerlingenzorg, die de gewone dagelijkse zorg van de groepsleerkracht te boven gaat. Dat is de extra zorg, die nodig is om een leerling optimaal te kunnen begeleiden als 

gebleken is, dat er zich bij de ontwikkeling problemen voordoen. Alle leerlingen maken normaal gesproken aan het eind van groep 8 de “Eindtoets Basisonderwijs”. Dit is op onze school de 

IEP. Deze toets is dit schooljaar niet doorgegaan i.v.m. Covid-19. Ook hebben we de eindtoetsen van het CITO-LOVS niet afgenomen in juni 2020, deze hebben we verplaatst naar oktober 

2020. Voor meer informatie over de eindtoets en verwijzingen naar het VO, verwijzen we u naar de website: https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/apeldoorn/8482/pcbo-koningin-

wilhelmina/ 

 

Leerlingaantallen 

In oktober 2019 hebben we 360 leerlingen geteld. In oktober 2020 verwachten we 345 leerlingen te tellen. De daling heeft te maken met de opbouw van de leerling door de school. Zo 

hebben we de komende drie schooljaren nog te maken dat dubbele klassen de school verlaten na groep 8 en deze aantallen schrijven we niet jaarlijks in (4-jarigen).  

 

 

 

 

 

 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/apeldoorn/8482/pcbo-koningin-wilhelmina/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/apeldoorn/8482/pcbo-koningin-wilhelmina/
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2. HET JAARPLAN 2019-2020 

1.  Zorgcultuur, zorgstructuur en passend onderwijs: “Van reactief naar proactief” 

 Doel  Activiteiten Resultaat & planning Verantwoordelijken 

1.1 De kwaliteitszorg is van 

voldoende niveau, 

cyclisch en zorgt voor 

een beredeneerd 

aanbod voor kinderen 

op school.  

1.1.1 Het schooljaar is onderverdeeld in vier HGW-cyclussen. Hierbinnen 

zijn het verzamelen van relevante data, de analyse, de 

groepsbespreking en het werken vanuit groepsplannen de 

belangrijkste speerpunten. 

Voor de kleine kwaliteitszorgcyclus (didactisch handelen) zie 3.1.1 EDI. 

In juni 2020 is de HGW-cyclus vier keer doorlopen (september-november, 

november-maart, maart-mei, mei-juli). Groepsplannen voor de RTL-vakken 

zijn gereed vanaf september 2019 (voor de eerste cyclus), voor de sociaal 

emotionele ontwikkeling is dit in maart 2020.  

Februari 2020: 

Twee cyclussen doorlopen. Groepsplannen RTL-vakken worden gemaakt. 

Inhoudelijk aandachtspunt is “voortgang” in GP. Groepsplannen voor 

sociaal emotionele vorming komen deze periode aan de orde. In november 

oudergesprekken gevoerd vanuit data sociaal emotioneel.   

Juni 2020: 

Deels gerealiseerd. Groepsplannen sociaal emotioneel niet gedaan, dit 

i.v.m. ontbreken data door Covid-19. Afname is afgestemd met inspectie. 

Rest van cyclus is doorlopen. Werkwijze is helder. Meenemen in jaarplan 

2020-2021: inhoudelijk verder  ontwikkelen en borgen bijhouden 

voortgang. Voor de groepsplannen sociaal emotioneel wordt overwogen 

om deze te vervangen door de analyse met actiepunten.  

IB. Planning zie jaarplanning, 

verder zie toetsprotocol, -

kalender, beleid groepsplannen 

en format analyses.  

 

  1.1.2 Er is een zorgbeleidsplan waarin de werkwijze (niveaus van zorg), 

taken en verantwoordelijkheden rondom de kwaliteitszorg helder 

beschreven staan en als zodanig worden uitgevoerd. Binnen het 

zorgbeleidsplan is een up to date SOP verwerkt.   

Het zorgbeleidsplan is gereed in april 2020, het beleidsplan is dan ook 

besproken binnen het team. De uitvoering is in oktober 2020 van 

voldoende kwaliteit.  

Februari 2020: 

IB werkt momenteel aan het stuk.  

Juni 2020: 

Gerealiseerd. De belangrijkste delen zijn gepresenteerd binnen het team, 

zoals zorgniveaus en rol van de leerkracht en IB-er binnen de zorg. Het 

complete plan is na de zomervakantie te publiceren. 

IB. Zie zorgbeleidsplan. 

  1.1.3 Beleid rondom het werken met een OPP is herschreven en past bij de 

eisen die gelden in het toezichtskader van de inspectie. 

Aandachtpunten: 

-OPP voor kinderen met extra begeleiding (EO of EO+). 

-OPP voor kinderen die uitstromen naar VO met achterstand op 2 of 

meer vakgebieden. OPP ondersteunen met IQ-test. 

Afspraken en werkwijze staan beschreven in beleid. IB is manager van de 

processen rondom deze leerlingen. Beleid staat beschreven in april 2020 

(deel van zorgbeleid).  

Kinderen die met een OPP werken krijgen inhouden aangeboden die 

passen bij passende perspectieven/referentieniveaus. De uitvoering is in 

oktober 2020 van voldoende kwaliteit.  

Februari 2020: 

Is onderdeel van het zorgbeleidsplan. 

Juni 2020: 

Gerealiseerd, zie hierboven. Uitvoering OPP gaat meer tijd vragen.  

IB. Zie zorgbeleidsplan.  

1.2 De administratie 

rondom de 

leerlingenzorg is 

effectief, zinvol en 

draagt bij aan 

1.2.1 De relatie tussen groepsplan, lesrooster en Parnassys wordt verder 

uitgewerkt en geïmplementeerd. Leerkrachten werken met het 

nieuwe format van het rooster waarbinnen de administratie rondom 

de leerlingenzorg geborgd wordt. 

De administratie rondom de zorg in klassen is effectief, ondersteunend 

voor leerkrachten en sluit aan bij de kwaliteitseisen van het team en 

inspectie. Gereed juli 2020. 

Februari 2020: 

Onderwerp wordt besproken tijdens groepsbesprekingen met IB. Waar 

MT en in samenwerking met IB. 

Werkwijze administratie staat 

beschreven in het 

zorgbeleidsplan.  
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verbetering van de 

kwaliteitszorg. 

 nodig stellen we het beleid bij. In mei staat het onderwerp ter evaluatie op 

de agenda.  

Juni 2020: 

Gerealiseerd. Inhoudelijk verder ontwikkelen en meenemen in het jaarplan 

van 2020-2021. 

  1.2.2 Er wordt een expert ingeschakeld om ons gebruik van Parnassys te 

analyseren en optimaliseren. Welke notitiecategorieën zijn bruikbaar? 

Wat is er nodig om toetsing digitaal in Parnassys te registeren? Er 

wordt een analyse gemaakt, een plan opgesteld en gepresenteerd. 

Analyse en plan gereed in maart 2020. Dit plan heeft een sterke relatie met 

het ICT-beleidsplan.  

Februari 2020: 

Actie benodigd.  

Juni 2020: 

Gerealiseerd. Op te nemen in jaarplan 2020-2021 is de uitvoering en 

verdere inrichting en het vullen van het systeem. 

IB. 

1.3 Kinderen met een HB-

profiel worden binnen 

en buiten de groep 

begeleidt door de eigen 

leerkracht en een 

specialist op HB-gebied. 

1.3.1 Kinderen met een HB-profiel worden 1x per week gedurende 60-90 

minuten buiten de klas begeleid in de Flexgroep. Daarnaast is er voor 

deze kinderen een passend aanbod in de klas.  

Het Actieteam HB verschaft zich beelden van andere scholen op welke 

manieren de Flexgroep vormgegeven kan worden.  

Zie ook 3.1.2 Gedifferentieerd aanbod.  

Twee gespecialiseerde leerkrachten geven vorm aan de Flexgroep. 

Realisatie februari 2020. 

 

Het Actieteam is op het gebied van HB op andere scholen wezen kijken en 

neemt ervaringen mee in visievorming op HB voor de KWS. In juli 2020 is 

het actieteam op tenminste twee andere scholen wezen kijken.  

Februari 2020: 

Flexgroep is opgezet en draait. Vertaling naar de klassen is momenteel in 

ontwikkeling, hierin wordt in februari een volgende stap gezet. Kijken op 

andere scholen wordt nog gepland.  

Juni 2020: 

Deels gerealiseerd. Door Covid-19 hebben geen bezoeken plaatsgevonden. 

Wel zijn er door de studie genoeg beelden ontstaan van verschillende 

invullingswijzen. Materiaal is besteld. Beleid wordt na de zomer afgerond. 

Na de zomer is de Flexgroep operationeel.  

Actieteam HB in samenwerking 

met IB.  

  1.3.2 Twee leerkrachten volgen scholing op het gebied van 

hoogbegaafdheid. 

Twee leerkrachten hebben de opleiding specialist HB afgerond. Realisatie 

juli 2020.  

Februari 2020: 

Volgens planning. 

Juni 2020: 

Gerealiseerd. Beide leerkrachten ronden hun opleiding officieel in juli 2020 

af.  

MT borgt scholing in de NJT-

gesprekken. 

 

2. Team: “Leer van de fouten van iemand anders, je leeft te kort om ze allemaal zelf te maken” 

 Doel  Activiteiten Resultaat & planning Verantwoordelijken 

2.1 Realiseren van een 

professionele 

leergemeenschap vanuit 

2.1.1 Prioriteiten binnen school op het gebied van de professionele 

leergemeenschap zijn het realiseren van een feedback- en 

ontwikkelingscultuur. Basis hiervoor is inzicht in elkaars kwaliteiten, 

drijfveren en het bouwen aan onderling vertrouwen. Voor het verkrijgen 

Ieder teamlid beschikt over een eigen ME + U-profiel en heeft hierover een 

gesprek gevoerd met een expert op het gebied van Me + U. Realisatie voor 

maart 2020.  

MT. Planning is vastgelegd in 

het vergaderrooster.  
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de geformuleerde 

kernwaarden.  

van inzicht gaan we aan de slag met een ME + U. Dit doen we als team 

individueel en als team. Hierbij worden we begeleid door een externe 

expert vanuit ME + U.  

 

ME + U wordt verbonden aan de nieuwe kernwaarden van de KWS. 

Hierdoor kan ons verhaal gekoppeld worden persoonlijke drijfveren en 

ambities.  

Als MT hebben we naast onze persoonlijke profielen een MT-profiel 

gemaakt en o.l.v. een expert besproken met elkaar. Realisatie voor januari 

2020. 

Als team hebben we een teamsessie gehad over ME + U op de studiedag in 

april 2020. Hierin zijn de persoonlijke profielen gebruikt voor een 

teamanalyse. Bevindingen en ervaringen vertalen we naar vervolgstappen 

die nodig zijn om verder te groeien als team i.r.t. een professionele 

leergemeenschap.  

Februari 2020: 

Volgens planning. Individuele terugkoppeling staan gepland in maart 2020.  

Juni 2020: 

Deels gerealiseerd. Individuele terugkoppelingen lopen nu. Dit is voor de 

vakantie afgerond. Studiedag is verplaatst naar 30 september 2020, dit 

i.v.m. Covid-19. 

  2.1.2 Om te ervaren wat leren van en met elkaar kan opleveren gaan 

teamleden tenminste twee keer bij een EDI-les van een ander teamlid 

kijken. Na het bezoek voer je samen een nagesprek over het bezoek.  

 

 

Daarnaast ontvangt ieder teamlid feedback naar aanleiding van een 

klassenbezoek door IB of MT in relatie tot EDI. Vanuit deze feedback 

wordt gewerkt aan de POP’s. D.m.v. coaching zorgen we samen voor het 

vergroten van onze differentiatiekracht.  

Leerkrachten delen ervaringen rondom EDI en helpen elkaar verder in de 

ontwikkeling van EDI in de eigen klas. Afspraken zijn vastgelegd in de 

jaartaken. In juli 2020 heeft iedere teamlid twee bezoeken afgelegd de 

ervaringen zijn gedeeld in BV’s.  

In de periode van september 2019 tot en met januari 2020 heeft ieder 

teamlid feedback ontvangen. Alle leerkrachten hebben inzicht in hun EDI-

vaardigheden. Iedere leerkracht heeft een POP i.r.t. EDI. Realisatie februari 

2020. 

Februari 2020: 

Ieder teamlid heeft een bezoek gehad (of er staat een datum gepland). 

POP zijn bijgesteld in maart 2020. Een deel van de teamleden heeft 

collegiale consultatie afgelegd. In februari wordt de voortgang besproken.  

Juni 2020: 

Deels gerealiseerd. Niet alle leerkrachten hebben de collegiale consultatie 

kunnen afleggen door Covid-19. Rest van de uitgezette acties zijn 

gerealiseerd. Meenemen in het jaarplan voor het schooljaar 2020-2021: 

verder inhoudelijke ontwikkeling van EDI.  

Team. MT zorgt voor facilitering 

in de jaartaken. Actieteam EDI 

zorgt voor bespreken van 

ervaringen in BV’s en PV’s.  

IB en MT. Zie planning 

klassenbezoeken.  

2.2 De verantwoordelijkheid 

voor onderwijsbeleid 

wordt gedeeld binnen 

het team. We maken 

gebruik van elkaars 

expertise.  

2.2.1 Rol en verantwoordelijkheid OA, IB, LO, MT, voorzitters-actieteams en 

coördinatoren worden besproken met de betrokkenen. Hierbij worden 

afspraken gemaakt over werkwijze, taken, visie,  verantwoordelijkheden 

en relatie met het school- en/of jaarplan.  

Taakinhoud, werkwijze en verantwoordelijkheden van teamleden met 

verschillende rollen en functies is duidelijk binnen het team. Teamleden 

met een dergelijk profiel gaan werken vanuit deze beschrijving. Beleid en 

organogram staat beschreven voor februari 2020. Beleid is dan ook 

besproken binnen het team.  

Februari 2020:  

Niet gerealiseerd. Afronding en koppeling met het hele team 

doorgeschoven naar mei 2020. Wel is er met de verschillende actieteams 

gesproken over taakstelling en doelen voor dit schooljaar.  

Juni 2020: 

Deels gerealiseerd. Terugkoppeling in team is niet geweest. Dit wordt 

opgenomen in de planning 2020-2021, zodat we dit in september 2020 

kunnen afronden.  

MT.  
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3. Leren: “Je geeft een kind toch geen onvoldoende voor zijn of haar ontwikkeling?” 

 Doel  Activiteiten Resultaat & planning Verantwoordelijken 

3.1 De differentiatiekracht 

binnen lessen en school 

wordt vergroot. 

3.1.1 EDI wordt verder geïmplementeerd en geconcretiseerd. De focus ligt op 

de differentiatie en de kleine zorgcyclus. Leren werken m.b.v. EDI is een 

leerproces. Het Actieteam EDI verzorgt gedurende het schooljaar 

verschillende werkvormen binnen PV’s en BV’s waarin we kunnen leren 

van elkaar.  

Iedere leerkracht is in staat een gedifferentieerd aanbod in de klas te 

verzorgen, waarbij instructie en verwerking op drie niveaus plaatsvindt. 

Hierbij zijn de principes vanuit EDI herkenbaar in iedere groep. Realisatie 

april 2020.  

Het actieteam EDI bereidt verschillende opdrachten voor die het leren 

van elkaar bevorderen. Tenminste vier keer dit schooljaar wordt er op de 

vergaderingen aandacht besteedt aan EDI. Realisatie juni 2020.  

Februari 2020:  

Volgens planning. Aandachtspunt is het eigen maken van het beleid door 

het team. Hier is meer tijd voor nodig dan hier beschreven. Het 

onderwerp EDI en differentiatie staat de komende maanden expliciet op 

de agenda. Tweede ronde klassenbezoeken worden gekoppeld aan EDI 

en jaargesprekken.  

Juni 2020: 

Deels gerealiseerd. Tweede ronde klassenbezoeken en gesprekken 

hebben niet plaatsgevonden, i.v.m. Covid-19. Aan EDI wordt een vervolg 

gegeven in het jaarplan 2020-2021. 

Actieteam EDI en IB. Zie 

planning vergaderingen.  

  3.1.2 Het beleid rondom een structureel gedifferentieerd aanbod voor de RTL-

vakken voor +-werk wordt verder uitgewerkt. Hierin is aandacht voor 

leerlijnen en organisatie. Zo is er inzicht in welke leerlingen er op welke 

leerlijn zitten en is er beleid voor: 

• Leerlingen die werken met +-werk vanuit de methode. 

• Leerlingen die werken met compacten en verrijken (buiten de 

methode). 

• Leerlingen die deelnemen aan de Flexgroep. 

Er is beleid ontwikkeld op het aanbieden van plus-werk in iedere groep. 

Dit beleid zorgt voor een doorgaande lijn van extra werk, 

compacten/verrijken en HB binnen de hele school. Het beleid beschrijft 

aan de hand van de gebruikte methoden en materialen het “wat” en het 

“hoe”. Realisatie in mei 2020.  

Februari 2020:  

Volgens planning.  

Juni 2020: 

Gerealiseerd. Plan wordt voor de zomer opgeleverd. In mei 2020 zijn de 

hoofdlijnen gepresenteerd binnen het team.  

IB en Actieteam HB.  

3.2 Betrokkenheid en 

eigenaarschap van 

leerlingen bevorderen.  

3.2.1 Er wordt een periode van 4-6 weken aan één project gewerkt. Hierbinnen 

staan de 21-eeuwse vaardigheden, eigenaarschap en betrokkenheid van 

leerlingen centraal. Waar mogelijk worden inhouden vanuit gebruikte 

methoden gekoppeld aan dit project. Onderwerp: techniek, energie, 

robotica.  

De 21-eeuwse vaardigheden hebben een aanwijsbare plek binnen het 

project gekregen. Kinderen hebben op een andere manier aan ouders en 

leerkracht kunnen laten zien wat zij hebben geleerd binnen dit project. In 

de periode maart t/m april 2020 staat dit project gepland. Als team 

bereiden we dit project samen vanaf januari 2020.  

Februari 2020: 

Voorbereiding is in gang gezet. Geplande start half maart.  

Juni 2020: 

Niet gerealiseerd. Project is gecanceld vanwege Covid-19. Komend 

schooljaar werken we aan hetzelfde project en zullen de doelen 

gerealiseerd worden.  

De commissie Project bereidt dit 

project in samenspraak met 

team en Markant voor. Zie 

taakbeleid.  

3.3 Er is een kwalitatief 

goede doorgaande 

3.3.1 Er worden verschillende nieuwe methoden geïmplementeerd of bij 

bestaande methoden worden de afspraken herijkt. Te weten: 

• Methode pluspunt 4 in groep 5 (nieuw) 

Tijdens de bouwvergaderingen wordt het werken met nieuwe methoden 

en Engels besproken. Eventuele afstemming vindt dan plaats.  

MT, IB en coördinatoren 

taal/lezen. 
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leerlijn voor alle 

kinderen.  
• Methode Karakter in groep 4 t/m 5 (nieuw) 

• Bouw (nieuw) 

• Engels (bestaand) 

• Kanjertraining (bestaand) 

• Leeslink BL (bestaand) 

Voor Karakter geldt dat er in juni 2020 geëvalueerd (dit moet in een PV) 

wordt en er wordt bepaald of we met Karakter blijven (of stappen we 

over op andere methode) werken en in welke groepen (in groep 6?).   

Voor het herijken van de afspraken bij bestaande methoden is met name 

de Kanjertraining een punt van aandacht. In oktober 2019 

(kwaliteitszorgcyclus) staat de analyse van de data vanuit de 

Kanjertraining centraal. In januari 2020 herijken we de afspraken rondom 

de Kanjertraining school breed. Zie ook 4.1.1 

Voor Leeslink geldt dat er in juni 2020 een evaluatie gepland wordt 

rondom het werken met deze methode in relatie tot het leren begrijpend 

lezen. Mocht uit de evaluatie blijken dat Leeslink niet aansluit bij de 

ambities en behoeften van onze school dan wordt er in het schooljaar 

2020-2021 gestart met het uitzoeken van een nieuwe methode. 

Februari 2020: 

Volgens planning. Engels een aandachtspunt (staat gepland in februari).  

Juni 2020: 

Deels gerealiseerd. Kanjerafspraken rondom het omgaan met incidenten 

en pesten zijn herijkt en het beleid is aangepast. De studiedag is niet 

doorgegaan i.v.m. Covid-19. Karakter en Leeslink zijn nog niet 

geëvalueerd, dit heeft geen vervolgen voor het vervolg, want we zouden 

in elke geval nog één jaar doorwerken met deze methoden. In september 

2020 worden deze zaken wel geëvalueerd, a.d.h.v. deze evaluatie 

bepalen we of er een werkgroep wordt ingericht voor het uitzoeken van 

nieuwe methoden.  

MT in samenspraak met 

coördinatoren taal/lezen. 

 

Coördinatoren gedrag. 

 

 

 

 

 

Coördinatoren taal/lezen.  

Voor alle punten zie 

vergaderplanning.  

 

4. Kinderen en ouders: “Zonder relatie geen prestatie” 

 Doel  Activiteiten Resultaat & planning Verantwoordelijken 

4.1 De principes vanuit de 

Kanjertraining zijn 

herkenbaar binnen school 

en werken bevorderend 

voor de onderlinge relatie 

tussen kinderen, team en 

ouders.  

4.1.1 Uitslagen van de Kanjervragenlijsten en doorgaande leerlijnen uit 
Parnassys (sociaal emotionele ontwikkeling) krijgen een vaste plek in de 
kwaliteitscyclus. Hiervoor maken we grondige analyses, werkbare 
groepsplannen en voeren we oudergesprekken waarin de focus ligt op de 
sociaal emotionele ontwikkeling.  
  
 

In november 2019 (kwaliteitszorgcyclus) staat de analyse van de data 

vanuit de Kanjertraining centraal en maken we een analyse uit deze 

data. Realisatie november 2019. In de derde cyclus met de focus op de 

data vanuit de Kanjertraining (maart 2020) maken we naast de analyse 

ook een groepsplan. In november en maart voeren we met ouders 

gesprekken over de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.  

Februari 2020: 

Volgens planning. Extra teamtraining rondom de Kanjertraining gepland 

in mei 2020. Individuele teamleden zijn bijgeschoold (nog te doen: 1 

teamlid en directie).  

Juni 2020: 

Deels gerealiseerd. Het groepsplan hebben we niet gemaakt door Covid-

19 en het ontbreken van de juiste data. Zie ook punt 1.1.1  

IB en coördinatoren gedrag. Zie 

zorgplan. 

  4.1.2 Kanjertaal, -visie en werkwijze worden herijkt/opgefrist. Er worden 
afspraken gemaakt ter bevordering van de doorgaande lijn binnen school. 

Voor januari 2020 (studiedag) herijken we de afspraken rondom de 

Kanjertraining school breed. En ontvangen we feedback en/of training 

IB en coördinatoren gedrag. Zie 

vergader-, scholingsplanning. 
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Hierbij ontvangen we als team scholing en feedback op het gebied van het 
begeleiden van gedrag.  
 
Er wordt relatie aangebracht tussen de Kanjertraining enerzijds en het 
pestprotocol/gedragsprotocol anderzijds.  

van een gedragsexpert. Gedurende het schooljaar 2019-2020 geeft 

iedere leerkracht vorm aan de Kanjertraining in de klas.  

Het pestprotocol en gedragsprotocol zijn herzien en aangescherpt. 

Tevens is het beleid gedeeld met ouders, kinderen en team. Dit is 

gerealiseerd voor februari 2020.  

Februari 2020: 

Studiemoment Kanjer voor het team verplaatst naar mei 2020. Prioriteit 

gegeven aan teamcultuur. Protocol is gereed en wordt voor maart 2020 

gepubliceerd.  

Juni 2020: 

Gerealiseerd. Protocol is gepubliceerd en besproken.  

Team. Zie lesrooster.  

 

Coördinatoren gedrag, 

vertrouwenspersonen en IB. Zie 

protocollen.  

4.2 Samenwerking, 

informatievoorziening en 

betrokkenheid tussen 

ouders en school wordt 

versterkt. 

4.2.1 We gaan werken met een evenemententeam. Binnen dit team zijn een 

leerkracht, twee onderwijsassistenten en een deel van de OR (wisselende 

samenstelling) vertegenwoordigd. Samen bereiden zij grote evenementen 

voor op schoolniveau.  

In september 2019 is het evenemententeam geïnstalleerd. Vanaf 

september 2019 werkt het evenemententeam als zodanig. In juli 2020 is 

er van ieder evenement een overzichtelijk draaiboek met hierin o.a. een 

evaluatie van de georganiseerde evenementen.  

Februari 2020: 

Volgens planning. 

Juni 2020: 

Gerealiseerd. Evenemententeam wordt voortgezet volgende 

schooljaren.   

MT. Borging in de jaartaken en 

taken in het werkverdelingsplan.  

  4.2.2 Voor iedere ronde met oudergesprekken bespreken we als team de inhoud 

van de gesprekken. Belangrijke ingrediënten zijn: proactief zijn en 

aandacht voor het kind als geheel in de bespreking. We passen waar nodig 

de verslaglegging/voorbereiding aan.  

In september, november, maart en juni zijn de inhoud/voorbereiding 

van de oudergesprekken besproken, zodat de gesprekken vanuit 

dezelfde intentie gevoerd worden. In maart 2021 zijn ouders voldoende 

tevreden over de informatie vanuit school over de ontwikkeling van hun 

kind(eren).  

Februari 2020: 

Uitvoering volgens planning. Inhoudelijk nog verdere afstemming nodig. 

Juni 2020: 

Gerealiseerd. Afstemming verloopt volgens planning. Voor iedere 

periode van oudergesprekken wordt hier expliciet aandacht aan 

besteed. Wordt geborgd in vergadercyclus voor het schooljaar 2020-

2021.   

Team, MT en IB.  

4.3 Aantrekken van nieuwe 

leerlingen.  

4.3.1 De vernieuwde visie en kernwoorden van de KWS worden verspreid onder 

nieuwe en bestaande ouders. Dit doen we door de kernwoorden/visie te 

verwerken in schoolgids, website, kalender en andere uitingen vanuit 

school. Zie ook 5.2.1 

De kalender is af in september 2019. De schoolgids en de website zijn 

voor december 2019 af. Op 1 oktober 2020 zijn er nieuwe kinderen (45) 

ingeschreven. 

Februari 2020: 

Volgens planning. 

Juni 2020: 

Gerealiseerd. Komende schooljaren zal het verhaal van de KWS nog 

verder in de markt moeten worden gezet. Borgen voor komende 

schooljaren middels PR-team.   

PR-commissie en MT. Zie 

schoolgids, website en kalender.  

  4.3.2 De PR-commissie maakt een plan voor het verspreiden van de 

kernwoorden/visie via sociale media. Hierbij wordt de hele school 

Twee keer per week verschijnt er via sociale media kanalen (Facebook 

en Instagram) van school een bericht waarin ouders inzicht krijgen in 

wat we doen. Er is een content-kalender voor de KWS ontwikkeld. 

PR-commissie. Zie content-

kalender. 
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betrokken. Dit gebeurt vanuit een content-kalender. Deze kalender wordt 

in samenspraak met de afdeling communicatie gemaakt van PCBO.  

Realisatie voor februari 2020. Vanaf deze datum wordt het beleid ook 

als zodanig uitgevoerd.  

Februari 2020: 

Afspraken moeten nog verder besproken worden in het team. Opnieuw 

agenderen voor maart 2020.  

Juni 2020: 

Niet gerealiseerd. Beleid en plan staat nog niet op papier. Wel is er 

ruimschoots aandacht besteed aan PR en is er gedurende het hele 

schooljaar gericht gepubliceerd middels verschillende kanalen. Voor 

komend schooljaar wordt  het plan concreet gemaakt.  

 

5. Innovatie en ICT: “Gordijnen open en kijk naar buiten: er is zoveel moois te zien, we hebben zoveel moois te bieden.” 

 Doel  Activiteiten Resultaat & planning Verantwoordelijken 

5.1 Op De KWS worden de 

mogelijkheden van ICT 

optimaal gebruikt voor 

kwalitatief goed onderwijs. 

5.1.1 Er wordt een ICT-plan ontwikkeld dat aan onze ambities en visie 

voldoet. Hierbij is aandacht voor het digitaal toetsen, het digitaal 

verwerken van de oefenstof voor de RTL-vakken, mediawijsheid, 

hardware. Hierbij krijgen we hulp van een externe partner.   

Het Actieteam concretiseert de uitwerking in het schooljaar 2020-

2021. Hiervoor zijn de benodigdheden dit schooljaar aangeschaft. 

Er is een ICT-plan dat aansluit bij de behoeften van kinderen en team. 

Dit plan is in april 2020 af en gepresenteerd binnen het team en bij 

PCBO. In september, oktober en november staan verschillende 

bijeenkomsten gepland met team en het actieteam ICT.  

In juni 2020 zijn de softwarepakketten en hardware aangeschaft, zodat 

hier in het schooljaar 2020-2021 mee gewerkt kan worden.  

Februari 2020:  

Volgens planning.  

Juni 2020: 

Gerealiseerd. Plan wordt op 9 juli gepresenteerd bij PCBO. Alle hard en 

software is inmiddels besteld.  

Actieteam ICT. Zie jaar-, 

vergaderplanning. 

5.2 De school is voorzien van 

nieuw meubilair en waar 

mogelijk is het gebouw 

gemoderniseerd.  

5.2.1 Er wordt een “proeflokaal” ingericht waarin nieuw meubilair komt te 
staan (meubilair voldoet aan uitganspunten, geformuleerd door 
Actieteam Leerrijke Leeromgeving). Dit proeflokaal wordt gebruikt 
door groep 6. Proeflokaal wordt ook verbouwd en dient als 
“voorloper” voor de overige te verbouwen lokalen.  
 
Er wordt meubilair voor de centrale hal en kleuters aangeschaft.  

In januari 2020 is het proeflokaal gereed en krijgt groep 6 les in dit 

lokaal. In december 2019 is hiervoor de benodigde software en 

hardware aangeschaft. Voor maart 2020 wordt het werken in dit lokaal 

geëvalueerd. In april 2020 is er een totaalplan voor de school 

uitgewerkt.  

De bestelling is voor december 2019 gedaan bij Presikhaaf.  

Februari 2020: 

Lokaal is nu gereed. Vertraging door akoestiek-problemen. Planning 

bijgesteld. Momenteel vindt de verhuizing plaats. 2 maart opening. 

Werken in het lokaal wordt in juni 2020 geëvalueerd. Totaalplan voor 

school is pas realiseerbaar in najaar 2020. 

Juni 2020: 

Gerealiseerd. Het lokaal is in gebruik. Evaluatie met het hele team moet 

nog plaatsvinden. Tijd dat het lokaal in gebruik is, is relatief kort. Wel is 

er al zicht op mogelijke aanpassingen. Na de zomervakantie richten we 

een tweede lokaal in met nieuw meubilair.   

Actieteam Leerrijke 

Leeromgeving en MT.  
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Samenvattend: 

We hebben als school stappen gezet in het neerzetten van een structuur als het gaat om de zorgkwaliteit. Hierbij is de afstemming en de samenwerking tussen de verschillende instrumenten, protocollen en voorzieningen van groot 

belang. De instrumenten, protocollen en voorzieningen zijn afgelopen schooljaar ontwikkeld. Komend schooljaar wordt er met name gewerkt worden aan de inhoud en uitvoering in de klassen. Hierbij ligt de focus op het werken 

vanuit doelen (proactief) en het nog meer aansluiten bij verschillende onderwijsbehoeften van kinderen in klassen (differentiatie via o.a. EDI).  

Onder andere om de doorgaande lijn binnen de hele school te bevorderen zijn we gaan werken in twee bouwen (i.p.v. drie). In het komende schooljaar gaan we hier onderwijskundig stappen in maken. Dit zal met name gaan om de 

didactiek bij rekenen, de overgang van groep 2 naar 3, werken met digitale middelen en de toetsing binnen school (methodisch en CITO-LOVS). Dit vraagt om afstemming, heroriëntatie en ontwikkeling.    

De samenstelling van het team verandert, dit zorgt voor herpositionering, vraagt om afstemming en elkaar leren kennen. Om verder te groeien naar een professionele leergemeenschap zullen we in elkaar moeten investeren als team. 

Dit doen we o.a. met behulp van de ME+U-methodiek. In dit proces hebben we afgelopen jaar de eerste stappen gezet. We maken ons de taal van ME+U eigen. Komend schooljaar verbinden we de methodiek van ME+U aan de 

gesprekkencyclus en zetten we volgende stappen in het geven en ontvangen van feedback. Binnen dit proces horen ook goede gesprekken over werkdruk. Waar is binnen de huidige werkwijze winst te boeken? Wat kan efficiënter? 

Wat moet echt anders?  

In het jaarplan van 2020-2021 staan we stil bij de inrichting en staat van het gebouw. Nieuw meubilair gaan we aanschaffen en ook echt al gebruiken, bij het maken van definitieve keuzes zal de gebruikerservaring vanuit het “nieuwe 

lokaal” een rol spelen. Een renovatie van het gebouw behoort tot de mogelijkheden maar is afhankelijk van het IHP van de gemeente en PCBO, hier krijgen we het komende schooljaar wel duidelijkheid over. We gaan meedoen met 

de subsidieaanvraag voor groene schoolpleinen. Op deze manier hopen we met behulp van de gemeente ons hele schoolplein aan te mogen pakken. Al deze zaken zijn ons inziens nodig om het gebouw en de inrichting aan te laten 

sluiten bij de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school.  

 

3. VERSLAG ACTIVITEITEN MR 

Inleiding  

Zoals aan het eind van ieder schooljaar stellen wij als Medezeggenschapsraad (MR) van de Protestants Christelijke basisschool Koningin Wilhelmina (KWS) een (jaar) verslag op. Hierin 

beschrijven wij, in hoofdlijnen, waar wij ons in het afgelopen schooljaar mee bezig hebben gehouden.  

We kijken terug op een bijzonder schooljaar waarop de “Corona Crisis” een grote impact heeft gehad. Een aantal weken thuisonderwijs, wat bijzonder veel heeft gevraagd van leerlingen, 

leerkrachten en ouders. Daarna weer (beperkt) onderwijs waarbij er letterlijk en figuurlijk afstand moest worden gehouden tussen eenieder. Een lange en heftige periode waarvan de impact 

op met name de leerlingen (nog) moeilijk vast is te stellen.   

In deze (Corona) periode is de rol van de MR ook (tijdelijk) veranderd en zijn we wat meer op afstand gekomen. Terugkijkend op het gehele schooljaar is de conclusie dat dit weinig tot geen 

effect gehad op de kwaliteit van de werkzaamheden van ons.  

Wat zijn die werkzaamheden van de MR? 

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet Medezeggenschap op scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit 

een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen en vernieuwingen in het 

onderwijs, geldbesteding, informatie- en communicatietechnologie (ICT), veiligheid op school en de inzet en raadpleging van ouders in het onderwijs.  

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies of instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. 

Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken te regelen, zoals het schoolplan, 

formatieplan en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor 

ouders met vragen of opmerkingen.  

Samenstelling van de MR 

Zoals aangegeven bestaat de MR uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten, te weten: 3 leerkrachten en 3 ouders.  

• Namens de leerkrachten zijn dit, Inez Vergeer, Nelleke Hogendoorn - Kooiman en Sanne van Werven - Gerritsen  

• Namens de ouders zijn dit: Marchien Giaccotto, Martijn Kompanje en Yves Maurice (voorzitter) 
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Naast de formele leden van de MR bestaat er de mogelijkheid dat de directeur aanschuift bij een vergadering als vertegenwoordiger van de directie van de KWS.  

Een van de ouders van de KWS, t.w. Paul Dalhuisen heeft zitting in de GMR. Hiermee bereiken wij dat er goede aansluiting is tussen hetgeen er in de GMR besproken wordt en binnen de MR 

van de KWS. 

Vergaderingen  

De MR van de KWS kent in principe een vergaderschema van om de maand. De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen 

op school, de besluiten uit de GMR en de lopende meerjarige verandertrajecten. Door de “Corona Crisis” is er In het afgelopen jaar een aantal malen voor gekozen om “online” te 

vergaderen. 

De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en opvraagbaar via de MR - leden.  

Onderwerpen 2019/2020 met instemming van de MR: 

Zoals de Wet op Medezeggenschap op scholen (WMS) voorschrijft heeft de MR-instemming verleend op een aantal belangrijke onderwerpen. De allerbelangrijkste in het schooljaar 2019-

2020 waren: 

• Het formatieplan hierin wordt vastgelegd hoeveel klassen van elke groep in het volgende schooljaar worden ingericht. Hierbij is het aantal leerlingen per klas een belangrijke 

parameter. De personeelsgeleding van de MR heeft instemming verleend m.b.t. het formatieplan. De oudergeleding heeft haar adviesrecht op dit punt uitgeoefend 

• Voor de realisatie van het schoolplan 2019 -2023 is de planning van PCBO gevolgd. Vorig schooljaar is hier al veel werk aan besteedt door alle betrokkenen en ook wij als MR 

hadden een actieve betrokkenheid. Dit schooljaar hebben wij de (formele) instemming afgegeven.  

• De MR is na uitvoerig overleg met de Directie akkoord gegaan met de inzet van werkdrukmiddelen en restformatie uit het vorige schooljaar. 

• De MR is niet akkoord gegaan met de verhoging van de Ouderbijdrage. Onze mening was dat de reserves te hoog zijn om een verhoging te rechtvaardigen. Ook over een aantal 

voorgestelde keuzes van de besteding van de bijdrage heeft de MR ernstige twijfels geuit hoewel de MR op dit punt geen instemmingsrecht heeft. 

• Door de MR is de jaarrekening van het TSO 2018 – 2019 goedgekeurd. 

• De schoolgids is het document waarin de school een vertaalslag maakt van het schoolplan naar allerlei praktische zaken. Door de MR is een inhoudelijke check gedaan op de gids. 

Wel waren wij als MR ervan uit gegaan dat deze online beschikbaar zou worden gesteld. Dit schooljaar ontvingen alle ouders universeel dezelfde schoolgids en kalender fysiek. 

• Tijdens de “Corona Crisis” hebben wij in mei ingestemd met het voorgestelde rooster voor hervatting van de lessen.  

Onderwerpen 2019/2020 met advies van de MR: 

• Jaarplan is door de Directie besproken met de MR 

• De KWS kan de vakanties en vrije dagen, binnen bepaalde randvoorwaarden, tijdens het schooljaar zelf bepalen. Binnen de MR is hier uitgebreid over gesproken en er zijn een 

aantal ideeën met de directie gedeeld. Deze hebben uiteindelijke geleid tot een definitief rooster. 

Onderwerpen 2019/2020 waarover de MR geïnformeerd is: 

• In de afgelopen jaren is er vanuit de MR aangedrongen op een visie en beleid op het gebied van ICT binnen der KWS. Wij waren dan ook verheugd om uitgebreid meegenomen te 

worden in het opgestelde ICT-plan van de KWS.  Hierbij kwamen o.a. de Visie op de speerpunten van de KWS naar voren en specifieke zaken voor onderbouw en bovenbouw.  

• De MR is regelmatig bijgepraat over het werkverdelingsplan binnen de KWS 

• Vanuit de MR is er deelgenomen in de sollicitatiecommissie voor een nieuwe IB-er.  
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Ook hebben wij in de MR uitgebreid teruggekeken op de situatie tijdens de eerste “Lock down” en de lessen die we daaruit kunnen leren voor een eventuele nieuwe situatie.  

Opvolging MR leden: 

• In verband met de afloop van de zittingsduur van de vertegenwoordigers namens de ouders was het regelen van opvolging nodig. Hiervoor is een verkiezing uitgeschreven. Dit 

leidde tot wat praktische problemen o.a. vanwege het ontbreken van een protocol hoe om te gaan met opvolging van de vertegenwoordigers namens de oudergeleding. Dit zal in 

het nieuwe schooljaar binnen de MR geregeld moeten worden.  

Uiteindelijk heeft de gehouden verkiezing ertoe geleid dat Wieteke Jansen, Alida Jordaan en Remco Bakker met ingang van het nieuwe schooljaar gekozen zijn in de MR. Marchien 

Giacotto en Martijn Kompanje zullen op hetzelfde moment de MR verlaten. Omdat alle vertegenwoordigers van de ouders gelijk afscheid nemen is besloten dat Yves Maurice tot 

het eind van dit kalenderjaar actief zal blijven en zijn voorzitterswerkzaamheden begin volgend schooljaar zal overdragen.  

Apeldoorn, 10 Oktober 2020 

Yves Maurice 

4. FINANCIELE VERANTWOORDING OUDERBIJDRAGE 

Hieronder vindt u een overzicht van de verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage. Ieder scholjaar wordt er een begroting opgesteld door de OR, deze begroting wordt 

besproken in de MR. Het afgelopen schooljaar was er een bijzonder schooljaar in verband met Covid-19, hierdoor wijken verschillende posten af van de oorspronkelijke begroting. Uitleg bij 

deze afwijkingen vindt u onder dit overzicht.  

Begroot Categorie Subcategorie Totaal 

Ja Evenementen Totaal van Cultuur -€ 1.192,95 

  Totaal van Kamp groepen 8 -€ 3.577,72 

  Totaal van Kerst -€ 984,46 

  Totaal van Pasen -€ 77,48 

  Totaal van Pleinfeest -€ 1.259,95 

  Totaal van Sinterklaas -€ 1.274,25 

  Totaal van Valentijn -€ 73,45 

 Totaal van Evenementen  -€ 8.440,26 

 Kosten OR 

Totaal van Afscheid 

bestuursleden -€ 489,98 

  Totaal van Bankkosten -€ 198,66 
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  Totaal van Kosten iDeal/Mollie -€ 138,38 

  Totaal van Kosten ouders -€ 89,64 

 Totaal van Kosten OR  -€ 916,66 

 Kruisposten Totaal van Kruisposten € 0,00 

 Totaal van Kruisposten  € 0,00 

 Opbrengsten Totaal van Bank € 2,38 

  Totaal van Bijdrage PCBO € 729,00 

  Totaal van Pleinfeest € 2.237,89 

 Totaal van Opbrengsten  € 2.969,27 

 Ouderbijdrage Totaal van Ouderbijdrage € 16.496,24 

 Totaal van Ouderbijdrage  € 16.496,24 

 Schoolkrant Totaal van Schoolkrant -€ 899,34 

 Totaal van Schoolkrant  -€ 899,34 

 Uitgaven personeel Totaal van Afscheid leerkrachten € 0,00 

  Totaal van Jubileum -€ 20,00 

  Totaal van Uitgaven personeel -€ 12,83 

  Totaal van Ziekte -€ 8,85 

 Totaal van Uitgaven personeel  -€ 41,68 

Totaal van Ja   € 9.167,57 

Nee Aanschaf/onderhoud Totaal van Hoofdluis -€ 635,49 

  Totaal van Sport -€ 3.463,70 

 Totaal van Aanschaf/onderhoud  -€ 4.099,19 
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 Corona Totaal van Kinderen -€ 38,72 

  Totaal van Personeel -€ 117,00 

 Totaal van Corona  -€ 155,72 

 Evenementen 

Totaal van Avondvierdaagse 

2017 -€ 45,88 

  

Totaal van Avondvierdaagse 

2018 -€ 20,00 

  Totaal van Eindfeest groepen 8 -€ 1.954,87 

  Totaal van Kamp groepen 8 -€ 3.752,75 

  Totaal van Kerst 2018 -€ 387,00 

 Totaal van Evenementen  -€ 6.160,50 

 Opbrengsten Totaal van Kamp groepen 8 € 3.577,72 

 Totaal van Opbrengsten  € 3.577,72 

 Uitgaven personeel Totaal van Juf- en meesterdag -€ 628,84 

  Totaal van Uitgaven personeel -€ 200,00 

 Totaal van Uitgaven personeel  -€ 828,84 

Totaal van Nee   -€ 7.666,53 

Eindtotaal   € 1.501,04 

 

Toelichting 

Jaarrekening 2019/2020  

Samenvatting totaal is uitgesplitst in wel en niet begroot. Dit omdat er gedurende het jaar besloten is niet 

begrootte uitgaven te doen zowel vóór als tijdens de SARS-CoV-2 uitbraak. 

Ook de begroting is zodanig uitgesplitst. 
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Op de wel begrootte jaarrekening is een overschot van € 9.167,57, voornamelijk door het niet doorgaan van 

de schoolreisjes. € 6000 is niet vrijgemaakt uit de reserve en € 12.000 is niet betaald. 

Op de niet begrote jaarrekening is een tekort van € 7.666,53. De grootste uitgaven zijn de sporttenues, de 

luizenzakken en het eindfeest van de groepen 8. 

In totaal is er een overschot van € 1.501,04. Echter, omdat de schoolreisjes uitgesteld zijn naar het volgend 

schooljaar wordt er € 6000 toegevoegd aan de reserve zodat het uiteindelijke tekort € 4.498,96 bedraagt. 

 

5. TOT SLOT 

In dit jaarverslag over het schooljaar 2019-2020 willen we u verwijzen naar de plannen voor het schooljaar 2020-2021. Deze plannen staan beschreven in het jaarplan. Dit plan is te 

downloaden op de site van PCBO Koningin Wilhelmina. 

 

Namens het team van PCBO Koningin Wilhelmina,  

 

Kees Kievit 

 


