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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 2020-2021 

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 zijn we gestart met de drijfveergesprekken binnen de nieuwe gesprekkencyclus. Ook hebben we evaluatie-/jaartaak-gesprekken gevoerd met ieder teamlid. Door 

Corona zijn de ambitiegesprekken vervallen. We werken vanuit het gedachtengoed van ME+U (https://meplusu.nl/) om als team verder te groeien. Dit zien we als iets dat nodig is, omdat de 

samenstelling van het team de afgelopen jaren sterk veranderd is.  

 

In mei 2021 hebben we als team de ontwikkelrichting en visie van de school aangescherpt en geconcretiseerd. Dit staat uitgewerkt in het jaarplan 2021-2022. Eén van de keuzes die we 

hebben gemaakt is dat we gaan werken vanuit de werkwijze en theorie van “Continu verbeteren”. Dit betekent o.a. dat we het komende schooljaar onze overlegstructuur als team anders 

inrichten en dat we in de groepen gaan werken vanuit “groepsmissies en groepsdoelen”.  

 

Personele zaken 

• Binnen het team hebben we meerdere teamleden (4) een langere tijd moeten missen door ziekte. Twee van hen zijn nog niet volledig hersteld. Zij zijn allen vervangen door leerkrachten 

uit de invalpool van PCBO.  

• In oktober 2020 heeft een onderwijsassistent een baan aangenomen op een andere school. In december 2020 is er een nieuwe onderwijsassistent aangenomen.  

• In februari 2021 is één teamlid gestopt als leerkracht en is ook niet meer werkzaam in het onderwijs. 

• In februari 2021 is één teamlid uit dienst getreden na vaststelling van arbeidsongeschiktheid.  

• In juli 2021 heeft één teamlid een baan op een andere school binnen PCBO aangenomen.  

https://meplusu.nl/
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• In juli 2021 zijn twee nieuwe teamleden aangenomen. Zij hebben beiden een fulltime benoeming in de OB en BB.  

• In juli 2021 is er een nieuwteamlid aangenomen als leraarondersteuner. Dit wordt bekostigd vanuit de NPO-middelen. 

 

Samenwerking met externen 

• Vanuit Accres zijn we de samenwerking aangegaan op het gebied van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Hij geeft les in de groepen 3 t/m 8. 

• We zijn de samenwerking aangegaan met een kunstdocent voor het geven van de cultuurlessen in groep 3 t/m 8.  

• Verschillende stagiaires vanuit ROC en de PABO werken in onze school en zorgen zo voor extra handen in de klas. Dit schooljaar hebben we 1 LIO-student opgeleid.  

• Op zorggebied wordt er nauw samengewerkt met de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werker, 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 Lieke Roelofs (senior leerkracht), Gerdien de Kroon (senior leerkracht) en Kees Kievit 

(directeur). Hierbij is Gerdien de Kroon verantwoordelijk voor de groepen 1 t/m 4 en Lieke Roelofs voor de groepen 5 t/m 8.  

 

Corona  

Dit schooljaar zijn we in de periode van december 2020 t/m februari 2021 dicht geweest. We hebben in deze periode onderwijs op afstand gegeven en hebben noodopvang geboden voor 

kinderen met ouders in cruciale beroepen, kinderen in onveilige thuissituaties en kinderen die thuis moeilijk tot leren komen. Dit hebben we georganiseerd via een “onderwijsklas” en een 

“opvangklas”. Verder hebben we als school zoveel als mogelijk de richtlijnen en protocollen vanuit het ministerie, de PO-raad, het RIVM en de GGD gevolgd.  

 

Ten opzichte van de lockdown in het schooljaar 2019-2020 hebben we als school een volgende stap gezet in de manier waarop we onderwijs op afstand hebben aangeboden. Een 

belangrijke ontwikkeling hierbinnen is geweest, dat we voor ieder vak hebben gewerkt met instructiefilmpjes (opgenomen door de leerkracht) en dat we in de middagen aan kleine groepjes 

kinderen via een live-verbinding extra instructie hebben kunnen geven.  

 

Door de verscherpte maatregelen zijn er het afgelopen schooljaar veel activiteiten en evenementen geannuleerd. Te weten: 

-Ouderavond voor de start van het schooljaar.  

-Pleinfeest. 

-Kerstviering in de grote kerk. 

-Paasviering in de hal. 

-Klassenshows voor ouders (wel voor andere groepen). 

-Alle sporttoernooien. 

-Schoolreisjes. 

 

We zijn heel blij dat we voor groep 8 het schoolkamp en de afscheidsavond (weliswaar enigszins aangepast) hebben kunnen organiseren.  
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NPO 

In april 2021 zijn begonnen met het schrijven van een specifiek plan voor de school. In het plan wordt beschreven op welke manier de NPO-gelden besteedt zullen worden op school. Dit 

plan in gemaakt in WMK en bestaat o.a. uit een grondige analyse van de leerontwikkeling van onze leerlingen. Vanuit deze analyse zijn er keuzes gemaakt in de besteding van de middelen, 

deze keuzes zijn gekoppeld aan activiteiten uit de menukaart. Met instemming van de MR is in de eerste periode van 2021-2022 een start gemaakt met de uitvoering.  

 

Ouders 

Dit schooljaar was het contact en de samenwerking met ouders lastiger te realiseren door Corona. Dit is mede ingegeven door het feit dat bijna alle evenementen en activiteiten na 

schooltijd zijn geannuleerd. Ondanks dit gegeven is het geweldig hoezeer ouders van de leerlingen betrokken zijn bij PCBO Koningin Wilhelmina. Hierbij denken we aan: de ouderraad, de 

oudergeleding van de MR, begeleiding bij evenementen, hulp bij het onderhouden van de school, verkeersbrigadiers, pleinwacht of voorlezen door grootouders. Voor een overzicht van de 

besteding van de ouderbijdrage verwijzen we graag naar het financieel jaarverslag van de OR, zie hieronder.  

 
We hopen dat we de samenwerking met ouders het komende schooljaar weer kunnen intensiveren. Ouderbetrokkenheid is de komende schooljaren een belangrijk onderwerp van gesprek 
op school. In de laatste periode van het schoolplan 2019-2023 gaan we met dit onderwerp actief aan de slag.  
 
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: 

• STAAL- deel spelling. Invoering volgt in het schooljaar 2021-2022 in de groepen 3 t/m 8.  

 

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. De midden-toetsen van het CITO-LOVS zijn niet afgenomen in februari 2021, deze hebben we verplaatst naar maart 2021. 

Alle leerlingen maken aan het eind van groep 8 de “Eindtoets Basisonderwijs”. Dit is op onze school de IEP. Deze is afgelopen schooljaar afgenomen volgens planning. Het resultaat van deze 

toets is, in relatie tot onze schoolweging, boven het landelijke gemiddelde. 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 2020 hebben we 331 leerlingen geteld. In oktober 2021 verwachten we 319 leerlingen te tellen. De daling heeft te maken met de opbouw van de leerling door de school. Zo 

hebben we de komende twee 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/
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2. HET JAARPLAN 2020-2021 

Onze strategie: 

De  wens en ambitie binnen het team is:  

“Inhoudelijk meer op elkaar afgestemd zijn en hierbij leren van elkaar!”  

 

We focussen ons dit schooljaar op het ontwikkelen en implementeren van een doorgaande lijn bij rekenen binnen de hele school (=4). 

• Zo werken we aan een professionele leercultuur (=2), want we doen het samen en leren van elkaar; 

• Zo kunnen we oefenen met EDI (=4), omdat we onze kennis over de leerlijn en didactische mogelijkheden rondom rekenen vergroten; 

• Zo versterken we onze differentiatiekracht (=1);  

• Dit alles zorgt voor zicht op de ontwikkeling van kinderen, zo werken we aan ons eigen werkplezier (=3);  

• En tenslotte wordt helder hoe de inrichting van het gebouw ons hierin gaat ondersteunen (=5).   

 

Waarom is rekenen onze kapstok? 

• Door het implementeren van Pluspunt 4 in de groepen 3 t/m 7 zijn we al met rekenen bezig.  

• Door het digitaliseren van rekenen zijn we al met rekenen bezig.  

• Door het kiezen van een focusgebied bij de ambitie om het onderwijs in groep 1 t/m 4 dichter bij elkaar te brengen maak je de opdracht behapbaar.  

• De tussenresultaten van rekenen staan onder druk.  

• Kinderen met flinke rekenproblemen weten we nog niet altijd goed te ondersteunen en te signaleren. 

 

Nummers in de tekst corresponderen met de nummers van de blokken hieronder. De blokken hieronder komen uit WMK. Dit is een format die alle PCBO-scholen gebruiken vanaf dit 

schooljaar.  

Check up, rood = februari 2021 

Check up, geel = juni 2021 

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

 Resultaatgebied Klassenmanagement en differentiatie 

 Huidige situatie 

en aanleiding 

De analyse en het groepsplan vormen de basis voor de differentiatie in de klas. Afgelopen schooljaar zijn er 

groepsplannen en analyses gemaakt voor de RTL-vakken, n.a.v. de methodetoetsen, observaties en resultaten van 

CITO-LOVS. Met het format voor de lesrooster waarbinnen de differentiatie gepland wordt, wordt gewerkt. In het 

zorgbeleid/HB-beleid staat de structuur voor differentiatie beschreven. Nu willen we inhoudelijk de volgende stap 

maken.  

Betrokkenen 1. Leerkrachten 

2. HB-specialist 

3. Actieteam zelfstandig leren 

4. IB 

5. Leerkracht Lichte ondersteuning 

 Gewenste 

situatie 

Binnen de lessen en klassenorganisatie van iedere groep heeft differentiatie een vaste plek. Hiervoor is goed 

klassenmanagement (waaronder de organisatie van het zelfstandig werken) de basis. Vanuit die basis kan het 

werk en de instructie afgestemd worden op het niveau van het kind. Naast de organisatie in de klas, biedt de KWS 

extra begeleiding in de Flexgroep aan kinderen met een HB-profiel en aan kinderen die uitvallen op verschillende 

ontwikkelingsgebieden (lichte ondersteuning).  

Planning Zie vergaderschema 
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 Meetbaar 

resultaat 

1. Er is een set met basisafspraken over klassenmanagement en zelfstandig werken.  

2. De bevindingen en plannen, beschreven in de analyse en groepsplannen, vormen de basis voor de 

differentiatie in de klas. In iedere lesrooster is de uitvoering  gepland.  

3. Kinderen in de Flexgroep werken, naast het begeleidingsmoment van de expert, ook tenminste één ander 

moment per week aan een project vanuit de “Pittige Plustorens”.  

Eigenaar  1. IB 

 Activiteiten  1. Het Actieteam Zelfstandig leren ontwikkelt een afspraken-set voor klassenmanagement. Aspecten vanuit de 

leerlijn coöperatieve werkvormen zijn hierin meegenomen. De doorgaande lijn binnen de school is van 

belang.  

Het actieteam heeft meerdere bijeenkomsten gehad. In maart en juni wordt het advies over bovenstaande 

zaken verder uitgewerkt en gepresenteerd. Dit staat gepland in de komende vergaderingen.  

Dit is omwille van zorgvuldigheid, nieuwe inzichten en de nieuw ingerichte lokalen nog niet af. We nemen dit 

punt mee in het jaarplan 2021-2022.  

2. Groepsplannen voor RTL-vakken zijn gemaakt, worden gebruikt en staan in Parnassys.  

De eerste periode is inmiddels afgesloten. In maart 2021 start de tweede periode. Cyclus en ritme wordt wel 

aangepast door het ontbreken van toets-gegevens van Cito, hier zorgt IB voor.  

Dit is uitgevoerd.  

3. Voor de sociaal emotionele vorming is een analyse gemaakt met actiepunten (2x). 

Groepsbesprekingen zijn gevoerd en analyses zijn gemaakt in oktober 2021. In april 2021 volgt ronde 2.  

Dit is uitgevoerd. 

4. Het team wordt geïnformeerd over passende perspectieven. Dit als basis voor differentiëren binnen de les 

en binnen school.  

Uitgevoerd in december 2021. Informatie wordt gebruikt bij het opstellen en uitvoeren van OPP’s.  

5. 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:  

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

b. Leerlingen die werken met compacten en verrijken (buiten de methode). 

c. Leerlingen die werken met een OPP. 

Er is een start gemaakt met het opstellen van afspraken rondom rekenen. Voor de overige vakken 

wordt dit voor de +-lijn uitgewerkt door Ilse Goedhart vanuit haar rol als specialist 

meerbegaafdheid. Verschillende kinderen in de BB gaan werken met OPP’s. Deze worden 

momenteel gemaakt. Uitvoering vanaf maart 2021.  

Er wordt gewerkt met OPP’s. Deze zijn opgesteld en worden uitgevoerd. In de groepen 7 ligt 

onder ieder OPP ook een ADIT-uitslag. De uitwerking voor rekenen (leerlijnen) is op 11 juni 

afgerond en wordt nu verwerkt in de kwaliteitskaart rekenen. Voor de overige vakken is de 

uitvoering niet gelukt. Dit wordt meegenomen in het jaarplan 2021-2022.  

Kosten 1. 500 euro 

 Consequenties 

organisatie 

n.v.t Evaluatie 1. Op de tussen- en eindevaluatie van het jaarplan in 

februari en juni 2021. 

 Consequenties 

scholing 

1. Teamsessie over passende perspectieven Borging 1. Toetsprotocol, en -kalender  

2. Format analyses en format lesrooster 

3. Zorgbeleidsplan 

4. HB-beleid 

Evaluatie van de meetbare resultaten in juni 2021 (de check-ups geven een beeld van de vorderingen op activiteitenniveau): 

1. Niet gerealiseerd. Nog niet alle lopende afspraken zijn vastgelegd in beleid. Wel zijn er meer gemeenschappelijke beelden over de manier waarop we als school een doorgaande lijn op klassenmanagement en zelfstandig werken 

willen realiseren.  
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2. Gerealiseerd.  

3. Deels gerealiseerd. Door Covid-19 heeft de Flexgroep alleen van september tot januari kunnen draaien zoals bedoeld. In steeds meer klassen werken kinderen uit de Flexgroep aan het project op “andere” momenten.  

 

Conclusie: 

Als school hebben we goede eerste stappen gezet in het realiseren van een zorgstructuur en zorgcultuur die uitgaan van proactief werken. We weten vanuit data steeds beter de juiste analyse te maken en dit te verbinden aan de 

juiste ondersteuning in de klassen. Dit betekent dat er inhoudelijk (op leerlijnen) andere keuzes worden gemaakt voor verschillende kinderen. Het werken met OPP’s is hier een voorbeeld van. Het realiseren van een doorgaande lijn 

voor klassenmanagement en zelfstandig werken vergt meer tijd en kennis. Hier investeren we het komende schooljaar in door onder andere rondom coöperatief leren een jaardoel te maken.  

 
 

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

 Resultaatgebied Professionele leergemeenschap 

 Huidige situatie 

en aanleiding 

Er ligt een wens vanuit het team om onderwijsinhoudelijk meer op elkaar betrokken en afgestemd te zijn. We 

vinden het nog lastig om elkaar aan te spreken en feedback te geven. We ervaren binnen het team soms nog 

“eilandjes” als het gaat om visie op onderwijs en onderling contact. Niet iedereen durft zich kwetsbaar op te 

stellen aangaande mogelijke handelingsverlegenheid, dit belemmert soms de vroege signalering van hiaten in het  

onderwijsleerproces.  

Betrokkenen 1. Team 

 

 Gewenste 

situatie 

Een professionele leergemeenschap zijn waarbij het belangrijkste aspect op dit moment is het realiseren van een 

feedback- en ontwikkelingscultuur. Basis hiervoor is inzicht in elkaars kwaliteiten, drijfveren en het bouwen aan 

onderling vertrouwen. De verantwoordelijkheid voor onderwijsbeleid wordt gedeeld binnen het team. We maken 

gebruik van elkaars expertise. 

Planning 1. Tijdens studiedag op 30-09-2020 stellen we 

teamdoelen op. 

2. Training MT Me+U voor bespreken van drijfveren in de 

gesprekkencyclus in november 2020. Scholing 

StichtingLeerkracht in maart 2021. 

3. Vernieuwde gesprekkencyclus uitvoeren in november 

t/m juni. MT verdeeld teamleden. 

4. Vervolg van ME+U op studiedag van april 2021. 

5. Zie verder vergaderschema 

 Meetbaar 

resultaat 

1. Het team heeft kennis gemaakt met de taal van ME+U en heeft inzicht in het eigen profiel. 

2. Het team heeft inzicht in het teamprofiel van ME+U en de daarbij behorende verbeterpunten.  

3. In vergaderingen en op studiedagen leren we van en met elkaar. Het merendeel van de overleg- en 

vergadertijd gaat over onderwijsinhoudelijke zaken.  

4. Rol en verantwoordelijkheid OA, IB, LO, MT, voorzitters-actieteams en coördinatoren zijn duidelijk. 

Eigenaar  1. MT 

 Activiteiten 1. Op 30 september is er een studiedag over ME+U. We bespreken dan het teamprofiel en krijgen inzicht in 

onze drijfveren, kracht en valkuilen. Bevindingen en ervaringen vertalen we naar vervolgstappen die nodig 

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

We hebben onze ontwikkelpunten als team geformuleerd. We hebben inzicht in ons teamprofiel.  

2. Op alle vergaderingen besteden we actief en bewust aandacht aan de principes vanuit ME+U. De opzet van 

vergaderingen nodigt uit voor samenwerken aan onderwijsinhoud en leren van elkaar.  

 Soms lukt dit goed, soms minder. Studiedagen over rekenen zijn inhoudelijk ingestoken. Het leren van 

elkaar staat voor de komende vergaderingen expliciet ingepland door bijvoorbeeld: voorbeeld lessen. Naar 

een vaste vorm van vergaderen waarin bovenstaande structureel aan de orde komt wordt nog onderzoek 

gedaan.  

Dit is zeker in de periode van maart-juni beter gelukt. De vergaderingen zijn dynamischer, meer gericht op 

de praktijk en effectiever.  

3. We voeren de opgestelde verbeteracties vanuit de studiedag uit.  

Kosten 1. ME+U individuele profielen + MT sessie 3000 

2. Studiedag september + onderhoud/vervolg in april 

ME+U 2600 

3. StichtingLeerkracht 500 
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Werk in uitvoering. 

Hierin hebben we goede stappen gezet als team. Dit heeft ook nog verdere inbedding en borging nodig. 

Bijvoorbeeld het ontmoeten van elkaar is door de beperkingen lastiger geweest.  

 Consequenties 

organisatie 

1. Manier van vergaderen wordt aangepast.  

2. Ontwikkelen van een data-muur binnen school op teamniveau.  
Evaluatie 1. Op de tussen- en eindevaluatie van het jaarplan in 

februari en juni 2021. 

 

 Consequenties 

scholing 

1. MT scholing LeerKracht 

2. Studiedag voor het hele team over ME+U o.l.v. expert 
Borging 1. Vergaderstructuur 

2. Handboek KWS 

Evaluatie van de meetbare resultaten in juni 2021 (de check-ups geven een beeld van de vorderingen op activiteitenniveau): 

1. Gerealiseerd.  

2. Gerealiseerd. 

3. Deels gerealiseerd. Heeft nog verdere uitwerking en borging nodig. Dit wordt gewaarborgd in 2021-2022 via het jaardoel continu verbeteren.  

 

Conclusie: 

De inhoud, organisatie en manier van vergaderen is het afgelopen schooljaar veranderd. Zeker de laatste periode van dit schooljaar zijn de veranderingen zichtbaar en voelbaar. In juni 2021 hebben we de kaders voor het nieuwe 

schooljaar omtrent vergaderen gepresenteerd. De theorie achter continu verbeteren wordt hierin een dragende kracht. De structuur van overleg in kleine groepen, coöperatieve werkvormen en insteken op praktische zaken helpt om 

alle teamleden actief te betrekken bij overleg, gebruik te maken van elkaars talenten, ook stimuleert deze setting het geven van feedback aan elkaar. Een goede start, die erom vraagt om doorgezet te worden.  

 
 

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

 Resultaatgebied Administratie/werkdruk/verantwoording 

 Huidige situatie 

en aanleiding 

Binnen het team wordt niet altijd een goede balans ervaren in de werkzaamheden en de tijd die hiervoor staat. 

Hierbij is met name de administratielast een aandachtspunt. Afgelopen schooljaren is de zorgcyclus en de daarbij 

horende administratie herzien en passend gemaakt bij het werken vanuit de HGW-structuur. Dit is nog 

onvoldoende teameigen en er is onvoldoende zicht op wat echt nodig is en moet. Hierbij is het 

digitaliseren/automatiseren een aandachtspunt.  

Betrokkenen 1. Leerkrachten 

2. Actieteam ICT 

3. IB 

 Gewenste 

situatie 

De administratie rondom de leerlingenzorg is effectief, ondersteunend voor leerkrachten, draagt bij aan de 

verbetering van de kwaliteitszorg en sluit aan bij de kwaliteitseisen van de inspectie. Wij voorkomen dubbele 

administratie en gebruiken de mogelijkheden van ICT optimaal. We zijn als team beter in staat ons werk te 

doseren en prioriteiten te stellen in relatie o.a. de administratie/voorbereiding en na-bereiding van lessen. 

Planning 1. Plan ICT wordt uitgevoerd in september t/m juli. 

2. Studiedag van 5-11-2020 staat scholing gebruik 

Pluspunt 4 digitaal gepland.  

3. In december/januari worden de aandachtspunten 

rondom administratie geïnventariseerd. Keuzes maken 

voor februari 2021. 

4. Start kiesbord digital in februari 2021. 

5. Plan cijferadministratie centraal wordt in maart 2021 

gepresenteerd.  

6. Marjolein Dullens in maart 2021 uitnodigen. 

7. Zie vergaderschema. 

 Meetbaar 

resultaat 

1. ICT-beleid is uitgevoerd. Belangrijkste punten in dit kader, zie hieronder.  

2. Er staan heldere afspraken op papier over wat wel/niet geadministreerd wordt in de groepen.  

3. De werkdrukbeleving wordt voldoende gescoord.  

Eigenaar  1. Actieteam ICT (digitalisering) 

2. MT (werkdruk) 
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 Activiteiten 1. Uitvoeren het ICT-plan, hierdoor wordt aan punt 1 t/m 3 (bij resultaten) gewerkt.  

a. Voor rekenen in de groepen 5 t/m 8 gebruiken we ICT, waarbij we zelf nog weinig nakijken en 

administreren.  

In de groepen 5 t/m 7 is dit gerealiseerd. In groep 8 komt dit komend schooljaar. Op twee 

studiedagen is het gebruik van de software inhoudelijk behandeld.  

b. In de groepen 1 en 2 werken we met een digitaal kiesbord, ICT registreert de activiteiten van 

kinderen.  

In verschillende groepen wordt dit uitgeprobeerd. Dit is net opgestart en heeft nog meer 

oefening nodig. Besluit in juni 2021. 

We halen hier nog niet uit wat erin zit. We hebben besloten de software aan te houden en hier 

volgend schooljaar mee verder te gaan. Een besluit over de langere termijn volgt in 2021-2022. 

c. In de groepen 3 en 4 zorgen adaptieve oefenprogramma’s ervoor dat kinderen oefenen op eigen 

niveau. ICT voorkomt hiermee kopiëren en uitzoeken door de leerkracht.  

Dit moet nog verder uitgewerkt worden.  

Dit wordt verder uitgewerkt in 2021-2022. 

2. Actieteam ICT doet onderzoek naar wat is er nodig is om methodetoetsen digitaal in Parnassys te registeren. 

Dit als voorwaarde voor een digitaal rapport. Er wordt een analyse gemaakt, een plan opgesteld en 

gepresenteerd, zodat er gestart kan worden met de digitale verwerking van resultaten.  

Presentatie in april 2021.  

Afspraken zijn gemaakt. Vanaf 2021-2022 worden alle toetsgegevens geregistreerd in Parnassys.  

3. Actieteam ICT onderzoekt de mogelijkheden voor het afnemen van digitale methode onafhankelijke toetsen. 

Uitgesteld door ontwikkelingen binnen PCBO op gebied van CITO-LOVS en IEP.   

We werken nog één jaar met Cito-LOVS daarna stappen we over op IEP met de hele stichting.  

4. Marjolein Dullens van Profit wordt uitgenodigd voor een teamsessie over prioriteiten stellen, omgaan met 

werkdruk, time management. Als onderdeel hierbinnen gaan we de dialoog aan over opslagfactor, 

administratieve last en werkplezier.  

Staat gepland in april/mei 2021. 

Uitgevoerd. Verschillende teamleden hebben zich opgegeven en starten met een sessie i.s.m. Marjolein 

Dullens. De dialoog over de opslagfactor is gevoerd. Op het gebied van administratie is nog veel winst te 

boeken. Dit nemen we mee naar volgend schooljaar.  

Kosten In ICT-begroting opgenomen.  

 Consequenties 

organisatie 

 Evaluatie 1. Voortgang jaarplan in januari 2021 bespreken binnen 

team. 

2. Jaarevaluatie in juni 2021 bepreken binnen team. 

 Consequenties 

scholing 

1. Marjolein Dullens wordt uitgenodigd op een PV/studiedag.  

2. Eventuele individuele ICT-scholing via Bas.  
Borging 1. Zorgbeleidsplan 

2. Kwaliteitskaart ICT 

Evaluatie van de meetbare resultaten in juni 2021 (de check-ups geven een beeld van de vorderingen op activiteitenniveau): 

1. Gerealiseerd.  

2. Deels gerealiseerd. Er zijn zaken duidelijker op papier gekomen omtrent administratie. IB geeft bijvoorbeeld regelmatig overzichten op ppaier over de to do’s. Alleen een document waarin alles samenvattend te vinden is, is nog 

niet ontwikkeld. Een speerpunt voor komend schooljaar, want de druk rondom de administratie moet echt minder.  

3. Niet gerealiseerd. De werkdrukbeleving blijft onvoldoende. Het opnieuw keuzes maken en door ontwikkelen van benodigde administratie kost nu zelfs meer tijd en energie.  

 

Conclusie: 

Deels is de werkdrukbeleving grijpbaar en deels ook niet. Verschillen tussen mensen maken een verschil in beleving. We denken invloed te kunnen uitoefenen via de inzet van de werkdrukmiddelen, effectief/efficiënt organiseren van 

vergaderingen, het aanbieden van coaching op werkdrukbeleving en het grondig in kaart brengen van administratie die moet en die niet hoeft. Vooral op dat laatste punt bestaan nog teveel verschillende beelden. Hier willen we in 

september/oktober 2021 echt een stap in maken, zie jaardoel werkplezier 2021-2022.  
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4. Leren: “Je geeft een kind toch geen onvoldoende voor zijn of haar ontwikkeling?” 

 Resultaatgebied Leerlijn rekenen (en EDI) 

 Huidige situatie 

en aanleiding 

De resultaten van rekenen behoeven verbetering. De doorgaande lijn wat betreft de rekendidactiek ontbreekt 

binnen school. We willen ons als team verder bekwamen in het didactisch model EDI. Daarom kiezen we ervoor 

om ons dit schooljaar in het rekenonderwijs te verdiepen, waarbinnen we onderdelen vanuit EDI kunnen oefenen 

en inzetten. Dit sluit ook goed aan bij het implementeren van Pluspunt 4.  

Betrokkenen 1. Actieteam EDI 

2. Yorick en Sanne 

3. IB 

 Gewenste 

situatie 

Er is een doorgaande leerlijn voor rekenen binnen onze school, gebaseerd op gedeelde didactische principes. 

Waar mogelijk wordt tijdens instructies gewerkt vanuit het EDI-model. Leerkrachten bereiden samen rekenlessen 

voor en bespreken regelmatig hun bevindingen. We zijn als team op elkaar afgestemd als het gaat om het 

rekenonderwijs. De onderlinge verschillen zijn beredeneerd en passend binnen de doorgaande lijn. Hierbinnen is 

aandacht voor het rekenonderwijs in groep 1 t/m 4 waar de focus ligt op het verbinden van methodisch werk met 

spel en hoeken.  

Planning 1. Voorbespreking aanpak rekenen IB/MT september 

2020 

2. Centrale start rekenen op 5-11-2020 (studiedag).  

3. Vervolg rekendidactiek op studiedagen in februari en 

juni 2021. 

4. Klassenbezoeken door expert in maart/april 2021 

5. Terugkerend onderwerp op de vergaderingen van 

november 2020 t/m april 2021 

6. Verder zie vergaderschema. 

 Meetbaar 

resultaat 

1. Het team kent de leerlijn van rekenen van de eigen groep. 

2. Het team kent de belangrijkste cruciale leermomenten.  

3. Het team  kent de belangrijkste didactische principes bij het geven van rekenen (in groep 3 t/m 8 Pluspunt 

4).  

4. Het team kan een rekeninstructie geven met hierin de EDI-principes: helder doel en controle van 

begripsvragen stellen  

Eigenaar  1. Yorick en Sanne 

2. IB 

 Activiteiten 1. Er wordt een studiedag georganiseerd waarbij de rekenleerlijn en belangrijkste rekendidactiek besproken 

wordt.  

Gerealiseerd.  

In juni 2021 is er een tweede studiedagmiddag georganiseerd voor een vervolg op het bovenstaande. 

2. Het Actieteam EDI verzorgt gedurende het schooljaar verschillende werkvormen op vergaderingen en 

studiedagen waarin het leren van elkaar centraal staat. Ingestoken op EDI en rekenen. 

Staat gepland voor het komende halfjaar.  

Uitgevoerd.  

3. In de periode van januari t/m maart 2021 heeft ieder teamlid een lesbezoek gehad. De rekenles wordt 

bekeken en besproken. Leerkrachten hebben/krijgen inzicht in hun vaardigheden wat betreft het geven van 

een rekenles.  

Rekenexpert Peter Harkink legt deze bezoeken af met Sanne en Yorick. Ze staan gepland in maart 2021. 

Uitgevoerd.  

4. Bij de voorbereiding van tenminste twee thema’s wordt het methodische rekenwerk (groep 3 en 4) 

verbonden met spel en hoekenwerk.  

Voor 1 thema is dit gerealiseerd. Ervaringen zijn gebruikt in de studiedag van februari 2021. Thema 2 volgt. 

Tweede studiedag is uitgevoerd. Tweede thema uitwerken start na de zomervakantie, dit is niet meer 

uitgevoerd.  

Kosten 1. Inhuren expert IJsselgroep 2000 



 
 

11 

 Consequenties 

organisatie 

N.v.t. Evaluatie 3. Voortgang jaarplan in januari 2021 bespreken binnen 

team. 

4. Jaarevaluatie in juni 2021 bepreken binnen team. 

 Consequenties 

scholing 

1. Studiedag voor het hele team over rekenen i.r.t. EDI. Hiervoor wordt een expert van de IJsselgroep 

uitgenodigd.  

2. Cursus overgang van 2 naar 3 voor de hele OB gericht op rekenen.  

3. Rekennetwerken bezoeken door Yorick en Sanne. 

Borging 1. Handboek KWS 

Evaluatie van de meetbare resultaten in juni 2021 (de check-ups geven een beeld van de vorderingen op activiteitenniveau): 

1. Gerealiseerd. 

2. Gerealiseerd. 

3. Gerealiseerd. 

4. Deels gerealiseerd. Dit punt vraagt verdere oefening en verdieping. Tijdens de studiedag in juni 2021 is hier inhoudelijk verder aandacht aan besteed. 

 

Conclusie: 

Het verbetertraject wat betreft rekenen behoeft het komende school jaar een vervolg. Met name het geleerde toepassen in de rekenles vraagt tijd en oefening. De investering heeft dit schooljaar nog niet geleid tot betere 

rekenresultaten dit is dit jaar door Corona ook moeilijk te meten/beoordelen. De kennis wat betreft rekenen en de didactiek is zeer zeker vergroot binnen het team. Dit zien we als een belangrijke voorwaarde om goede differentiatie 

te bieden. Het invoeren van de digitale variant van Pluspunt 4 vraagt de nodige aandacht en afstemming, dit vraagt komend schooljaar ook om een vervolg.  Dit zelfde geldt voor het werken vanuit rekendoelen in de OB.  

 
 

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

 Resultaatgebied Meubilair/inrichting/gebouw/plein: Fundament 

 Huidige situatie 

en aanleiding 

De kleutergroepen en groep 4 zijn voorzien van nieuw meubilair. Alle andere groepen hebben nog oud meubilair. 

Het gebouw en het plein voldoen onvoldoende aan de wensen en onderwijsvisie van het team van de KWS. De 

indeling en inrichting van het gebouw is gedateerd en is niet representatief voor een moderne school. Daarnaast 

zijn de werkomstandigheden niet optimaal, met name klimaatbeheersing is van onvoldoende niveau. Op de KWS 

is één lokaal compleet opnieuw ingericht en voldoet aan de wensen qua inrichting en onderwijsvisie.  

Betrokkenen 1. Leerkrachten 

2. Leerkrachten groep 4 en 6 (ervaring nieuwe lokaal) 

3. Actieteam Leerrijke leeromgeving 

 Gewenste 

situatie 

De school is voorzien van nieuw meubilair en het gebouw is gemoderniseerd, ook is het schoolplein opnieuw 

ingericht/aangelegd. Gebouw, inrichting en schoolplein voldoen aan de onderwijsvisie op de KWS. Het gebouw 

voldoet daarnaast aan de eisen rondom klimaatbeheersing en ventilatie.  

Planning 1. Schoolplein oktober 2020-maart 2021 

2. Meubilair oktober-december 2020 

3. December 2020 besluit renovatie gebouw in gemeente 

4. Februari 2021 start planfase renovatie 

 Meetbaar 

resultaat 

1. De inrichting van de klassen en nevenruimtes voldoen aan de wensen en onderwijsvisie van het team. 

2. Er is een plan voor renovatie van het gebouw. Waar mogelijk is ook gestart met renovatie.  

3. Het ontwerp voor het schoolplein is af en ingediend bij de gemeente voor de aanvraag van de subsidie.  

Eigenaar  1. PCBO Apeldoorn 

2. MT 

 Activiteiten 1. In oktober 2020 is het gebruik van het nieuwe lokaal geëvalueerd met het team en wordt een besluit 

genomen over de aanschaf van nieuw meubilair voor de rest van de school. De bestelling is voor 31 

december 2020 gedaan bij Presikhaaf. 

De bestelling is bijna rond. De eerste offertes zijn gemaakt. Details zoals kleuren van krukken en tafels en 

kasten worden nog bepaald. Bestelling is begin maart 2021 definitief. Verwachte levering: mei 2021. 

Uitgevoerd. 

2. In het najaar van 2020 wordt een besluit genomen over de mate van renovatie. Dit besluit komt tot stand na 

gesprekken tussen directie en CvB. 

Kosten 1. 17000 (20% totale plan) schoolplein vanuit sponsoring 

2. Gebouw vanuit PCBO huisvestingsplan. Schatting 

500000-1000000 

3. Meubilair vanuit budget schoolmeubelen 120000 
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Besluit in Gemeenteraad is uitgesteld door Corona. Ron van Spreng licht de doorloop/planning toe op de 

MR-vergadering van 17-02-2021. 

De school is opgenomen in het IHP van de gemeente. Voor de zomervakantie verwacht het bestuur de 

planning voor onze school rond te hebben.  

3. In oktober start het Actieteam leerrijke leeromgeving in samenwerking met kinderen, ouders en architect 

met het maken van een ontwerp voor het schoolplein. In mei 2021 is het ontwerp ingediend bij de 

gemeente.  

Eerste fase is afgerond. Moodboards zijn gemaakt. Architect start in maart 2021 met een eerste 

basisontwerp. Project vordert volgens planning.  

Plan is ingediend op 30 april 2021. De subsidie vanuit de provincie is inmiddels goedgekeurd. We wachten 

nog op de toekenning vanuit de gemeente.  

4. In de voorjaarsvakantie wordt het nieuwe meubilair geleverd en zijn alle klassen ingericht.  

Dit wordt mei 2021. 

Uitgevoerd. 

 Consequenties 

organisatie 

Mogelijke meerdere interne verhuizingen om aanpassingsplannen te realiseren. Evaluatie 5. Voortgang jaarplan in januari 2021 bespreken binnen 

team. 

6. Jaarevaluatie in juni 2021 bepreken binnen team.  

 Consequenties 

scholing 

Geen Borging Jaarplanning, zie jaarplan. 

Evaluatie van de meetbare resultaten in juni 2021 (de check-ups geven een beeld van de vorderingen op activiteitenniveau): 

1. Deels gerealiseerd. Wat betreft de klassen is dit helemaal gelukt. De nevenruimtes moeten nog ingericht worden.  

2. Deels gerealiseerd. Alle mogelijke acties zijn gerealiseerd, hierbij zijn we afhankelijk van PCBO en gemeente.  

3. Gerealiseerd. 

Conclusie: 

De start van een nieuw concept qua inrichting is gerealiseerd. De inrichting van de nevenruimtes wordt gerealiseerd na de beoogde verbouwing/renovatie. Voor aanpassingen aan het gebouw zijn we afhankelijk van gemeente en 

PCBO. We gaan er vanuit dat we in het schooljaar 2021-2022 kunnen starten met het uitwerken van het verbouwings-/renovatieplan. Dit is ook echt nodig als je kijkt naar de klimaatbeheersing binnen het gebouw. Dit is en blijft 

onvoldoende. Het plan rondom het nieuwe schoolplein is enthousiast ontvangen. We hopen dat we dit in het najaar kunnen realiseren, dit is afhankelijk van de toekenning van de subsidie van de gemeente. Samenvattend: het werkt 

motiverend voor kinderen, ouders en team om ook op deze manier met de toekomst van de school bezig te zijn.  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 

 

 

 

 

3. VERSLAG ACTIVITEITEN MR 

Inleiding 

Het schooljaar 2020 – 2021 was een bewogen jaar. Na de lockdown in het vorige schooljaar werden leerkrachten en leerlingen ook dit schooljaar weer gedwongen tot onderwijs via het 

scherm en opgehaalde pakketten met lesmateriaal. Het is en blijft behelpen met zo weinig contact met de juf of meester, vriendjes en vriendinnetjes en zo weinig contact met andere 

ouders op het schoolplein. Het is en blijft improviseren, voor iedereen. Toch gingen veel zaken een stuk gestroomlijnder dan de eerste lockdown. We leren snel met z’n allen. 

Ook voor de MR was leren een belangrijk thema. De volledige oudergeleding is namelijk vernieuwd en dan is het best even zoeken naar je rol. Gelukkig werden we goed geholpen door de 

leerkrachten met MR-ervaring, een zeer informatieve cursus verzorgd door het CNV en door de vorige voorzitter, Yves Maurice. Dank jullie wel. 

We begonnen het jaar met de vraag: Hoe kunnen we als MR een waardevolle bijdrage leveren aan de KWS? We vervullen onze wettelijke taak, maar willen (vooral) ook een gesprekspartner 

zijn. We willen vanuit het perspectief van personeel en ouders meedenken met de school. Zeker kritisch en scherp als dat moet, maar wel opbouwend. We zijn heel blij met de transparante 

manier van communiceren door de school. 

De MR vertegenwoordigt ouders en medewerkers. Daarom publiceren we elk jaar een jaarverslag, als verantwoording van onze activiteiten en besluiten. We geven een overzicht van de 

onderwerpen die we hebben besproken. Deze onderwerpen zijn onderverdeeld in drie categorieën. Deze categorieën zijn vastgelegd in de wet. 

1. Instemming: Op deze onderwerpen moet de MR instemmen voordat dat deze doorgang kunnen vinden. 
2. Advies: Op deze onderwerpen moet de MR advies geven. Dit geen bindend advies. 
3. Informeren: Op deze onderwerpen moet de MR geïnformeerd worden. In deze categorie vallen ook onderwerpen die we als MR zelf agenderen. 

 
Maar voordat we deze formele onderwerpen behandelen, gaan we in op wat bij ons het meest is blijven hangen over het afgelopen schooljaar. 

Heb je ideeën of suggesties voor de MR? Of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. 

Remco Bakker, voorzitter MR 

mrkws@pcboapeldoorn.nl 

Onderwerpen 2020 - 2021 met instemming van de MR: 

Zoals de Wet op Medezeggenschap op scholen (WMS) voorschrijft heeft de MR-instemming verleend op een aantal belangrijke onderwerpen: 

• 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. Dat aantal is echter heel lang onzeker, zeker dit jaar i.v.m. de sluiting van de Julianaschool. We zijn door de school regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe 
ontwikkelingen en de impact op het formatieplan. We zijn met name scherp op de groepsgrootte, vooral in groep 3, omdat de overgang tussen groep 2 en groep 3 behoorlijk groot 
is voor kinderen. De personeelsgeleding van de MR heeft instemming verleend m.b.t. het formatieplan. De oudergeleding heeft haar adviesrecht op dit punt uitgeoefend.  

• De MR heeft ingestemd met de begroting van de Ouderraad en de TSO. Ook hebben we de jaarrekeningen van 2019-2020 goedgekeurd. 

• De OR en de TSO zijn twee aparte stichtingen. Dit zorgt voor veel extra administratie dubbele bezetting van bestuursleden. We hebben met hen meegedacht over een fusie van 
deze stichtingen. We hebben ingestemd met de voorgenomen fusie. 
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• 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. 
Belangrijk aandachtspunt waren de verschillen tussen de papieren versie (of de pdf-versie) en de online versie (die veel beknopter is). 

• De personeelsgeleding heeft na een peiling onder collega’s ingestemd met het werkverdelingsplan. Hierin legt de school het beleid vast ten aanzien van de werkverdeling, 
werktijden en aanstellingsomvang, de duurzame inzetbaarheid en de professionalisering.  

 

Advies: 

• In het jaarplan staat beschreven welke resultaten de KWS wil behalen en welke acties worden uitgevoerd. Het is een belangrijke leidraad voor de ontwikkeling van de school. Als MR 
vinden we het belangrijk dat een plan niet alleen wordt opgesteld en uitgevoerd, maar ook wordt geëvalueerd. Zo kun je op tijd bijsturen als dat nodig is. W hebben in onze 
overleggen regelmatig een tussenstand gekregen over het jaarplan. 

• Binnen de KWS is een ongeschreven regel “Eens een groep, altijd een groep”. Wij zien het voordeel van dit uitgangspunt, maar zien ook situaties waarin het beter is om groepen te 
mixen. Dan moet het echter passen bij het onderwijsconcept. En we vinden het heel belangrijk om samen met ouders na te denken over de overwegingen, dilemma’s en 
besluitvorming. In het komende schooljaar zullen we dit onderwerp agenderen in een ouderpanel. 

• De KWS kan de vakanties en vrije dagen, binnen bepaalde randvoorwaarden, tijdens het schooljaar zelf bepalen. Binnen de MR is hierover gesproken en er zijn een aantal ideeën 
met de directie gedeeld. Deze hebben uiteindelijke geleid tot een definitief rooster. 

 

Informatie: 

• Een belangrijk onderwerp dat we op de agenda hebben gezet is de betrokkenheid van ouders bij de school. De school is voor heel veel activiteiten afhankelijk van ouders. Veel 
ouders tonen een grote betrokkenheid, maar heel veel ouders staan op afstand. We hebben samen met de Ouderraad (OR) het initiatief genomen om: 

o Regelmatig overleg te hebben tussen OR en MR, zodat we beter van elkaar weten wat er speelt en meer samen kunnen optrekken. 
o Ouderpanels te organiseren. In deze panels willen we met ouders in gesprek om als school, MR en OR beter te snappen wat er leeft onder ouders en gebruik te maken van 

hun ideeën. Het eerste panel vindt plaats in het schooljaar 2021-2022. Als voorbereiding hierop hebben we in het voorjaar intensief meegedacht over de vragen in de 
enquête die onder ouders is verspreid. 

• Ook de communicatie vanuit de MR moet beter. We zijn begonnen met onszelf voor te stellen en korte verslagen van onze overleggen in de nieuwsbrieven van de school. 

• De ventilatie op school is een belangrijk aandachtspunt geweest (en nog!). Onder leerkrachten is zorg over de kwaliteit van de mechanische ventilatie. We hebben dit onder de 
aandacht gebracht van directeur Kees Kievit. Uit onderzoek door externe experts bleek dat de aanwezige ventilatie werkt en dat de filters vervangen zijn. Daarnaast is de afspraak 
om ramen open te zetten om te luchten. Het investeren in meer ventilatie is niet aan de orde, omdat de school aan verbouwing/renovatie toe is. We zijn door de expert binnen 
PCBO uitgebreid bijgepraat over de ontwikkelingen en ideeën. Daarbij hebben we aangetekend dat we het belangrijk vinden om in het proces ouders vroegtijdig te betrekken. 

• Kritisch waren we op de ADIT-toets in groep 7. Onder ouders waren veel vragen over nut en noodzaak van de toets. Het bepalen van de wijze van toetsen is niet aan de MR, maar 
we waren wel graag op de hoogte gesteld. En ook de communicatie naar ouders moet beter. Later in het schooljaar zijn we uitgebreid bijgepraat over de ADIT-toets. 

• Ook in groep 7 speelde de introductie van de nieuwe methode Staal. De MR snapt de overwegingen, maar ook hier moest de communicatie met ouders beter. 

• We hebben meegedacht over het protocol hoe de school en leerkrachten omgaan met gescheiden ouders. Een aandachtspunt dat we hebben meegegeven is het belang dat altijd 
beide ouders op de hoogte zijn van ontwikkelingen op school en van hun kind. 

• Last but not least: heel veel dank aan Yves Maurice, Martijn Kompagne, Alide Jordaan en Inez Vergeer voor hun inzet voor de MR! En een warm welkom voor Gerdien Mellema die 
ons in het schooljaar 2021-2022 komt versterken. 
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Nut een noodzaak van de Medezeggenschapsraad 

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 

De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en leerkrachten, te weten: 3 leerkrachten en 3 ouders.  

• Namens de leerkrachten zijn dit: Nelleke Hogendoorn-Kooiman, Sanne van Werven-Gerritsen en 
Inez Vergeer (per 30 juni 2021 vervangen door Gerdien Mellema-Kolkman. 

• Namens de ouders zijn dit: Judith Wegman – Veldman, Wieteke Jansen en Remco Bakker 
(voorzitter). 
 

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.  

Vergaderingen  

De MR van de KWS vergadert eens in de 6-8 weken. De notulen van de MR zijn voor iedere leerkracht en 

ouder beschikbaar en opvraagbaar via de MR-leden.  

 

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.  

Categorie Subcategorie Totaal 

Aanschaf/onderhoud Totaal van Luizenzakken  -€ 878,95 

Totaal van Aanschaf/onderhoud   -€ 878,95 
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Totaal van Corona   -€ 57,71 

Evenementen Totaal van Cultuur  -€ 1.110,00 

 Totaal van Eindfeest groepen 8  -€ 2.770,03 

 Totaal van ‘Juffen'dag  -€ 637,17 

 Totaal van Kamp groepen 8  -€ 381,32 

 Totaal van Kerstmis  -€ 512,18 

 Totaal van Kerstmis 2021  -€ 731,25 

 Totaal van Koningsspelen  -€ 38,95 

 Totaal van Pasen  -€ 249,96 

 Totaal van Schoolreisjes  -€ 10.202,31 

 Totaal van Sinterklaas  -€ 1.342,29 

 Totaal van Sporttoernooi  -€ 82,50 

 Totaal van Startfeest  -€ 559,52 

 Totaal van Valentijnsdag  -€ 5,98 

Totaal van Evenementen   -€ 18.623,46 

Inkomsten Totaal van Bijdrage PCBO  € 690,00 

 Totaal van Ouderbijdrage  € 15.603,30 

Totaal van Inkomsten   € 16.293,30 

Kosten OR Totaal van Afscheid bestuurslid  -€ 51,25 

 Totaal van Afscheid lid OR  -€ 64,50 

 Totaal van Bankkosten  -€ 220,29 

 Totaal van Infomapjes  -€ 13,00 

 Totaal van Kosten iDeal/Mollie  -€ 135,64 

 Totaal van Schoolkassa  -€ 364,19 

Totaal van Kosten OR   -€ 848,87 

Totaal van Kruisposten   € 5.304,95 
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Uitgaven personeel Afscheid leerkracht -€ 19,95 

Totaal van Uitgaven personeel   -€ 19,95 

Eindtotaal  € 1.169,31 

 

Toelichting 

• In deze jaarrekening zijn de schoolreizen opgenomen die begin schooljaar 2021/2022 gemaakt worden. 

• Ook dit schooljaar zijn er extra corona gerelateerde uitgaven gedaan. 

• Er is een laatste batch nieuwe luizenzakken aangeschaft. 

• Er zijn alvast kunstkerstbomen aangeschaft voor het volgend schooljaar, dit is gekenmerkt als Kerst 2021. 

• Voor kamp groepen 8 was nog een voucher voor de huur van de locatie van vorig schooljaar vandaar het lage bedrag. 

5. TOT SLOT 

In dit jaarverslag over het schooljaar 2020-2021 willen we u verwijzen naar de plannen voor het schooljaar 2021-2022. Deze plannen staan beschreven in het jaarplan 2021-2022. Het 

compleet uitgewerkte plan is op te vragen bij de school. Op de site van PCBO Koningin Wilhelmina is het jaarplan in de vorm van een “One page, One plan” te downloaden.  

 

Namens het team van PCBO Koningin Wilhelmina,  

 

Kees Kievit 

 


