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Inleiding: 
 

In dit jaarverslag van OBS Jules Verne geven wij u inzicht in wat er zich in schooljaar 2019-2020 heeft afgespeeld op 
het gebied van personeel, organisatie en onderwijsinhoud. 

 

Wat een bijzonder schooljaar hebben we gehad, door de Coronatijd en de scholen die thuis onderwijs gaven aan de 
kinderen en op een later moment halve klassen en de laatste 4 weken weer volledige klassen. Het heeft heel veel 

gevraagd van ouders, kinderen en leerkrachten! Ik heb bewondering voor het team die heel snel moesten schakelen 
om kinderen digitaal les te geven en via een “zoom” verbinding contact met kinderen te houden. 

 
We zijn dit schooljaar met 9 groepen gestart, waarvan drie kleutergroepen en verder allemaal enkele groepen. We 

proberen altijd zoveel mogelijk groepen enkel te houden, maar dit moet financieel wel haalbaar zijn, aangezien je 

eigenlijk minimaal 25 kinderen in een groep moet hebben om hem enkel te kunnen houden. De groepen 7 (17ll) en 8 
(14 ll)waren eigenlijk te klein, maar omdat we de afgelopen jaren formatie gespaard hadden was het wel mogelijk. 

Doordat er kinderen uit bepaalde groepen naar het speciaal onderwijs zijn gegaan, was er rust in de groepen gekomen. 
Dit was erg fijn! 

 

Ons driejarig traject: “The Leader in Me” is dit schooljaar gestart met training voor leerkrachten. Leerkrachten moeten 
de 7 gewoonten eerst zelf eigen maken, voordat ze het aan kinderen kunnen leren is de gedachte hierachter. In 

augustus 2020 gaan we tijdens een studiedag aan de slag hoe we dit gaan aanleren bij kinderen. In de hal van de 
onderbouw is door kinderen een prachtige boom gemaakt. Dit is een metafoor voor de 7 gewoonten van Stephan Covey. 

 

 

 
 
Binnen Ronduit is een invallerspool geformeerd met leerkrachten die in dienst zijn van Ronduit en kunnen invallen op 

de verschillende scholen van Ronduit. Deze pool wordt intensief gebruikt en wordt zoveel mogelijk aangevuld met 
nieuwe collega’s, maar de spoeling is dun. Het blijft een groot probleem zolang er niet meer mensen kiezen voor het 

onderwijs. 

Het ziekteverzuim op onze school is laag vergeleken met sommige andere scholen. In Corona tijd zijn er ook geen 
collega’s  ziek geworden, dus konden we de kinderen thuis zo goed mogelijk begeleiden.  

We proberen bij ziekte het altijd (wanneer de invalpool leeg is) eerst intern op te lossen. Dit doen we door klassen te 
verdelen en de inzet van de onderwijsassistenten die extra in de klas helpen. Daarnaast wil eigen personeel ook nog 

wel eens extra werken. 

 
Naast logopedie op dinsdag, hebben we op donderdag fysiotherapie in school. We denken dat dit een mooi aanbod is 

voor ouders en de lijnen naar de school zijn kort. 
 

Bij de uitwerking van het jaarplan is het team aan de slag gegaan met de leer-werkgroepen. De werkgroepen taal, 

rekenen, ICT en cultuur hebben heel hard gewerkt om de doelen te verwezenlijken. Op de evaluatie dag is het huidige 
jaarplan geëvalueerd. Daaruit maken we dan weer een jaarplan voor 2012-2021. 

 
Op 1 oktober hadden we 182 leerlingen. Aan het eind van het schooljaar 199 leerlingen. Er zijn 8 kinderen die  verhuisd 

zijn binnen en buiten Alkmaar. Er zijn 5 leerlingen naar het speciaal onderwijs gegaan.  
 

Aan het eind van het schooljaar namen we afscheid van Juf Yvonne, omdat zij met pensioen ging. Juf Joelle heeft 

ervoor gekozen om buiten het onderwijs te gaan werken. De vakdocent gym heeft een baan binnen het onderwijs 
gevonden en Juf Tessa en Juf Sandie zijn op andere scholen gaan werken.  

Juf Jennifer en meester Ruben hebben een meisje gekregen. Haar naam is Kate. 
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Voor het nieuwe schooljaar hebben we wel 2 nieuwe collega’s gekregen om de vacature op te vullen, namelijk meester 
Rodney en meester Wim. 

 
Met de cultuurcoachen zijn we aan de slag gegaan met technieklessen. Techniek is een verplicht onderdeel van ons 

lesprogramma. Door Corona is dit niet goed uit de verf gekomen, vooral in de bovenbouw. Hier volgt nog een vervolg 

op. 
We zijn ontzettend blij dat de Jules Verne met cultuurcoachen mag werken. Het is een prachtige aanvulling op ons 

onderwijs. Voor schooljaar 2020-2021 hebben we gekozen voor theaterlessen en schimmenspel tijdens het thema van 
de kinderboekenweek. 

 
De schoolreizen zijn ook niet doorgegaan dit jaar. Groep 8 heeft een driedaags alternatief programma gehad en de 

kinderen sliepen thuis en kwamen de volgende dag weer op school. 

 
De wet op de Privacy heeft toch wel grote gevolgen voor het openbaar maken van foto’s op de website en andere 

sociale media. Ouders moeten toestemming geven om foto’s openbaar te maken. Dit vraagt om de nodige 
zorgvuldigheid. We kunnen wel via Social Schools via een beveiligde omgeving per groep foto’s versturen, maar dan 

nog moeten alle ouders hier toestemming voor geven. 

 
Wij proberen u met dit jaarverslag inzage te geven in de wijze waarop binnen de Jules Verne uitvoering is gegeven 

aan de verschillende beleidsterreinen. Daarnaast treft u een aantal resultaten en kengetallen aan. 
 

Ingrid IJsseldijk, directeur 
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1. Organisatieontwikkelingen 
 
Een aantal zaken wordt geëvalueerd die opgenomen zijn in het Jaarplan 2020-2021 
 

Het jaarplan wordt altijd op de evaluatie dag besproken en daarna volgt er een nieuw jaarplan voor het 

komende schooljaar die ook besproken wordt in de MR. Vervolgens wordt het vastgesteld en aan het 
schoolbestuur en de inspectie van het onderwijs gezonden. Het jaarplan is de jaarlijkse update als 

onderdeel van het meerjarenplan van 2019-2023. 
 

Groepsindeling: 

 
We zijn dit schooljaar gestart met 9 groepen.  

 
Groep 1/2 A: juf Anne en juf Jennifer (werd vervangen door juf Sandie) 

Groep 1/2 B: juf Roos en juf Martje  
Groep 1/2 C: juf Tessa 

Groep 3: juf Yvonne en juf Joelle 

Groep 4: juf Kim en juf Anne 
Groep 5: juf Cindy en juf Sylvia (verlof van juf Cindy: juf Miriam) 

Groep 6: juf Anke 
Groep 7: Juf Jettie en Meester Ruben 

Groep 8: Juf Chantal en juf Lieke 

 
Directeur: Ingrid IJsseldijk 

Interne begeleiding: juf Gonneke  
Onderwijsassistenten: juf Isa en juf Ellen  

ICT-leerkracht: meester Ruben 
Academie072 docent: meester Ruben 

Conciërge: meester Lam tot 1-1-2020 (met pensioen) en daarna meester Frits. 

Administratie: juf Nicole 
 

Daarnaast heeft de school altijd stagiaires van verschillende opleidingen zoals InHolland en het 
Horizoncollege. Daarnaast werken we af en toe samen met het Clusius College en het van der Meijcollege. 

 

Het managementteam bestaat uit de directeur, de onderbouwcoördinatohelor juf Roos en de 
bovenbouwcoördinator juf Cindy en de IB-er juf Gonneke. 

In het MT worden beleidszaken voorbereid. 
Juf Tessa en juf Nicole waren nieuwe op onze school. 

 

Overleg en werkbesprekingen: 
 

Het schoolteam zorgt voor goed overleg in de volgende structuur: 
● MT 1 keer per twee weken 

● IB en directie 1 keer per week 
● De teamvergaderingen zijn verdeeld over het jaar en hebben verschillende inhouden. De werkgroepen 

hebben overleg en stellen de doelen vast voor een bepaalde periode, er zijn zorgvergaderingen en 

teamvergaderingen op organisatorisch gebied. Dit schooljaar hebben we ook veel via “Zoom” vergaderd. 
● Groepsbesprekingen: Na een toetsperiode en indien noodzakelijk zijn er leerlingbesprekingen,  over de 

vorderingen van de kinderen en groepsprocessen.  
De eindcito hebben we later afgenomen door Corona met als doel een uitgangspunt te hebben voor de 

start van het nieuwe schooljaar. We vonden het belangrijk om te kijken welke vorderingen kinderen 

gemaakt hadden door het thuisonderwijs. Er zijn kinderen die achteruit zijn gegaan, maar hier zitten ook 
kinderen bij die normaal zwakker scoren. Er zijn ook kinderen vooruit gegaan en kinderen die volgens de 

leerlijn voldoende gescoord hebben. Dit was uitgangspunt om te kijken hoe we gaan starten met 
rekenen, aangezien we dit schooljaar met een nieuwe methode voor rekenen zijn gestart. 

● Studiedagen: Verschillende studiemomenten over “The Leader in Me “ en rekenen. 
● MR: Ze vergaderen gemiddeld 6 keer per jaar. In de MR zitten drie teamleden en drie ouders. 
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Daarnaast is er een ouder die de MR vertegenwoordigt in de GMR.  

De stukken voor de GMR worden aangeleverd vanuit het bestuur. De MR van de school denkt mee bij het 

ontwikkelen van beleid, heeft instemmingsrecht voor de schoolgids en de jaarkalender, denkt mee bij de 
formatie en heeft eigen thema’s die zij met elkaar bespreken.  

● OR: Gemiddeld 6 keer per jaar. Hierin zijn ouders en 2 teamleden vertegenwoordigd om de 
afstemming van activiteiten vlot te laten verlopen. De winterbios is wel doorgegaan. De disco niet.  

● We werken met klassenouders in de school. Zij zijn contactpersoon tussen ouders en leerkrachten en 

ondersteunen daar waar nodig is. 
 

We werken met een jaarkalender waar de vergaderingen en studiedagen van tevoren zijn vastgesteld. We 
hopen altijd dat deze kalender een mooi plekje krijgt in huis. 

 
Leerlingenraad: 

 

We hebben een leerlingenraad op school. 6 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 vergaderen 5 keer per jaar 
met een leerkracht. Er zijn statuten opgesteld en de leerlingen hebben in de klassen verteld waar de 

leerlingenraad voor bedoeld is. Door Corona is dit te weinig gedaan. 
 

Computeronderwijs: 

 
Het digitaal leren is in een stroomversnelling gegaan. Kinderen moesten door Corona veel thuis aan de 

slag en methoden hebben veel mogelijkheden geboden om dit te doen. Communicatie ging veel via  
“Zoom”. Dit betekende ook veel schakelen door leerkrachten. Het thuisonderwijs heeft wat dat betreft ons 

veel gebracht, maar ons ook overtuigd dat alleen werken op de computer niet gewenst is.De kinderen 
hebben ook werkboeken of kopieerbladen mee gekregen ter afwisseling. 

 

Het leerlingvolgsysteem wordt ook steeds meer digitaal. Leerlingdossiers worden ingescand en verslagen 
worden ook digitaal opgeslagen. De groepsplannen staan in Esis.  

 
Social schools geeft ook de mogelijkheid om met kinderen en ouders te chatten. Verder vinden wij Social 

schools veel beperkter dan Digiduif was. Met name werken met andere lettertypes, kleuren of andere 

tekstmogelijkheden. Dit ligt bij het bestuur. Social Schools was heel erg belangrijk in Corona tijd. 
We merken wel dat niet altijd alles gelezen wordt door ouders. 

 
Brede scholen: 

 

De subsidie voor buitenschoolse activiteiten is voor 2 blokken van 8 weken per jaar. 1 blok in oktober en 
1 blok na de kerstvakantie. Het aanbod loopt via Artiance en Alkmaar Sport. We maken gebruik van de 

website: www. Stadskidsalkmaar.nl, waar het aanbod voor de kinderen uit Huiswaard op staat. De lessen 
starten om 14.15 uur. 

Sport X is vanaf november niet meer gegeven, omdat de vakleerkracht gym met verlof ging. De 
vervanger heeft deze lessen niet gegeven. In Coronatijd kregen de kinderen filmpjes waarin leuke 

bewegingslessen gegeven werden. 

 
2. Onderwijskundigbeleid 
 

Schoollijn: 
 

De schoollijn wordt gebruikt om te zorgen dat de afspraken die we maken ook nagekomen worden in de 
groepen. Flitsbezoeken behoren tot de mogelijkheden. Op deze manier borgen we de schoolafspraken. 

Naast groepsplannen voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen werken we met een 

algemeen groepsoverzicht waar per kind de onderwijsbehoefte beschreven staat. Dit jaar zijn daar ook de 
aandachtspunten vanuit cito vermeld voor rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. 

Een paar keer per jaar wordt dit bijgesteld en aangevuld, zodat we goed zicht krijgen op de kinderen. 
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Groepsplannen: 

 

De groepsplannen voor rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling worden vier keer per jaar 
geëvalueerd en aangepast. De IB-er gaat met leerkrachten kijken waar aanpassingen gedaan moeten 

worden in het groepsplan. 
We hebben met elkaar gekeken naar het vereenvoudigen van de groepsplannen, maar dit moet nog verder 

uitgewerkt worden. De groepsplannen van juni zijn niet gemaakt. 

 
Andere voorzieningen binnen Ronduit: 

 
Er zijn 5 leerlingen die 1 keer per week naar de Thim klas zijn geweest op basisschool de Fontein. De 

leerlingen en ouders zijn enthousiast over deze werkwijze. Twee kinderen in groep 8 krijgen de 
mogelijkheid om extra lessen te volgen via het Dalton/Murmellius via de Masterclass. Zij krijgen lessen 

vanuit het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er 3 kinderen naar het AZ stadion geweest voor het 

programma: Playing for Success. Dit is bedoeld voor kinderen met weinig zelfvertrouwen of 
concentratieproblemen. 

 
Daarnaast kunnen er 10 leerlingen naar de Academie072 op dinsdagmiddag tussen 14.30 uur en 16.00 

uur. Dit is een leerplek na schooltijd voor kinderen die capaciteiten hebben om hoger uit te stromen naar 

het voortgezet onderwijs, maar nog moeite hebben met taal (vooral woordenschat) en begrijpend lezen. 
Door deze lessen scoren de kinderen hoger met begrijpend lezen en woordenschat. Daarnaast zijn de 

vakken van wereldoriëntatie ook makkelijker geworden voor de kinderen, omdat begrijpend lezen daar ook 
een belangrijk onderdeel van is. Onderzoek in het VO heeft uitgewezen dat kinderen die op de basisschool 

meegedaan hebben, ook beter scoren in het voortgezet onderwijs.  
 

Voor Vroegschoolse Educatie (VVE): 

 
De peuteropvang met VVE educatie is voor alle organisaties beschikbaar. Dit betekent dat zowel SKOA als 

Rollebol peuteropvang bieden in de wijk. 
Er is een gezamenlijk observatiesysteem (Bosos) met de SKOA, zodat de overdracht makkelijker verloopt 

tussen peuters en de basisschool. Rollebol werkt met KIJK. De VVE coördinator organiseert 3 keer per jaar 

clusteroverleg met de drie scholen om het aanbod te bespreken. Voor de Jules Verne gaat de 
onderbouwcoördinator naar dit overleg. 

Jongste kleuters worden na een 6 weken getoetst op hun taalontwikkeling (passieve woordenschat). Als 
zij achter blijven in ontwikkeling krijgen de kinderen extra ondersteuning in de groep of in het 

kleuterpluslokaal met als doel de taalachterstand zo snel mogelijk te verminderen.  

 
De leerkrachten gaan op huisbezoek rond 3 jaar en 10 maanden bij een nieuwe leerling die aangemeld is. 

Zij bespreken met de ouders de ontwikkeling van hun kind van 0 tot 4 jaar en overleggen of er zaken zijn 
waar we rekening mee moeten houden als hun kind naar school komt. Ook worden er wenafspraken 

gemaakt en krijgen ouders een kalender en kleuterinformatieboekje. Dit schooljaar hebben de gesprekken 
op school of telefonisch plaatsgevonden. 

 

Cultuurroute: 
 

We werken met de cultuurroute. Kinderen komen in drie jaar tijd in aanraking met alle facetten van cultuur. 
Het is een mooie aanvulling op ons programma en hier zijn we trots op! Dit jaar was Dans en Theater 

gericht op water aan de beurt. Een voorstelling op school over een Zee van plastic voor de groepen 1 t/m 

5 en in de bovenbouw Water is de Baas in het videolab. 
 

Zorgstructuur: 
 

We werken met groepsplannen voor rekenen, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. Daarnaast 
werken we met een integraal overzicht per groep waarin de kindfactoren en de onderwijsbehoeften van 

kinderen beschreven staan.  

Het Sidi (meetinstrument voor slimme/hoogbegaafde leerlingen) wordt ingevuld door leerkrachten. Ouders 
en leerlingen vullen hem ook in wanneer er meer informatie nodig is. Slimme kinderen (of leerlingen met 

een ontwikkelingsvoorsprong) krijgen naast hun eigen werk ander uitdagend werk. Ze maken minder van 
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hetzelfde om tijd vrij te maken voor ander werk. De IB-er van de school werkt op vrijdagochtend met 

kinderen in een uitdagersmap. 

 
De interne begeleider van de school bespreekt de plannen met de leerkrachten, in samenhang met de 

opbrengsten van de halfjaarlijkse toetsen van de hoofdvakken taal, lezen en rekenen. Waar nodig worden 
de plannen bijgesteld. We richten ons vooral op de onderwijsbehoeften van kinderen. 

We kijken naar de Cito-scores 1 t/m 5, maar ook naar vaardigheidscores van kinderen. Daarin kan per kind 

de groei in ontwikkeling bekeken worden. De inspectie heeft de norm die gehaald moet worden losgelaten 
in het kader van passend onderwijs is dat ook terecht. Binnen ons bestuur kijken we naar de landelijke 

norm. 
 

● De toetskalender is opnieuw vastgesteld. 
● De Avi-toetsen zijn afgenomen naast de drieminutentoets (2 keer per jaar + indien nodig) 

● De NSCCT (nietschoolsecapaciteitentoets) is afgenomen in de groepen 4, 6 en 8 en besproken met de 

ouders in groep 8 en in september de andere twee groepen. 
● De Taktoets voor kleuters wordt afgenomen bij 4-jarige kleuters na 6 weken.  

● Het digitale programma voor sociaal/emotionele ontwikkeling is ingevuld door de leerkrachten en in 
november besproken met de ouders. Dit jaar is dit 1 keer gedaan. De leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 

vullen hem zelf ook in. 

● De kleuters worden verder gevolgd vanuit Bosos. 
● De verplichte eindtoets is dit jaar niet afgenomen door Corona. Het advies is gebaseerd op de 

citoscores van februari. Wij hebben geen problemen ervaren met de VO scholen met betrekking tot de 
verwijzing naar het voortgezet onderwijs. De overdracht naar het VO gaat ook digitaal via het OSO 

(overstapservice onderwijs) Dit naast de warme overdracht waar de leerlingen besproken worden. Dit is 
dit jaar gedaan op een locatie, waar verschillende scholen in gesprek gaan met leerkrachten uit groep 8.  

De eindadviezen die we geven zijn enkelvoudig, dus alleen Havo of TL etc. Er wordt wel een dakpanklas 

geadviseerd als de school nog twijfelt ( bv TL/Havo). 
● Het leerlingoverzicht met de uitstroombestemming is uitgewerkt  vanaf groep 5 met de NSCCT en is 

besproken met de ouders in september bij de kennismakingsgesprekken. Dit geeft ouders en kinderen 
een duidelijk beeld wat de ontwikkelkansen van een kind zijn. Kinderen vanaf groep 5 zijn hierbij ook 

uitgenodigd. 

● We merken ook dat er steeds meer particuliere onderzoeksbureaus gesprekspartner van de school 
worden. Dit gebeurt naar aanleiding van door ouders zelf geregelde onderzoeken bij kinderen of trajecten 

die aangevraagd worden via het samenwerkingsverband. Hierbij kan het gaan om gedragsproblematiek, 
dyslexie of andere leerachterstanden die niet onder de basisondersteuning vallen. Uit onderzoeken komen 

vaak actiepunten voor waarmee de school verder gaat. Belangrijk is dat de hulpvraag vanuit de school 

komt. De adviezen van externe bureaus stroken niet altijd met datgene wat de school voor ogen heeft. 
Goed overleg is hierbij heel belangrijk. 

 

3. Personeelsbeleid 
 
Competentieontwikkeling: 

 
Hieronder wordt verstaan de verbetering van het onderwijs en de professionele ontwikkeling van de 

leerkracht met elkaar in verband brengen. We werken met de volgende competenties: 
1: Interpersoonlijk 

2: Pedagogisch 
3: Vakinhoudelijk en didactisch 

4: Organisatorisch 
5: Samenwerken met collegae 

6: Samenwerken omgeving 

7: Reflectie en ontwikkeling 
8: ICT vaardig 

 
● De gesprekkencyclus is doorlopend. 

 

● Er zijn incidenteel klassenbezoeken en observaties van kinderen in de groep gedaan. 
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● Taakbeleid waar de overige taken en scholing in vermeld staan naast de klassentaken. We werken met 

een digitaal systeem om de normjaartaak goed te berekenen en een goede verdeling te maken. De uren 
worden voor de zomervakantie berekend en gecommuniceerd. 

 
● Bestuursbreed is er een aanbod van scholing voor leerkrachten en directie. Naast teamscholing wordt 

er van een leerkracht verwacht dat hij/zij aan individuele scholing doet. 2 collega’s hebben de training tot 

talentfluisteraar gedaan en 2 collega’s bewegend leren. In het nieuwe jaar krijgt het team hier 
voorlichting over en gaan we kijken hoe we dit in kunnen zetten. 

 
● Collega’s op de Jules Verne melden zich niet zomaar ziek en dit zegt iets over de veerkracht en sfeer 

binnen dit team. Invallers vinden is een groot probleem en kan leiden tot klassen verdelen of kinderen 
naar huis sturen. Dit is natuurlijk niet goed voor de werkdruk! 

Per jaar wordt er met de directeuren een target afgesproken om het ziekteverzuim laag te houden. 

Het blijft altijd lastig, omdat je weinig invloed hebt bij ernstige zieke collega’s of tijdens de griep periode. 
 

Langdurig zieken worden conform de wet Poortwachter binnen alle gestelde termijnen plannen van aanpak 
opgesteld en re-integratie trajecten vastgesteld. Er is een protocol opgesteld “werken is beter” vanuit 

Ronduit met betrekking tot verzuim. 

 

Feiten en cijfers: 
 
Opbrengsten gaan voor ons verder dan de ‘droge’ leeropbrengsten. Zo leren kinderen bij ons 
samenwerken, ze leren plannen en organiseren, geconcentreerd met hun eigen werk bezig te zijn en ze 

leren hoe ze zichzelf kunnen presenteren. Er is aandacht voor de 21st Century Skills.  Allemaal zaken die 
ze goed kunnen gebruiken in hun verdere schoolcarrière en in hun hele leven. Uiteraard zijn wij op onze 

school ook gericht op goed onderwijs in taal, lezen, spelling en rekenen. Onderwijs in basisvaardigheden 

is op onze school belangrijk. Zo krijgen de kinderen de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben.  

Voor ons is het, om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, ook erg belangrijk om de eindresultaten 

van onze kinderen in groep 8 te bekijken. We gebruiken hiervoor ons eigen leerlingvolgsysteem en de 
NSCCT in 8. De IEP toets is niet afgenomen dit jaar. Hieronder de uitstroomgegevens van de afgelopen 3 

jaar. 

Gegevens resultaten:    

Schooljaar Aantal 
lln. 

Taalverzorging in 
% 

Lezen in % Rekenen in % 
 

Behaald
e gem.  
score 
IEP 

Norm 
IEP 
ondergr
ens 

<1F 1F 2F <1F 1F 2F <1F 1F 1S 

2017-2018 22 0 100 77 0 100 73 9 91 27 84,9 78,8 

Landelijk  1 99 58 1 99 76 9 91 34 81  

2018-2019 15 0 100 60 0 100 87 13 87 27 80,8 78,8 

landelijk  6 94 56 3 97 77 7 93 52 81,8  

* Bepaalde leerlingen mogen uit het gemiddelde gehaald worden. Dit zijn leerlingen die nog geen 4 jaar in 

Nederland wonen, leerlingen die ingestroomd zijn in groep 7 en leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten op 

het gebied van taal en rekenen + intelligentie onder de 80.  

 

Door annulering van de eindtoets in verband met de coronacrisis zijn er geen eindtoetsgegevens 

beschikbaar op de IEP voor het schooljaar 2019-2020. De leerlingen in groep 8 hebben zich naar 

verwachting ontwikkeld. In overleg met het voortgezet onderwijs is een passende plaatsing geboden. Op 

het voortgezet onderwijs worden de kinderen de eerste maanden ook nauwgezet gevolgd. Indien er reden 

is aan te nemen dat leerlingen toch niet passend geplaatst zijn, zal hier met leerling en ouder in een vroeg 

stadium over worden gesproken. 
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Kijkend per vakgebied zijn we over de opbrengsten voor rekenen nog niet tevreden. De afgelopen jaren 

scoren we daar t.a.v. de 1S doelen nog te laag op. De scores t.a.v. taal en lezen zitten veel meer in de 

lijn der verwachting. Wij zijn dit schooljaar overgestapt naar WIG V voor de groepen 3 t/m 7 waar we 
volgend schooljaar ook mee gaan starten in groep 8. Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2020-

2021 krijgen we nog extra scholing t.a.v. het rekenonderwijs in groep 1 t/m 8.  
  
Hieronder treft u het uiteindelijke schooladvies aan van de kinderen van de afgelopen schooljaren: 

Schooltype 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Praktijkonderwijs 0% 0% 0% 

VMBO BB 14% (3) 7% (1) 6% (1) 

VMBO KB 18% (4) 20% (3) 6% (1) 

VMBO TL 18% (4) 46% (7) 44% (7) 

HAVO 27% (6) 7% (1) 19% (3) 

VWO 23% (5) 20% (3) 25% (4) 

Gr. 8 doublure 0% 0% 0% 

Speciaal onderwijs (de Spinaker) 0% 0% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 

  

Conclusie op basis van schooladvies en ten opzichte van schoolvorderingen: 

 De opbrengsten van taalverzorging en lezen liggen boven het landelijk gemiddelde 

 De opbrengsten t.a.v. rekenen liggen onder het landelijk gemiddelde maar boven de ondergrens. 

- Volgend schooljaar start groep 8 ook met WIG V 

- Teamscholing rekenen 

Uiteraard nemen we deze conclusies mee in onze plannen voor volgende schooljaar 
 

1-10-2019 (teldatum) hadden wij 183 leerlingen. 
We zijn dit schooljaar geëindigd met 199 leerlingen. 

14 leerlingen uit groep 8 hebben de school verlaten. 7 kinderen zijn verhuisd en 5 leerlingen naar een 

SO/SBO of burgemeester de Wildeschool verwezen. We starten schooljaar 2020-2021 met 8 groepen: 2 
kleutergroepen en groep 3 t/m 8. Het aantal aanmeldingen was niet voldoende om 3 kleuterklassen te 

starten, maar ouders melden ook te laat aan, waarschijnlijk door de Corona tijd. 
Op de eerste schooldag waren er 182 leerlingen. 
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Speerpunten schooljaar 2020-2021 

 

 
 
Deze speerpunten zijn gebaseerd op het schoolplan 2019-2023 en verdeeld over 4 jaarplannen. 
Het strategisch beleidsplan van Ronduit heeft de volgende  uitgangspunten:  

 

 Kinderen en jongeren van nu: leren voor de toekomst  
 

 Experts in het onderwijs: passie, ambitie en inspiratie  

 

 Maatschappelijk relevant: samen ondernemen  

 
Jaarplan 2020-2021 

 
1: Kinderen en jongeren van nu: leren voor de toekomst 

 

Leerwerkgroep Taal 
 

 Kinderen passen de spellingregels categorie 10 goed toe. 

 Kinderen leren de leestekens goed toepassen.   

 Voortgang maatjes lezen en duo-lezen. 

      • Betere leesresultaten. 

 Betere leesresultaten door vergroten van de leesmotivatie. 

 Spelen met taal met als doel meer plezier in taal. 

 

Leerwerkgroep Rekenen 

 

 Leerrijke leeromgeving 1 t/m 8 creëren. 

 Kleuters: Dagelijks bewust rekentaal inzetten 

 Analyseren van Cito-scores en methodetoetsen om te kijken waar hiaten zijn. 

 Redactiesommen worden regelmatig geoefend in de groepen.  

 Coachen leerkrachten m.b.t. de leerlijnen van rekenen en de rekenmethode. (Gebruik van de CED 

leerlijnen met name de S1 en F2 doelen.) 

 Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben maken de toets vooraf (gr 3 t/m 5).  
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 Bewegend leren 

 Betere aansluiting bij de Cito, d.m.v. de methode WIG5. 

 Inzet rekenrek om 10-structuur en 5-structuur eigen te maken. 

 rekenspelletjes 

 Rapport aanpassen aan WIG5 

 

Leerwerkgroep Sport en Cultuur ( taak leerkrachten) 

 

 Er staat een jubileum gepland in de week van 14 juni 2021 

 Aanvraag docent musical/ theater bij Artiance 

 Aanvraag vignet sport en bewegen 

 Cultuurroute  thema multimedia en literatuur 

 

Leerwerkgroep Zorg (IB en directie) 
 

 Leergroei zichtbaar maken in Social Schools 

 Na elke vakantie worden de doelen gestuurd naar ouders waar de komende periode aan gewerkt 

wordt (4x per jaar) voor rekenen, begrijpend lezen en spelling 

 Groepsdoelen vaststellen en zichtbaar maken in de klas voor rekenen. 

 Technisch lezen, spelling en rekenen: 

- Starten met WIG V digitaal voor groep 8 

- Starten met Bouw groep 3, half groep 2 en enkele leerlingen groep 4. Plan wordt geschreven door 
bouwcoördinator en IB. 

- Scholing t.a.v. rekenen.  
- Afschaffen DMT groep 3 (alleen voor eventuele dyslectische leerlingen) 

 Schoollijn handhaven en 2x per jaar aanvullen/bijstellen.  

 Plan meer begaafdheid op OBS Jules Verne. Protocol Meer begaafdheid aanpassen.  

 Oriëntatie t.a.v. LVS toetsen. Keuze maken welke LVS toetsen Jules Verne gaat gebruiken.  

 The Leader in me 

 Taakspel groep 4 t/m 8 en Teach uitvoeren. 

 Nieuwe vorm t/m groepsplannen/overzichten en weekplanning ontwikkelen en uitvoeren. 

 

 
 

Leerwerkgroep ICT 
 

 ICT lokaal installeren en gebruiken met alle klassen 

 Indeling gebruik laptops bovenbouw: groep 6 t/m 8 (m.n. WIG5) 

 Kinderen leren werken met een eigen onderzoeksvraag d.m.v. het werken met Blink 

 Kinderen ontwikkelen een kritische denkhouding t.o.v. Media en Maatschappij 

o Mediawijsheid in alle groepen 

o Mediamasters in groep 7 en 8 

 Kinderen uit groep 6 t/m 8 werken in een digitaal portfolio 

 Kinderen uit groep 2 maken kennis met het computerlokaal 

 Kinderen leren spelenderwijs omgaan met de ICT mogelijkheden op school 

 Doorlopende leerlijn ICT is opgesteld door ICT werkgroep/coördinator en wordt actief mee gewerkt 

door leerkrachten 

o Leerkrachten zijn op de hoogte van de doorlopende leerlijn ICT 

 Deskundigheid van collega’s op gebied van de ICT mogelijkheden is vergroot 

 Computercursus vanaf groep 4. Eenvoudige cursus Word groep 4. Vervolg in groep 5. Uitbreiding 

naar overige Office programma’s vanaf groep 6 

 Oordopjes vanaf groep 3 uitdelen, voor het gebruik van de laptops. 
(eigen koptelefoon meenemen van huis mag ook!) 
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2: experts in het onderwijs; passie, ambitie en inspiratie 

 

Team scholing:  

 Scholing en coaching voor rekenen 

 Schooling Leader in Me vervolg 

 Implementeren van methode begrijpend lezen: Nieuwsbegrip 

 Uitwerken leerlijnen 

 Presentaties vanuit het team over bewegend leren en talentfluisteraar 

 Technieklessen in de groepen 1 t/m 4 

 Technieklessen in de groepen 5 t/m 8 

 Eigen scholing wordt ingezet naast teamscholing 

 
3: Maatschappelijk relevant; samen ondernemen 

 

 Samenwerking peuteropvang continueren 

 Samenwerking Clusius continueren 

 Werken in de schooltuin 

 Samenwerking VO scholen 

 PR van de school versterken 

 Plan van aanpak KMPO uitvoeren 

 Brede school activiteiten worden uitgevoerd 

 Leerlingen vanuit Heliomare lopen korte stages. 
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