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Inleiding 

Op het moment van schrijven, kijk ik terug op een heel speciaal en ook wonderlijk schooljaar. 

Wie had nu bij de start van het schooljaar kunnen bedenken dat een virus de hele wereld 

zo’n beetje plat zou leggen en dat dit ook voor onze school grote gevolgen zou hebben (en 

nog steeds heeft). Wat hebben we elkaar moeten missen en wat heeft een ieder van ons zijn 

of haar best gedaan om er toch het beste van te maken. Wie had nu kunnen denken dat 

onze ouders/verzorgers de rol van de juf min of meer zouden vervullen thuis. En dat de 

juffen op afstand contact met hun kinderen zouden hebben. Het was best pittig, voor ons 

allemaal. Maar…we hebben het gedaan! Het is ons gelukt. Achteraf kunnen we zeggen wat 

er heel goed is gegaan en wat beter had gekund. Laten we daar vooral van leren, één ding is 

zeker, we hebben ons best gedaan voor onze kinderen. En daar waar het kon hebben we 

geprobeerd de verbinding te zoeken. Het liefst zouden we dat nu ook willen, ouders weer 

fysiek in de school, maar de maatregelen dwingen ons nog om de 1.5 meter afstandsregel in 

acht te nemen. Het blijft afwachten wanneer we elkaar weer écht gaan ontmoeten. 

Voor de Coronaperiode hebben we net als voorgaande jaren veel hulp mogen ontvangen 

van stagiaires en ouders/verzorgers. Een school kan niet alleen functioneren met een team 

van juffen en meesters. We kunnen zeker niet zonder de hulp van onze ouder(s) en 

verzorger(s). Er zijn prachtige dingen gebeurd bij de vieringen en activiteiten binnen- en 

buiten de school. Ook de inzet van de leden van de OR en de MR wordt erg op prijs gesteld. 

Alle mooie dingen hadden we niet kunnen realiseren zonder hulp. De grote betrokkenheid 

maakt dat wij er met z’n allen een mooie tijd van maken voor onze kinderen, “Samen Uniek”. 

Ouders die hun kind komen aanmelden, komen met positieve verhalen binnen. Het is fijn om 

te horen dat onze ouders/verzorgers zo positief over de school zijn en dit door vertellen. Op 

deze positieve uitstraling mogen we heel trots zijn! 

Persoonlijk heb ik het één en ander moeten verwerken door het feit dat ik ernstig ziek ben. 

Vanaf eind mei ben ik een poos opgenomen geweest in het ziekenhuis. Met de diagnose die 

ik heb gekregen kan ik het komend schooljaar niet starten. Ik hoop dat het traject dat ik moet 

doorlopen voorspoedig gaat en dat ik halverwege het schooljaar weer in kan stappen.  

Bedankt allemaal voor het afgelopen schooljaar, voor alle hulp, voor de feedback, het kritisch 

zijn, het meedenken, de gesprekken, de opvang van de kinderen thuis en het meeleven. 

Hopende op een mooi schooljaar in 2020-2021 waar we opnieuw mooie dingen gaan 

neerzetten!  

Hartelijke groet, Mardineke Kuiper 

Leerlingen 

Er gaan dit schooljaar 18 kinderen naar het voortgezet onderwijs en 13 kinderen zijn 

vertrokken i.v.m. verhuizing of om een andere reden. De prognose is dat er 187 kinderen bij 

ons op school zitten per 1 oktober 2020. We starten na de zomervakantie met 8 



stamgroepen; 3 kleutergroepen, 3 middenbouwgroepen en 2 bovenbouwgroepen. We 

hebben de groei van de school vast kunnen houden en hebben dan 7 kinderen meer dan bij 

de start van 1 oktober 2019. We zijn blij dat nieuwe ouders/verzorgers voor onze school 

kiezen. Dat is mede te danken aan de PR van onze eigen ouders/verzorgers.  

Door de groei van het aantal leerlingen is er een prachtige unit op het plein gebouwd, waar 

de bovenbouwgroepen hun intrek in hebben genomen. De kleutergroep De Stampertjes 

heeft daardoor de mogelijkheid gekregen om naar beneden te verhuizen. Dit geeft de 

mogelijkheid om in het lokaal boven de bibliotheek te vestigen en een ruimte voor de 

onderwijsassistentes.  

Leerlingenraad 

Aanwezigen: Nora (voorzitter), Norah, Elise, Folmer, Miriam, Ilse (notulist) 

 

Punten vanuit de stampgroepvergaderingen 

- Afspraken maken over pyjamadag en foute kersttruiendag 

- We willen een mascotte! 

- Geld van sponsorloop/schoolplein 

- Vaker vergaderen 

- Pesten 

 

De leerlingenraad is het afgelopen jaar 5 keer bij elkaar geweest onder leiding van juf Ilse. 

De leden waren Nora, Norah, Elise, Folmer en Miriam. Punten die besproken werden vanuit 

de stamgroepsvergaderingen of vanuit het team waren: Pyjamadag, foute kersttruiendag, 

mascotte voor de school, ideeën voor het schoolplein, pesten, vaker vergaderen. 

Personeel en organisatie 

Het afgelopen jaar zijn we gestart met 8 stamgroepen. We mochten juf Jitske begroeten in 

de Uiltjes ter vervanging van het zwangerschapsverlof van juf Femke. Omdat juf Femke 

minder is gaan werken, kon juf Jitske blijven. We zijn ook gestart met twee nieuwe 

onderwijsassistentes; juf Myrna en juf Jasenka. Van juf Myrna hebben we voor de 

kerstvakantie afscheid genomen, en mochten we vervolgens juf Albertje begroeten voor de 

bovenbouwgroepen. De groepen in de onderbouw zijn klein begonnen en eindigden aan het 

eind van het schooljaar met zo’n 27 kleuters. Eén ochtend in de week heeft Marja van der 

Veen de school ondersteund met administratieve taken. Jasper Dam heeft de school twee 

ochtenden in de week ondersteund met conciërge taken. Er is relatief weinig ziekte geweest 

onder het personeel. De momenten waarop wel inval nodig was, hebben we kunnen opvullen 

met eigen personeel, waardoor we de rust in de school hebben kunnen behouden. In deze 

tijd van krapte aan invallers, zijn we erg blij dat we dit op deze wijze hebben kunnen 

oplossen. In de maanden mei en juni raakte juf Jessica voor een langere periode ziek. Dit 

hebben de collega’s in de bovenbouw goed kunnen opvangen met extra ondersteuning van 

juf Esther. Juf Mardineke is ook voor langere tijd ziek. Tot de zomervakantie hebben juf Rudy 

en juf Kim haar taken zoveel mogelijk overgenomen. Na de zomervakantie neemt mevrouw 

Janny Vonk de taken van juf Mardineke over totdat zij weer terugkomt. Naast het vaste 

personeel hebben we ook stagiaires mogen begeleiden. We hebben stagiaires van de PABO 

en van MBO onderwijsassistente mogen begeleiden. Het was fijn om wat extra handen in de 



groep erbij te hebben. Op woensdagochtend heeft juf Maaike de kleuters geholpen met 

ondersteunende werkzaamheden. 

Overlegstructuur 

Drie wekelijks is er een teamvergadering geweest waarin organisatorische, praktische en 

inhoudelijke zaken met elkaar zijn besproken. Vanaf maart t/m mei is er met afgevaardigden 

van de bouwen, juf Rudy en juf Mardineke via teams vergaderd.  Daarnaast waren er 5 

thematische studiedagen ingepland, waarvan er drie doorgang hebben gehad i.v.m. Corona. 

Naar aanleiding van het schooljaarplan zijn diverse werkgroepen geformeerd. 

Werkdrukvermindering 

Vanuit het Ministerie van Onderwijs hebben we het afgelopen schooljaar gelden ontvangen 

om de werkdruk van leerkrachten te verminderen. Deze gelden zijn ingezet door juf 

Esmeralda en juf Albertje meer te laten ondersteunen in de groepen en Jasper Dam voor 2 

ochtenden in te zetten voor conciërgetaken. We zijn erg tevreden over de gekozen inzet.   

Rekenbeleidsplan 

Juf Kim is onze rekencoördinator binnen de school. Zij heeft het rekenplan verder uitgewerkt, 

waardoor we een goede doorlopende lijn hebben binnen ons rekenonderwijs. Zij heeft zich 

ook verdiept middels een cursus op rekengebied. 

Taalbeleidsplan 

Juf Hiske is onze taalcoördinator binnen de school. Zij heeft een taalbeleidsplan gemaakt, 

waardoor we een goede doorlopende lijn hebben binnen ons taalonderwijs. 

Klassenmanagement 

In alle groepen zijn groepsbezoeken afgenomen door juf Rudy en juf Mardineke. De 

bedoeling hiervan is om te kijken of er een goede doorlopende lijn is binnen onze school. De 

groepsbezoeken zijn met alle juffen geëvalueerd. In maart zouden we inspectiebezoek 

krijgen, dit is doorgeschoven naar volgend jaar.  

Gezonde School 

Alle certificaten die we hebben, zijn verlengd: Voeding, Sport en Bewegen en Sociale 

Veiligheid en Welbevinden. Daar zijn we trots op. 

Verhogen opbrengsten 

In alle groepen zijn groepsbezoeken afgenomen om te kijken of het aanbod goed afgestemd 

wordt op de kinderen. Gemaakte groepsplannen zijn met elkaar besproken en geanalyseerd. 

In juni zouden er opnieuw CITO toetsen afgenomen worden, maar in verband met het 

thuisonderwijs is dit doorgeschoven naar september, omdat we denken dat we dan een meer 

realistisch beeld krijgen. Op dat moment zullen er opnieuw groepsplannen gemaakt worden. 

IKC 

Binnen onze stichting BMS is het de doelstelling dat elke school een integraal kindcentrum 

gaat worden. Er zijn verkennende gesprekken geweest met de gemeente, waarin de school 

heeft kunnen aangeven wat zij verstaan onder een IKC. Er zijn tevens verkennende 

gesprekken geweest met een kinderopvangpartner. Vanaf maart zijn er geen gesprekken 

meer gevoerd, waardoor deze ontwikkeling heeft stilgestaan. Na de zomervakantie zal er 

opnieuw invulling gegeven worden aan het ontwikkelen van een IKC. 



Stijging leerlingenaantal 

Onze school is het afgelopen schooljaar veelvuldig op een positieve manier in het nieuws 

geweest. De open ochtenden zijn goed bezocht. Het leerlingenaantal is stabiel gebleven (de 

school is met 7 kinderen gegroeid). Ouders kiezen vooral voor het Jenaplan, de sfeer, de 

kleinschaligheid, betrokkenheid en overzichtelijkheid. 

Denken in Doelen 

We hebben een verkennende bijeenkomst gehad met een externe over Denken in Doelen. 

Dit betekent dat we niet persé de doelen via de methodes willen volgen, maar de doelen die 

we jaarlijks moeten bereiken ook via andere manieren aan de kinderen willen aanbieden. 

Hiermee hopen we de betrokkenheid van de kinderen te vergroten en meer met “levend 

onderwijs” bezig te zijn. We zouden nog een studiedag over dit onderwerp houden, maar die 

is verschoven naar volgend schooljaar in verband met Corona. 

Taalsterke School 

Taal is een wezenlijk onderdeel van ons onderwijs. Door taal leer je te communiceren, 

begrijpen, lezen, schrijven, verbanden leggen etc. We merken steeds meer dat we kinderen 

binnen de school krijgen met taal- en spraakproblemen. Dat betekent dat we hier flink op in 

willen zetten. Juf Hiske heeft vanuit haar rol als taalcoördinator ons meegenomen in het 

belang van taal en woordenschat. Er zijn per bouw en met de hele school afspraken 

gemaakt over hoe we zoveel mogelijk met taal bezig kunnen zijn binnen de school. Volgend 

schooljaar gaan we hier mee verder. 

Contacten 

De school staat midden in de wijk, dat betekent dat er veel contacten gelegd worden. Zo 

hebben we o.a. contacten met zorgcentrum de Wiken, de middenstand en de Brede School. 

Het zorgt ervoor dat we diverse activiteiten samen kunnen organiseren. 

Zorg 

Juf Rudy is onze Coördinator Passend Onderwijs. Zij heeft vele gesprekken gevoerd met 

ouders en instanties om kinderen die hulp nodig hadden, goed te kunnen begeleiden. Juf 

Rudy is tevens vertrouwenspersoon voor onze kinderen. Verder ondersteunt juf Rudy het 

team wat betreft kinderen die zorg nodig hebben en heeft zij elke week met juf Mardineke 

overleg. 

Functionerings- en beoordelingsgesprekken 

Alle teamleden hebben een functioneringsgesprek gehad. Juf Rudy en juf Mardineke hebben 

diverse groepsbezoeken afgelegd. In maart zouden we inspectiebezoek krijgen. Dit wordt 

doorgeschoven naar volgend schooljaar. Juf Mardineke heeft meerdere gesprekken gehad 

met de directeur onderwijs en kwaliteit van de BMS en de controller over de financiën, 

personeel, onderwijs, schoolontwikkeling, identiteit en imago. Met de bestuurder heeft juf 

Mardineke tevens gesprekken gehad. De uitkomsten van deze gesprekken mogen als 

positief bestempeld worden. De financiën zijn door het bestuur en de MR goedgekeurd. 

Algemeen 

Diverse werkgroepen hebben hun verantwoordelijkheid genomen en met behulp van 

ouder(s)/verzorger(s) vieringen en andere zaken voorbereid. We zijn erg blij met de 

betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) binnen onze school. 

 



Thematisch werken, wereldoriëntatie 

In de groepen en met een schoolbreed thema “Duurzaamheid” hebben we gewerkt aan 

wereldoriëntatie. We hebben gemerkt dat als we verschillende vakken combineren binnen 

een thema, de kinderen meer betrokken zijn bij de lesstof.  

Parels 

- Een prachtig kamp 

- De leerlingenraad die erg betrokken was 

- Mooie koffiemomenten met ouders 

- De Kanjermethode die zijn vruchten afwerpt binnen de school 

- Rust in de school door inval eigen personeel 

- Inloopavond voor ouders waarbij kinderen hun spullen konden laten zien 

- Prachtige weekopeningen 

- Mooie PR in de krant 

- Gezellig kerstfeest 

- Mooie achterwanden 

- Waardevolle studiedagen (2) 

- Naschools aanbod van sport 

- Musical groep 8 (in aangepaste vorm) 

- Contacten met het zorgcentrum 

- Goede contacten met de winkeliers 

- Eigen bibliotheek op school 

- Groei van leerlingenaantallen 

- Stagiaires die zich volop hebben ingezet 

- Hulp van juf Maaike bij de kleuters 

- Gezonde School 

- Kinderkeuken 

- Schoolfruit 

- Thema “Duurzaamheid” 

- Voor alle kinderen een boek 

- Social Schools 

- Kinderboekenweek  

- Leerzame uitstapjes 

- Prachtig geverfde school 

- Mooie unit voor de bovenbouwgroepen 

- Juf Mardineke 25 jaar in het onderwijs 

- Speciale Coronarapporten 

- En… en.. 

Allen dank voor een ondanks alle perikelen door de Corona, goed schooljaar, wat hebben we 

ontzettend veel gedaan met elkaar! Het nieuwe schooljaar is in aantocht. Laten we er met z’n 

allen een mooie tijd van maken, waarbij we er onvoorwaardelijk voor elkaar kunnen zijn en 

we als school de verbinding blijven houden en kunnen versterken. Ondanks de 1.5 meter 

waar we ons aan moeten houden, blijven we zoeken naar mogelijkheden.  

Samen Uniek, samen De Wiekslag.  

   


