
Op 1 januari hebben we
afscheid genomen van Ine

Vermeer en op 1 februari is
onze nieuwe directeur, Rick
de Vos, benoemd door de

Benoeming Advies
Commissie.

We gaven dit schooljaar les
volgens de uitgangspunten

van Close Reading. Het
begleidings traject van

Expertis schuift door naar
volgend jaar en bestaat uit
een teamscholing waarbij
er meerdere handvaten

worden geboden om een
kwalitatief goede les neer

te zetten
 

We zijn gestart met onze
nieuwe ouder-app 'Parro'

om een goede
communicatie tussen

ouders en school op te
bouwen. We hebben een

communicatieplan
opgesteld.

Kinderen van groep 6 t/m 8
vulden de vragenlijst 'sociale

veiligheid' in. 
Ik heb het naar mijn zin op

school; ik geef de school het
cijfer 7,8

Ik voel me veilig op school; ik
geef de school voor veiligheid

het cijfer 8,3
 

2021/2022
jaarverslag

Opnieuw speelde corona
een grote rol en moesten

we in december
overschakelen naar
thuisonderwijs. We

hebben met elkaar een
plan gemaakt, waardoor

de kwaliteit van het
thuisonderwijs wordt

gewaarborgd en we snel
kunnen schakelen.  

Tussentijdse uitstroom
 

Kennismakingsgesprekken
en ontwikkelgesprekken
vanuit een waarderend

kader. 
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 Vertrekkende collega's  
 

collega's met
zwangerschapsverlof
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begeleiding 
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Vanaf februari
konden veel

activiteiten met
ouders weer
plaatsvinden!

Eindtoets groep 8
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We zijn gestart met het werken
aan een professionele

leergemeenschap. Het team
heeft één bijeenkomst

'persoonlijk leiderschap &
teamdynamiek' gevolgd.

Leerkrachten hebben hier een
ontwikkelplan opgesteld. 6

teamleden hebben 7
scholingsbijeenkomsten gevolgd
om volgend schooljaar het team

mee te nemen in een goed
functionerende Professionele

Leergemeenschap 
 

Bij een goed
functionerende PLG
werken we samen in

leerteams waarbij ieders
professionele capaciteit
optimaal wordt benut. 

 
 

We maken daarbij keuzes
op basis van

wetenschappelijke
inzichten en een gedeelde
visie op goed onderwijs. 

Vanuit de NPO
middelen hebben
we actief ingezet

op:
 Instructie in kleinere

groepen (Remedial
Teacher)

Een-op-een begeleiding 
Basisaanbod rekenen

verstereken. 

Vanuit de subsidie Inhaal-
en ondersteunings-

programma’s, 
 organiseerden we een

breed naschools aanbod
gericht op sport en

creativiteit. Het aanbod
werd goed bezocht.  


