
 

JAARVERSLAG                             
BASISSCHOOL  
DE VLIEGER  
2019-2020 
 
Een overzichtelijk jaarverslag, in vier pagina’s krijgt u een totaalbeeld 
van het schooljaar 2019-2020. U kunt lezen aan welke thema’s we 
hebben gewerkt, welke resultaten we hebben behaald, hoe de 
school ervoor staat als we kijken naar leerlingen aantal en het 
personeelsbestand. 
 
Het was een schooljaar waarin we samen weer mooie stappen gezet 
hebben in de verbetering van ons onderwijs. Door de corona-
maatregelen hebben we voor een aantal ontwikkelingen ook pas op 
de plaats moeten maken. COVID-19 en het lerarentekort zijn de 
twee grootste obstakels van het afgelopen schooljaar geweest. Door 
het thuisonderwijs zijn er nieuwe inzichten ontstaan op ICT-gebied.  
Over het algemeen kan ik zeggen dat we mooie stappen hebben 
gezet, het goed doen en met vertrouwen de toekomst van De 
Vlieger in gaan.  
 
Geloof in onderwijs. 
 

 

Franciene Wennekers 
directeur 

 

 

Samen leren(d) 

naar de toekomst! 

──── 

 

Kernwaarden: 

Veiligheid 

Samenwerken 

Nieuwsgierig 

Ondernemend 

Betrokkenheid 

Uniek 

──── 

      Ontwikkelpunten: 

ERWD traject 

Instructie EDI 

Eigenaarschap 

Leren leren 

Onderzoekend leren 

Gezond gedrag  

──── 

 

 
 

LEERLINGEN:            276 

MEDEWERKERS:         27 

GROEPEN:                 12 

  OPBRENGSTEN:           + 

  FINANCIËN:                 + 

  GROEI:                  + 4,5% 

  PROGNOSE:          + 10% 

 

 

       

 

 



 

Leerlingen 
Zij- instroom vanuit andere basisscholen     17     
Instroom vier-jarigen                                       40  
Zij-uitstroom naar Bao, SO, SBO.                  -10    
Uitstroom leerlingen groep 8                        -31    
Netto                                                                  16 

 
Verdeling aantal leerlingen 
4- 7 jaar                152 
8-11 jaar               124 
12 jaar                       0 
De leerlingen zijn verdeeld over 12 groepen met een gemiddelde 
groepsgrootte van 23 op 1 oktober 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Medewerkers  
Het hele schooljaar hebben er 28 medewerkers op De Vlieger 
gewerkt. Er zijn 2 teamleden aangenomen voor vervanging van 
ziekte en verlof. Halverwege het schooljaar is de  congiërge met 
pensioen gegaan. Er was een zij-instromer en een LIO werkzaam. 
 

Leerkrachten L10 15 Leerkrachten L11 7 

Onderwijsassistent 1 Vakleerkracht 1 

Conciërge  1 Vrijwilliger (vergoeding) 1 

Administratie 1 Directeur 1 

 

Vrouwen 23 Mannen 5 

 
 
Het verzuimpercentage van alle CPOW medewerkers in 19-20 is 
5,1%. Voor De Vlieger is dit 9,2%. Dit ligt een stuk hoger dan 
voorgaande jaren en is te verklaren door een aantal langdurig zieke 
leerkrachten niet werkgerelateerd. 

 

Opbrengsten 

Rekenen-wiskunde 

We zijn gestart met de nieuwe 
methode van Pluspunt. 
M-toets: vrijwel alle groepen behalen   
de landelijke norm. Actie: kwaliteit   
van de instructies en verlengde 
instructies verbeteren. 
E-toets: alle groepen op of boven de 
landelijke norm. Bepaalde onderdelen 
vallen op t.o.v. vorig schooljaar. 
Mogelijke verklaring hiervoor is  de 
start met  een nieuwe methode. 
Verwachting is dat dit volgend 
schooljaar is rechtgetrokken. 

Begrijpend lezen 
M-toets: alle groepen behalen de 
landelijke norm. Aandacht voor de 
middenmoot. Actie: extra 
ondersteuning met Junior Einstein. 

E-toets: alle groepen zitten ruim 
boven of op de landelijke norm.  Extra 
ondersteuning heeft effect en is een 
succes. 

Spelling 

M-toets: vrijwel alle groepen behalen 

de landelijke norm. Actie: De toets 

resultaten goed analyseren en hier het 

onderwijs op aanpassen. 

E-toets: bijna alle groepen scoren   

ruim boven de landelijke norm. De 

ingezette actie heeft geholpen en 

wordt verder voortgezet. 

 

De eindtoets is door COVID-19                  

landelijk niet afgenomen. 

 

 

 



Personeelsbeleid 

Met alle teamleden zijn één of meerdere gesprekken gevoerd in het 
kader van de gesprekkencyclus. Alle teamleden hebben cursussen/ 
workshops van de CPOW academie gevolgd. Individueel hebben 
enkele teamleden een opleiding gevolgd in de lijn van hun taak/ 
functie. Zo is een leerkracht geschoold voor ‘Rots en water’ 
trainingen. Het team heeft een tweedaagse gevolgd over 
communicatie, samenwerking en visievorming. Op teamniveau heeft 
scholing plaatsgevonden m.b.t. kindgesprekken, onderzoekend 
leren, EDI (expliciete directe instructie) -model en het ERWD-traject 
(ernstige reken- en wiskunde problemen en dyscalculie). Knelpunt bij 
de investering van scholing is het aantal beschikbare uren dat een 
teamlid heeft en de beperkte mogelijkheid om vervanging te 
organiseren. 
 

Financiën 2019 
Inkomsten uit: 
Rijksbijdragen                                            €  1.294.110  
Overige overheidsbijdragen                    €       12.671 
Overige baten                                            €       17.374 
 

Personele lasten                                        € 1.105.301 
Afschrijvingen                                            €       39.132 
Huisvestingslasten                                    €       70.842 
Overige materiële lasten                         €       71.066 
 
De begroting zou een negatief saldo van ruim € 24.000 opleveren. In 
de praktijk is het saldo exploitatie voor 2019 uitgekomen op een 
positief saldo van € 37.815. Het positieve saldo vertekend aangezien 
hier een voorschot vanuit het rijk bij zit wat in januari 2020 is 
uitgegeven. Het positieve saldo ligt zonder dit voorschot op                
€ 15.000.  Het positieve saldo komt voornamelijk door de groei in 
het aantal leerlingen. De reserves worden in 2020 ingezet voor extra 
personeel, meubilair, aanschaf leerlingmateriaal en ICT. 
 

Subsidies 

De subsidie werkdrukgelden is besteed overeenkomstig de planning. 
Deze subsidie is vooral ingezet voor personele kosten. Zo konden wij 
met een extra groep de groepen klein te houden en een plusklas 
faciliteren. 
De aanvraag voor de subsidie gezonde school is door de 
gezondheidscoordinator verder uitgewerkt en heeft geresulteerd in 
nieuwe afspraken en een gezondheidsplan. Volgend schooljaar 
wordt dit verder opgepakt. De subsidie muziekonderwijs is besteed 
aan een vakdocent en de methode 1,2,3 ZING. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Samenwerking 

-Kinderopvang Sportiy Kids 

-Kinderopvang BAMBAM Kids 

-Kinderopvang SKOP 

-Muziekschool Waterland 

-Voortgezet Onderwijs 

-SMD Zaanstreek Waterland 

-Psychro 

-De Bascule 

-Samenwerkingsverband Waterland 

-KLAARR 

-Stichting leerKRACHT 

-Driessen vervangingspool 

-Molentocht 

-NME Purmerend 

-JOGG 

-SPURD 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een korte terugblik op de successen……….. 
 
Met de start van de Gouden Weken werd er vanaf de start van het schooljaar een positief 
groepsklimaat neergezet. De doelen werden op de leerKRACHTborden geformuleerd en de acties in 
de groepen uitgevoerd. 
 
De studie-tweedaagse in oktober over communicatie, samenwerking en visie droeg bij aan een 
positieve werksfeer en open communicatie. Verbondenheid en een duidelijke visie hielpen bij het 
maken van onderwijskundige keuzes. 
 
De schoolcoaches en directeur bezochten voor het traject leerKRACHT gedurende het schooljaar 
diverse veranderfora en brachten de kennis weer over aan het team. Leerkrachten bezochten 
werksessie en snacksessie over het gezamenlijk lesontwerp en de stem van de leerling. Er zijn mooie 
successen geboekt op het gebied van een positieve verbetercultuur. 
 
In het kader van het bevorderen van gezond gedrag bij onze leerlingen, zijn de maandag, woensdag en 
vrijdag water en fruitdagen geïntroduceerd. Kinderen krijgen bij de start een mooie gele dopper van 
ons, in de ochtenden drinken de kinderen water. We zullen de afspraken aankomend schooljaar 
uitbouwen en willen het vignet ‘gezonde school’ behalen. 
 
De bovenschoolse studiedag over bewegend leren gaf ons ideeën om binnen onze lessen meer te 
bewegen. Pauzetijden zijn aangepast en voor een aantal vakgebieden zijn bewegende activiteiten 
ingezet binnen ons onderwijs.  
 
We zijn gestart met groepsdoorbroken talentmiddagen. Wat een plezier en enthousiasme hebben de 
kinderen en leerkrachten gehad. Op het gebied van ICT, techniek, muziek, drama en creatieve talenten 
werden de kinderen uitgedaagd. 
 
Er is een volgende stap gemaakt binnen het onderzoekend en ontdekkend leren. Het tweede jaar met 
de methode FAQTA waarin de opbouw van de thema’s schoolbreed zijn vastgelegd met ‘wat weet ik 
al’, ‘wat wil ik leren’ en ‘wat heb ik geleerd’. De schoolbrede thema’s droegen bij aan het 
samenwerkend leren in de groepen. 
 
De scholing over eigenaarschap gaf inzicht in de leerlijn ‘leren leren’. Er zijn stappen gemaakt om het 
eigenaarschap van onze leerlingen te vergroten in onze lessen. Reflectiematerialen zijn uitgeprobeerd 
en ingezet. Er is een verdiepingsscholing gevolgd over het instructiemodel EDI (expliciete directe 
instructie). Door corona zijn de klassenbezoeken uitgesteld. Er is wel een mooie stap gezet om de 
betrokkenheid van kinderen tijdens de lessen te vergroten. 
 
Het digitale portfolio met Social Schools heeft gedurende het schooljaar steeds meer vorm gekregen. 
Het aanpassen van het rapport en de verdiepingsslag met kind-coach gesprekken hebben we door 
COVID-19 niet kunnen doorvoeren. Wel heeft de scholing over kindgesprekken voor de zomervakantie 
door ‘onderwijs maak je samen’ inzichten en verdieping gebracht waar in het nieuwe schooljaar mee 
zal worden gestart. 
 
COVID-19 bracht een schoolsluiting vanaf 15 maart. Als team is er direct geschakeld om kinderen 
onderwijs op afstand te kunnen bieden. Er zijn grote stappen gemaakt qua ICT ontwikkelingen. Google 
Classroom, Google Meet , Social Schools, een schoolwebsite en Padlets werden ingezet om de 
kinderen een gedegen onderwijsaanbod op afstand te kunnen bieden. Vanaf 8 mei mochten wij deels 
weer open en een aantal weken later volledig open. We hebben die periode (naast het lesgeven) 
gebruikt om kinderen een gevoel van veiligheid te bieden en eventuele achterstanden te monitoren.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


