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BASISSCHOOL  
DE VLIEGER  
2018-2019 
 
Een overzichtelijk jaarverslag, in vier pagina’s krijgt u een totaalbeeld 
van het schooljaar 2018-2019. U kunt lezen aan welke thema’s we 
hebben gewerkt, welke resultaten we hebben behaald, hoe de 
school er voor staat als we kijken naar leerlingen aantal en het 
personeelsbestand. 
 
Het was een schooljaar waarin er hard gewerkt is, we samen stappen 
gezet hebben in de verbetering van onze kwaliteitscultuur met 
LeerKRACHT. We hebben stappen gezet in onze opdracht en hebben 
soms ook door omstandigheden een pas op de plaats moesten 
maken. Ziekte en het lerarentekort zijn de twee grootste stress 
veroorzakers. In het algemeen kan ik zeggen dat we op de goede 
weg zijn, 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! 
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LEERLINGEN:            264 

MEDEWERKERS:         25 

GROEPEN:                 11 

  OPBRENGSTEN:           + 

  FINANCIËN:                 + 

  GROEI:                  + 7,3% 

  PROGNOSE:          + 3% 

 

 

       

 



 

Leerlingen 
Zij- instroom vanuit andere basisscholen    17     
Instroom vier-jarigen                                      40   
Zij-uitstroom naar Bao, SO, SBO.                 -10    
Uitstroom leerlingen groep 8                       -27    
Netto                                                                 20 

 
Verdeling aantal leerlingen 
4- 7 jaar                145 
8-11 jaar               117 
12 jaar                       2 
De leerlingen zijn verdeeld over 11 groepen met een gemiddelde 
groepsgrootte van 22,4 op 1 oktober 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medewerkers  
Het hele schooljaar hebben er 25 medewerkers op De Vlieger 
gewerkt. Drie van hen zijn uitdienst getreden ( 1 x pensioen, 1 x 
verhuizing en 1 x ontslag op eigen verzoek) en er zijn 3 teamleden 
aangenomen voor vervanging van (vacature, zwangerschapsverlof) 
 

Leerkrachten L10 13 Leerkrachten L11 6 

Onderwijsassistent 1 Vakleerkracht 1 

Congiërge  1 Vrijwilliger 1 

Administratie 1 Directeur 1 

 

Vrouwen 20 Mannen 5 

 
 
Het verzuimpercentage van alle CPOW medewerkers in 2018 is 
6,2 %. Voor De Vlieger is dit 4,4%.  

 

 

Opbrengsten 

 

 

 

Eindtoets groep 8 

Schoolscore         82,6             

Ondergrens          79,7                    

Land. gemid.       81,7 

 

 

 



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 
individuele opleiding gevolgd in de lijn van hun taak/ functie. 
Het profiel van de school vraagt om een structurele scholing op het 
gebied van ICT, FAQTA, leerKRACHT en leerkrachtvaardigheden. Op 
teamniveau heeft scholing plaatsgevonden m.b.t. LeerKRACHT, 
FAQTA, EDI-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 2018 
Inkomsten uit: 
Rijksbijdragen                                            € 1.240.303  
Overige overheidsbijdragen                    €       12.069 
Overige baten                                            €         3.198 
 

Personele lasten                                        € 1.055.024 
Afschrijvingen                                            €       31.182 
Huisvestingslasten                                    €       55.852 
Overige materiële lasten                         €       56.656 
Dit zou een negatief saldo van ruim € 33.000 opleveren. In de 
praktijk is het saldo explotaitie voor 2018 uitgekomen op een 
positief saldo van € 56.856. De reserves worden in 2019 ingezet voor 
extra personeel, tweedaagse, aanschaf leerlingmateriaal en ICT. 
 

Subsidies 

De subsidie werkdrukgelden is besteed overeenkomstig de planning. 
De aanvraag voor de subsidie gezonde school is door de 
gezondheidscoordinator verder uitgewerkt en heeft geresulteerd in 
nieuwe afspraken en een gezondheidsplan. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samenwerking 

-Kinderopvang SKOP 

-Kinderopvang Sportiy Kids 

-Kinderopvang BAMBAM Kids 

-Muziekschool Waterland 

-Cultuurhuis Wheerelant 

-SMD Zaanstreek Waterland 

-Lucertis (kinder-en jeugdpsychiatrie) 

-De Bascule 

-Samenwerkingsverband Waterland 

-KLAARR 

-Stichting leerKRACHT 

-Driessen vervangingspool 

-Molentocht 

-NME Purmerend 

-JOGG 

-SPURD 

 

 

 
 

CIJFERS TEVREDENHEID 

 

OUDERS:          7,5        

 

LEERLINGEN:     7,7      

 

 

 

       

 

 

 



Een korte terugblik op de successen……….. 
 
Om de kwaliteiten van ‘didactisch handelen’ goed in de vingers te krijgen, heeft het team 
scholing gekregen over het instructiemodel EDI (expliciete directe instructie). 
Klassenbezoeken zijn afgenomen en er is een mooie stap gezet om de betrokkenheid van 
kinderen tijdens de lessen te vergroten. 
 
We zijn in de groepen (en op de leerKRACHTborden) dit schooljaar bezig geweest met het 
scherper formuleren van leerdoelen. In de klassen zijn de leerdoelen de hele dag zichtbaar 
voor de kinderen, doordat de leerkrachten ze hierop noteren. De doelen zijn vanuit het kind 
geformuleerd en starten met “ik kan/ik weet/ik ken”. Kinderen worden zich hierdoor 
bewuster van hun eigen leerdoelen. Reflecteren gaat hierdoor ook een stuk gerichter. 
 
Met de methode FAQTA is gestart. Binnen deze methode is er ruimte om onderzoekend en 
ontdekkend te leren. Er hebben twee schoolbrede thema’s plaatsgevonden met een 
succesvolle afsluiting voor ouders. In het volgende schooljaar gaan we hier een 
verdiepingsslag mee maken. 
 
Na voorlichting met de MR en een peiling onder ouders hebben we na een stemming 
besloten om schooljaar 2019-2020 te starten met een continurooster. Ruim 70% van de 
ouders gaf aan voor een dergelijk rooster te zijn. 
 
De samenwerking met Stichting LeerKRACHT, die we eind vorig schooljaar zijn gestart met 
een select groepje leerkrachten (de schoolcoaches en directeur) heeft dit schooljaar vervolg 
gekregen in de rest van het team. Na een (door het team ervaren als) inspirerende en zeer 
positieve startdag (verzorgd door de schoolcoaches en directeur) is het gehele team 
enthousiast aan de slag gegaan met het vormgeven van verbetercultuur van leerKRACHT en 
de invulling op De Vlieger. Hier hebben we mooie successen geboekt op het gebied van een 
positieve verbetercultuur en het werken aan leerlinggerichte doelen. De schoolcoaches en 
directeur bezochten gedurende het schooljaar diverse trainingsdagen en veranderfora en 
brachten de kennis weer over aan het team. 
 
We hebben de oude website vervangen voor een nieuwe. Gedurende het schooljaar hebben 
we steeds meer van deze website ingericht en aangepast.  
 
We zijn gestart met een vernieuwd ouderportaal Social Schools. Helaas is het, door 
technische problemen bij Social Schools, gedurende dit schooljaar niet gelukt om ook een 
start te maken met het digitale portfolio. Dit wordt het nieuwe schooljaar opgepakt. 
 
In het kader van het bevorderen van gezond gedrag bij onze leerlingen, zijn we gestart met 
het ‘dopperproject’. Kinderen drinken alle dagen water of fruitwater op school en krijgen 
daarvoor een mooie gele dopper van ons. We hebben duidelijke afspraken gemaakt over wat 
daarin mag zitten. Kinderen (of ouders) die hier niet aan mee wensen te doen, houden zich 
aan de oude afspraak van de fruit- en waterdag op woensdag. In het nieuwe schooljaar wordt 
dit verder uitgebouwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


