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              DE VLIEGER  
                                      2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een overzichtelijk jaarverslag; in vier pagina’s krijgt u een beeld van 
het schooljaar 2020-2021. U kunt lezen aan welke speerpunten we 
hebben gewerkt, welke resultaten we hebben behaald en hoe de 
school ervoor staat als we kijken naar het leerlingenaantal 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. Deze willen we het volgend schooljaar 
weer gaan oppakken. COVID-19 en het lerarentekort zijn de twee 
grootste obstakels van het afgelopen schooljaar geweest. Door de 
tweede keer thuisonderwijs zijn diverse stappen gemaakt op ICT-
gebied. De ervaringen uit de eerste lockdown hebben we 
meegenomen naar de tweede. 
 
Tevreden kijken we terug op afgelopen 
schooljaar. De maatregelen rondom 
COVID-19 zorgde voor een bijzonder 
schooljaar. We kijken met trots naar dat 
wat wel gelukt is en de positiviteit van 
leerlingen, het team en ouders. 
 

 

Franciene Bommer-Wennekers 
directeur 

 

 

Samen leren(d) 

naar de toekomst! 

──── 

 

Kernwaarden: 

Veiligheid 

Samenwerken 

Nieuwsgierig 

Ondernemend 

Betrokkenheid 

Uniek 

──── 

      Ontwikkelpunten: 

Rijke leeromgeving 

Formatief evalueren 

Engels 

Kind-

coachgesprekken 

ICT en 

samenwerkend 

leren 

──── 

 

 
 

LEERLINGEN:            306 

MEDEWERKERS:         28 

GROEPEN:                 13 

  OPBRENGSTEN:           + 

  FINANCIËN:                 + 

   

 

 

       

 

 



 

Leerlingen 
Zij- instroom vanuit andere basisscholen     17     
Instroom vier-jarigen                                       41 
Zij-uitstroom naar Bao, SO, SBO.                  -20   
Uitstroom leerlingen groep 8                        -26    
Netto                                                                  12 

 
Uitstroomgegevens 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdeling aantal leerlingen 
4- 7 jaar                161 
8-11 jaar               142 
12 jaar                       3 
De leerlingen zijn verdeeld over 13 groepen met een gemiddelde 
groepsgrootte van 23 op 1 oktober 2020. 
 

Medewerkers  
Het hele schooljaar hebben er 28 vaste medewerkers op De Vlieger 
gewerkt. Er zijn 2 teamleden aangenomen voor 
ondersteuning/vervanging van ziekte en verlof. Halverwege het 
schooljaar is een collega met pensioen gegaan en een collega 
verhuisd. Er was een LIO werkzaam. 
 

Leerkrachten L10 14 Leerkrachten L11 7 

Onderwijsassistent 1 Vakleerkracht 2 

Conciërge  1 Vrijwilliger (vergoeding) 1 

Administratie 1 Directie 1 

 

Vrouwen 23 Mannen 5 

 
 
Het verzuimpercentage van alle CPOW medewerkers in 20-21 is 
5,3%. Voor De Vlieger is dit 6,6%. Dit ligt lager dan vorig jaar. Het 
langdurige verzuim door niet werkgerelateerde reden is hiervan de 
reden. 

 

Opbrengsten 

Rekenen-wiskunde 
M-toets: Nog niet alle groepen 
behalen de landelijke norm. Actie: 
kwaliteit van de instructies en 
verlengde instructies verbeteren. 
E-toets: Vrijwel alle groepen behalen 
de landelijke norm. Actie: In blijven 
zetten op kwalitatief goede instructies 
en verlengde instructies zodat alle 
groepen de landelijke norm behalen. 

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

E-toets: Vrijwel alle groepen behalen 
de landelijke norm. Extra 
ondersteuning heeft effect en is een 
succes. Groep 4 heeft nog extra 
ondersteuning nodig. Mogelijk dat de 
thuiswerkperiode door corona hierop 
van invloed is geweest. Modellen 
heeft niet goed kunnen plaatsvinden. 

Spelling 

M-toets: 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 wordt verder 

voortgezet. 

 

De eindtoets  

Schoolscore: 82,2                                    

Landelijk gemiddelde: 79,7 

We zijn trots op onze eindtoets 

resultaten en de ingezette acties   

hebben effect. 

 

 

 

 



Personeelsbeleid 

We volgen de gesprekkencyclus van het bestuur. Alle teamleden 
hebben de gelegenheid cursussen vanuit de academie of op maat te 
volgen. Er zijn individuele cursussen gevolgd en teamscholing. Op 
teamniveau vond er een scholing over de rijke leeromgeving plaats. 
Engels en formatief evalueren kwamen terug op de studiedagen. 
Door de lockdown werden een aantal onderwerpen verplaatst of 
digitaal vormgegeven. Collega's bleven elkaar opzoeken via het 
leerteam en de bordsessies. Zo bleef het onderwerp vanuit de sprint 
centraal staan.   
 

Financiën 2020 
Inkomsten uit: 
Rijksbijdragen                                            €  1.419.163 
Overige overheidsbijdragen                    €       14.428    
Overige baten                                            €       29.867  
 

Personele lasten                                        € 1.272.058 
Afschrijvingen                                            €       42.030 
Huisvestingslasten                                    €       71.161 
Overige materiële lasten                         €       77.649 
 
De begroting zou een negatief saldo van €26.516 opleveren. In de 
praktijk is het saldo exploitatie voor 2020 uitgekomen op een 
positief saldo van € 558 
Het positieve saldo had hoger kunnen zijn door de groei in het aantal 
leerlingen, echter bracht corona meer kosten met zich mee, 
waardoor het uiteindelijke positieve saldo klein is. De extra 
subsidiegelden zijn in bovenstaande niet meegenomen. 
 

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 coronasubsidie is grotendeels ingezet om extra 
personeel in te zetten. Leerlingen hebben in groepjes extra 
ondersteuning gekregen. Daarnaast zijn er materialen van 
aangeschaft om deze ondersteuning en ondersteuning in de klas 
beter te kunnen verzorgen. Met de subsidie extra handen in de klas 
hebben we extra medewerkers in kunnen zetten voor het bewegend 
leren buiten en ondersteuning. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 een studiedag over de rijke leeromgeving van ‘Tweemonds’ werd het schooljaar gestart. De 
lokalen zijn op basis van het geleerde ingericht en na vier schoolweken hebben collega’s gericht bij 
elkaar in de klassen gekeken. Op die manier hebben we elkaar weer tips en tops kunnen geven. Naast 
het inrichten van rijke hoeken werd er ook een start gemaakt met de doelenkast. Op de weektaak 
werd doelentijd ingericht en kinderen konden aan de slag met diverse ‘spel’ activiteiten passend bij de 
leerdoelen. Door de lockdown is dit nog een actie om verder uit te diepen in het nieuwe schooljaar. 
 
De leerpleinen zijn heringericht en nodigen uit tot (samenwerkend) leren. Kinderen maken er graag 
gebruik van en het is een fijne plek om elkaar te ontmoeten en te leren. 
 
In alle groepen worden nu reflectiemiddelen ingezet om op een speelse manier de kinderen bewust te 
maken van hun eigen leerproces. De leerkuil is in verschillende groepen geïntroduceerd. Deze leerkuil 
geeft de kinderen inzicht in de stappen die ze kunnen maken als ze een kuil in hun leerweg 
tegenkomen (dus iets wat moeilijk is). Het kwaliteitsteam heeft hierin het team geïnspireerd en door 
middel van literatuur aandacht gegeven. Het formatief evalueren is verder uitgediept tijdens een 
digitale teamcursus. In iedere groep zijn diverse reflectie en evaluatie manieren aanwezig en 
leerkrachten hebben een brede kennis hierover opgedaan. De klassenbezoeken zullen in het 
schooljaar 2021-2022 opgepakt worden. 
 
Gedurende het schooljaar is er een weloverwogen keuze gemaakt voor een nieuwe methode voor 
Engels. Een nieuwe visie is opgesteld voor dit vak. Aan de hand van deze visie heeft het kwaliteitsteam 
samen met het MT een voorselectie gemaakt. Er zijn een viertal methoden uitgeprobeerd. Uiteindelijk 
hebben de leerlingenraad en teamleden de keuze gemaakt voor de methode ‘Groove me’. Een 
scholing heeft ons team op weg geholpen om aan het begin van het nieuwe schooljaar in de groepen 
1-8 Engels aan te bieden. 
 
We zijn gestart met een nieuwe muziekdocente. Dit is ons goed bevallen en zij komt volgend 
schooljaar ook weer de muzieklessen verzorgen. We hebben een doorgaande leerlijn voor muziek en 
de kwaliteitskaart voor muziek geeft een goed beeld hoe wij dit creatieve vak op onze school inzetten. 
 
Het eerste schoolbrede thema van Faqta was een succes! De tweede ging helaas door de 
coronamaatregelen niet door. De talentmiddagen, groepsdoorbrekende activiteiten en activiteiten 
met ouders in de school konden ook niet plaatsvinden. We hebben door de digitale wereld de 
verbinding met ouders en kinderen kunnen behouden. De enquêtes onder ouders en kinderen gaven 
ons terug dat wij dit op een goede manier hebben ingericht. 
 
COVID-19 bracht een tweede schoolsluiting vanaf 16 december. Als team is er direct geschakeld om 
wederom kinderen onderwijs op afstand te kunnen bieden. Er zijn ook deze keer grote stappen 
gemaakt qua ICT-ontwikkelingen. Google Classroom, Google Meet, instructiefilmpjes voor de 
kernvakken op ons eigen YouTube kanaal, Social Schools, een schoolwebsite en Padlets werden 
ingezet om de kinderen een gedegen onderwijsaanbod op afstand te kunnen bieden. Vanaf 8 februari 
mochten wij deels weer open en een aantal weken later gelukkig weer volledig open. We hebben die 
periode (naast het lesgeven) gebruikt om kinderen een gevoel van veiligheid en verbinding te bieden 
en eventuele achterstanden te monitoren en acties op in te zetten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


