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Vooraf
Voor u ligt het jaarverslag van de Cornelis Zeemanschool.
Cornelis Zeemanschool
Middelbuurt 118
8321 ZE URK
Tel. 0527-686892
Emailadres: zeeman@rehoboth.nu
Website: https://zeeman.rehoboth.nu/
Bij het opstellen van dit jaarverslag is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
1. Jaarplannen van de school
2. Opbrengsten uit Tevredenheidspeiling van ‘Scholen met Succes’ (Indien dat jaar uitgevoerd)
3. Strategisch beleidsplan 2019-22
. Identiteit en Onderwijs
. Personeel
. Middelen en beheer
. Communicatie en kwaliteit
Het jaarverslag bestaat uit drie delen:
1. Grondslag en visie van Schoolvereniging Rehoboth
2. Beschrijving jaarplanperiode van de school aan de hand van de vier domeinen jaarplan en SBP
3. Bijlagen:
financiële verantwoording
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Geloof in onderwijs
“Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de HEERE ruimte voor ons gemaakt
en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land.” Genesis 26 vers 22
Het strategisch beleidsplan is vastgesteld voor de periode 2019 tot en met 2022. Tijdens de evaluatie van het vorige beleidsplan is geconstateerd dat de basis
van Rehoboth op orde moet zijn. Wij willen ruimte geven aan de ontwikkeling van de scholen en onze ambities tonen, maar we willen ook dat het onderwijs
voldoet aan de basis; de eindopbrengsten moeten op orde zijn. De kinderen van Urk verdienen het om later in de maatschappij mee te kunnen draaien. In
ons onderwijs kijken we ook uitdrukkelijk buiten Urk. Rehoboth wil een organisatie zijn waar mensen trots op kunnen zijn en waar externe partijen in
geïnteresseerd zijn.
Onze visie is ‘Geloof in Onderwijs’
Alle kinderen van schoolvereniging Rehoboth krijgen christelijk onderwijs dat motiverend, uitdagend en betekenisvol is en dat hen voorbereidt op hun plek in
de maatschappij. Dit wordt verzorgd door medewerkers die warmhartig, goed opgeleid en voortdurend in ontwikkeling zijn.
Elke school stelt een jaarplan op, welke vanuit de doelen van het SBP ontwikkeld is. De jaarplannen bieden houvast en richting voor de school. In dit jaarverslag
stellen we u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze school over het afgelopen jaar.
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Inleiding
Met dit jaarverslag 2019 brengen we u op de hoogte van wat onze plannen waren, wat we gedaan hebben en wat dit ons heeft opgeleverd. Het is een
verantwoordingsdocument naar u als ouders, naar het bestuur en naar de onderwijsinspectie.
Het jaarverslag is met zorg samengesteld en we willen u hiermee zo volledig mogelijk informeren. Het jaarverslag wordt aan de medezeggenschapsraad, het
bestuur, de bovenschoolse directie en het team gepresenteerd.
De Cornelis Zeemanschool biedt Waarde(n)vol en B(l)oeiend onderwijs, zodat leerlingen zich naar hun vermogen, optimaal ontwikkelen en als zelfstandige
en betrokken burgers kunnen functioneren in de samenleving.
Waardenvol: we hanteren Gods Woord als bron en hanteren Bijbelse normen en waarden;
Waardevol: de liefde voor jezelf, de ander en een waardevolle relatie met de Drie-enige God speelt een belangrijk rol;
Boeiend: we bieden zo boeiend en aantrekkelijk mogelijk onderwijs;
Bloeiend: we bieden onderwijs dat gericht is op het zo optimaal mogelijk ontwikkelen en ontplooien van talenten en kernkwaliteiten van de leerlingen.
Op de Cornelis Zeeman basisschool draait alles om de leerlingen, om de kwaliteit van hun leren en leven op school en de vorming van een hecht fundament
voor hun latere sociaal en maatschappelijk leven. Daarom willen we de kinderen op hun weg naar volwassenheid begeleiden via een uitgestippelde weg, die
ruimte geeft aan - en rekening houdt met de verschillen tussen kinderen. De school doet dat vanuit protestants christelijk onderwijs, op zoek naar een eigen
identiteit met ruimte voor een persoonlijke ontwikkeling. Basisschool Cornelis Zeeman is niet alleen een instituut waar kennisoverdracht centraal staat, maar
ze is zeker ook een betrokken school waarin een veilig en vertrouwd klimaat heerst. Een school waar het voor kinderen, ouders, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel goed vertoeven is.
We hopen dat u dit jaarverslag met plezier leest!
Dittie Hoekstra, directeur
Ineke Alblas-Schaap, Intern Begeleider, onderbouwcoördinator en plaatsvervangend directeur
Daniëlle Bakker - Ras, Teamcoördinator
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Hoofdstuk 1

Identiteit en Onderwijs

Aandachtspunten jaarverslag
1.1

Uitvoeren identiteitsbeleid zoals beschreven in de identiteitsnotitie

Als team vinden wij het belangrijk dat onze Christelijke waarden en normen vanuit onze eigen levende relatie met God voor zowel de leerlingen als de ouders
duidelijk herkenbaar zijn. Onze leidraad is hierbij de Bijbel als Gods woord en daarnaast het identiteitsdocument van schoolvereniging Rehoboth. Wanneer
ouders hun kind aanmelden voor onze school wordt er allereerst stil gestaan bij de identiteit van onze school. Hiermee willen we beogen dat ouders de
verklaring omtrent de identiteit van de school onderschrijven of respecteren. Onze school heeft een visie omtrent wie er mag zijn als kind maar ook hoe wij
als leerkrachten het kind benaderen en begeleiden.
‘Waarde(n)vol & B(l)oeiend Onderwijs’
De Cornelis Zeemanschool biedt Waarde(n)vol en B(l)oeiend onderwijs, zodat leerlingen zich naar hun vermogen, optimaal ontwikkelen en als zelfstandige
en betrokken burgers kunnen functioneren in de samenleving.
 Waardenvol; we hanteren Gods Woord en Bijbelse normen & waarden als bron en richtlijn;
 Waardevol; centraal staat een waardevolle relatie met de Drie-enige God, de liefde voor jezelf en de ander;
 Boeiend; we bieden zo boeiend en aantrekkelijk mogelijk onderwijs.
 Bloeiend; we bieden onderwijs dat gericht is op het zo optimaal mogelijk ontwikkelen en ontplooien van talenten en kernkwaliteiten van de leerlingen.
1.1.1

Professionele identiteit

Doelen vanuit het jaarplan:
 Binnen onze organisatie is sprake van erkende ongelijkheid.
 Er is draagvlak en transparantie
 Ieders kwaliteiten worden goed benut
 Leerkrachten delen kennis, ontwikkelen kennis, nemen verantwoordelijk en zijn intrinsiek gemotiveerd om werkprocessen te verbeteren.
 Er is sprake van een veilige omgeving waarin welbevinden voorop staat en ieder werkt mee de ambities van de school te realiseren.
 Er is een heldere en gedeelde missie en visie van het team.
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Tijdens een aantal vergaderingen hebben wij als team stil gestaan en gereflecteerd over waar wij als professionals staan op het gebied van vakmanschap en
identiteit. Onderwerp: verbeteren en versterken van het vakmanschap en professionaliteit leerkrachten (zie jaarplan 2019-2020).
Samenvatting Teammeeting:
 Vanuit het team wordt aangegeven dat het spelen met de telefoon tijdens de vergaderingen ‘not done’ is.
 Artikelen aanleveren voor een vergadering om zo collega’s extra informatie te geven. Dit wordt door het overgrote deel van het team al positief
ervaren. Je bent hierdoor heel gericht (het desbetreffende onderwerp) tijdens de vergadering.
 Een aantal teamleden gaf aan dat dit voor hen niet nodig was. Een idee is om tijdens de vergadering activerende werkvormen in te gaan zetten. Het
team moet snelle keuzes kunnen maken. Door het actief bezig zijn tijdens de vergaderingen moeten wij als leerkrachten realiseren hoe wij telkens
stappen zetten in de juiste richting.
1.1.2

Maatschappelijk identiteit:

Hoe geven wij gestalte aan burgerschapsonderwijs?
Vanuit het team zijn de volgende punten aangegeven:
 Leerlingenraad
 Een collega heeft een koffertje waar hij de kinderen uitlegt over het stemmen enz.
 Schoonmaken rond de school
 Excursie naar het gemeentehuis
 CUMA-week
Hoe is de manier waarop wij het contact met maatschappelijke partners vormgeven?
 We nodigen organisaties uit om hier op school te vertellen aan de kinderen wat bepaalde mensen doen of hebben gedaan, bijvoorbeeld: Corrie ten
Boom.
Hoe dragen wij actief bij aan acties voor bijvoorbeeld hulporganisaties?
Vanuit het team zijn de volgende punten aangegeven:
 Project “geiten in Afrika”
 Zendingsgeld
 De witte stokkendag
 Bartimeüs
 Stageplek voor anderstaligen
 Project Edukans
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1.2

Dorcas voorselectie groep 8. Leerlingen nemen geld mee en daar kopen ze boodschappen voor. Sommigen helpen in hun vrije tijd mee bij de AH bij
het inpakken en sorteren van de boodschappen
Meldcode kindermishandeling en seksuele voorlichting en schoolklimaat en veiligheid

In een teammeeting is gesproken over de meldcode en kindermishandeling. Uit onderzoek weten we dat kindermishandeling en wat er mee samenhangt zeer
frequent voorkomt. De rol van de IB’er en de vertrouwenspersoon is hierin essentieel. De leerkrachten kennen de stappen van signaleren en melden. De
melding gaat via de IB’er.
 Voorstel: E-learing met het team
Pestprotocol: vertrouwenspersonen en pestcoördinatoren; Ellie en Jojanneke (in samenwerking met IB’er) zijn in alle groepen voorgesteld en de brievenbus
is bekend. Het pestprotocol is geüpdatet.
Schoolklimaat en veiligheid:
De volgende afspraken zijn in een vergadering opgefrist
 Hesjes aan, pionnen neerzetten op de hoeken! De eerste die school binnenkomt zet ze neer. De laatste die weg gaat zet ze binnen!
 Ook bij de deuren van de onderbouw moet toezicht zijn bij het naar binnen gaan.
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Hoofdstuk 2
2.1

Passend onderwijs

Stand van zaken passend onderwijs

In het schoolondersteuningsplan van de Cornelis Zeemanschool staat de basisondersteuning van de school uitvoerig omschreven. Voor gedetailleerde
omschrijving zie de website.
2.2

Schoolontwikkeling: jaarplannen.

De jaarplannen voor dit cursus jaar betreffen





2.3

Doelgericht werken/OGW
In alle groepen hangt een databord met groepsdoelen. Leerkrachten werken doelgericht. Het directe instructiemodel wordt ingezet.
Analyseren van opbrengsten
De leerkrachten zoeken planmatig een mogelijke verklaring als de voortgang van de leerlingen stagneert. Daarnaast analyseren wij de toetsen op
schoolniveau door ze te vergelijken met onze streefdoelen. Tijdens de groepsbesprekingen worden de voortgang en analyses besproken. In het MT,
datateam en de reken- en taalwerkgroepen worden resultaten bekeken en afspraken gemaakt.
Verbeteren en versterken vakmanschap en professionaliteit leerkrachten
De kwaliteiten van iedere leerkracht wordt gezien en benutten deze. Leerkrachten vergroten kennis, delen kennis, nemen verantwoordelijkheid en
zijn intrinsiek gemotiveerd om werkprocessen te verbeteren. Collegiale consultaties worden gedaan.
Drie collega’s zijn afgestudeerd als taalcoördinator. De collega’s nemen deel aan de taalwerkgroep en sturen hiermee het vak taal.
Uit de gegevens van de opbrengsten van de nieuwe taalmethode blijkt dat we een juiste stap gezet hebben inzake het stimuleren van de
taalontwikkeling van de leerlingen.
Een leerkracht heeft de Master Leren & Innoveren afgerond
Ondersteuningsprofiel

De Cornelis Zeemanschool biedt naast de basisondersteuning, extra ondersteuning aan kinderen met een visuele beperking. De binnenkant van het gebouw
is aangepast aan de behoeften van deze doelgroep en meer dan 95% van het team (leerkrachten en onderwijsassistenten) is geschoold in het werken met
deze leerlingen. Daarnaast is de zorg voor leerlingen met (mogelijke) dyslexie in de midden- en bovenbouw geïntegreerd in het onderwijs. Door een grote
aanmelding van leerlingen (schooljaar 2019-2020) met een taaltreinachtergrond en een TOS light arrangement ligt de nadruk voor het onderwijs door de
leerkrachten in de kleutergroepen bij taal- spraakproblemen. Dit is tevens de begrenzing binnen het onderwijs op de CZ, omdat deze leerlingen binnen het
reguliere onderwijs participeren (naast overige problematieken en de profilering van de school). De onderwijsbehoeften van de leerlingen worden afgezet
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tegen de draagkracht van de zorg (in - en buiten de groep) en de aandacht waar iedere leerling recht op heeft in alle groepen en bij de instroom van nieuwe
leerlingen.
2.4

Onderwijsachterstanden beleid (VVE)

Een deel van de gelden wordt vormgegeven door de onderwijsassistenten. Zij werken met kleine groepjes om zo te voorkomen dat leerlingen achterblijven
in hun ontwikkeling. Hiermee willen we hun kansen vergroten op een goede schoolloopbaan en hun maatschappelijke carrière vergroten. Daarnaast is een
deel van het geld gebruikt om ondersteuning voor de directeur te realiseren. Hierdoor is er meer tijd ontstaan om de kwaliteit in de groepen te volgen en
waar nodig een extra stimulans te geven.
2.5

Ouderbetrokkenheid

Het inzetten en vergroten van ouderbetrokkenheid wordt gedaan door:





2.5

Onderzoek van “scholen met succes”: Ouders voelen zich betrokken bij de school. Ze waarderen de vakbekwaamheid van de leerkrachten en de inzet
en de motivatie van de leerkracht.
Startgesprekken: De ouders wordt de mogelijkheid geboden om samen met hun kind doelen te stellen voor het aanstaande cursusjaar. Informatie
tussen ouder, kind en leerkracht wordt overgedragen. De startgesprekken worden door de ouders als positief ervaren.
Koffieochtenden: Onderwerpen als “seksuele ontwikkeling” en “Help, mijn kind heeft een taalprobleem”.
de PARRO-app: Via deze app kan de leerkracht communiceren met de ouders. Bijvoorbeeld het sturen van foto's van leuke onderwijsmomenten, het
up-to-date houden van de huiswerkagenda, enz.
Implementatiebeleid meerpresteerders

In school wordt gewerkt met :





Het signalerings- en diagnoseprotocol (SiDi) in alle groepen.
In de groepen wordt gebruik gemaakt van verrijking en verdieping in de ontwikkeling van deze leerlingen.
Iedere woensdagmorgen geeft juf Kramer deze leerlingen extra ondersteuning bij hun onderwijs.
Dit jaar maakt een leerling gebruik van de bovenschoolse plusklas. Dit is een plusgroep voor leerlingen uit groep 4 – 8. De aandachtspunten in deze
plusklas zijn hoe te komen tot leren, leren denken en leren voor het leven.
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2.6

Schorsing en verwijdering leerlingen. (indien van toepassing)

Hier hebben wij op de Cornelis Zeemanschool niet mee te maken gehad.
2.7

Samenvatting incidenten registratie.

We hebben een sluitend systeem voor het registreren van incidenten. Het gaat hierbij om fysiek geweld, wapenbezit, seksuele intimidatie, grove pesterijen,
vernieling, diefstal of drugs.
We hebben hier als school in 2019 niet mee te maken gehad.
De jaarlijkse controlelijsten Arbo-en Veiligheidsbeleid zijn in 2018 ingevuld. Daarnaast is er in 2019 een risico inventarisatie geweest, uitgevoerd door
Perspectief. Het plan van aanpak is hiervoor gemaakt en gezien en goedgekeurd door de MR en gelijk in werking gezet. Ons Veiligheidsbeleid is in 2018
herzien (toevoeging nieuwe meldcode).
2.8

ICT- ontwikkelingen

In dit achterliggende jaar zijn er drie digiborden vervangen door touchscreens. Wat betreft het kennisdelen omtrent deze borden is dit onderling door de
collega’s zelf vormgegeven.
2.9

Realisatie van het werken vanuit leerlijnen en/ of groepsdoorbrekend onderwijs

Wij werken binnen de CZ al een aantal jaren met het directe instructie model. Dit model biedt ons tijdens de instructielessen de mogelijkheid om te
differentiëren naar niveau. De dagelijkse terugblik dient voor de snelle leerlingen als een oriëntatie op de stof om vast te stellen of ze de stof begrijpen. Voor
de doorsneeleerlingen betekent de dagelijkse terugblik een reflectief moment t.a.v. wat al behandeld is. De zorgleerlingen kunnen ook meedoen aan de
dagelijkse terugblik of tijdelijk werken aan een opdracht op hun eigen niveau. In de presentatiefase krijgen de snelle leerlingen een korte instructie van wat
gemaakt moet worden. Voor de doorsnee leerlingen en eventueel voor de zorgleerlingen vindt een korte presentatie van de lesdoelen plaats.
In de fase van de begeleide oefening wordt de te behandelen stof geoefend onder begeleiding van de leerkracht. Hier kunnen de leerlingen naast het
individueel uitvoeren van opdrachten ook samenwerken. Dus het werken met de leerlijnen gebeurt in ons onderwijs. In de groepen wordt gewerkt met een
frontale en klassikale instructie volgens het al eerder genoemde ADI-model. Hierin komen voortdurend de vaste stappen terug tijdens de instructie. Het
activeren van de leerlingen wordt vormgegeven door modeling en het inzetten van coöperatieve werkvormen.
De periodieke terugblik aan het einde van de les is voor alle leerlingen.
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2.10

Uitslag IEP toets 2018 (t.o.v. doelstelling SBP of schoolambitie)

De gemiddelde schoolscore voor de IEP van dit jaar (2019) was 77,5 in 2018 was de score 79,0. In 2016-2017 was de score 72,03. Dit betekent dat wij drie
jaar achter elkaar onvoldoende gescoord hebben.
Het is goed om te weten dat de onderwijsinspectie een andere schoolweging gaat hanteren. Zij maken gebruik van de weging vanaf 20 tot 40. Dit betekent
dat hoe lager het getal van de schoolweging is, hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders. Hierdoor krijg je een veel hoger getal qua opbrengsten.

De inspectie vraagt van onze school om:



Op 1F-niveau op 85% te scoren.
Op niveau 1S/2F op 41,5% te scoren. Voor het jaar 2018 en 2019 is het ons gelukt om zelfs boven dit niveau te scoren.

Ambities en aanpak:
 Cito en IEP-toetsen oefenen ter voorbereiding op de IEP. Dit voor het wegnemen van de spanning en ter voorbereiding van wat leerlingen kunnen
verwachten.
 OGW met behulp van het databord doelgericht werken; met fouten(analyse) van (cito)toetsen op groeps-, of leerling niveau verder werken.
Leerlingen ook medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces
 Het versterken en verdiepen van de analysevaardigheden van de leerkrachten.
 Het monitoren door het MT volgens een onderwijskundige cyclus.
 Het uitbouwen van het werken met de methode Taal Actief. De Taalwerkgroep is bezig met het beleidsplan, het maken van afspraken om te komen
tot taaltaal en spellingtaal en doorgaande lijnen voor een goede aansluiting in alle groepen.
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De LIST-methodiek borgen. Er zijn veel nieuwe leerkrachten ingestroomd op de CZ. We gaan een nu meting doen, en aan de hand daarvan met een
externe aan het werk om de ‘way of LIST life’ weer op te frissen en eigen te maken.
Het implementeren en borgen van de leerlijn rekenen en het hanteren van dezelfde rekentaal. Monitoren op de uitvoering (instructie, automatiseren,
leerlingen actief erbij betrekken, aanbieden op niveau en vooral de focus op de midden- en bovenbouwgroep door het MT. De doorgaande lijn moet
duidelijk zijn door de hele school.
De doorgaande lijn voor zelfstandig werken uitwerken; nu meting door de werkgroep en samen aan het werk om af te stemmen, nieuwe afspraken
maken en komen tot een doorgaande lijn binnen - en buiten de klas.
Kernreflectie (sociaal emotionele leerlijn) en de sociale groepsontwikkeling bewust bespreken (tijdens overdracht en vergaderingen) en toezicht
houden op de doorgaande lijn en de uitvoering daarvan door het MT .
We gaan integraal aan het werk: de hele school is betrokken bij bijna alle onderdelen. Op een aantal onderdelen laten we expert-externen ons de
ondersteuning geven die we nodig hebben. Dit is terug te zien het schoolplan 2019-2022 en de bijbehorende jaarplannen.
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Hoofdstuk 3
3.1

Personeel

Individuele scholing en teamscholing inclusief opbrengsten

In 2019 is er geen wisseling geweest van leerkrachten van andere scholen naar ons team toe. We hebben te maken gehad met vervanging op het
gebied van zwangerschapsverlof en arbeidsongeschiktheid. De startende leerkracht wordt begeleid door de schoolopleider en door de directeur
waarbij geregeld klassenbezoeken plaatsvinden. De directeur vervult deze rol tot op zekere hoogte, dit gezien het feit dat de directeur ook een
beoordelende functie heeft. We vinden als school de kwaliteit van ons onderwijs heel belangrijk en bewaken dit onder andere d.m.v. collegiale
consultatie, gesprekkencyclus en groeps-en flitsbezoeken. Zo werken we dagelijks aan een professionele cultuur, waarbij we elkaar aanspreken op
gemaakte afspraken en gedrag. Bij de beoordelingsgesprekken scoort 100% van de medewerkers minimaal een voldoende. De directeur staat sinds
2015 geregistreerd in het schoolleidersregister en zij heeft in 2019 een herregistratie aangevraagd en het bewijs gekregen van goedkeuring op basis
van de door haar gevolgde nascholing. Alle collega's volgen nascholing. In teamverband en een aantal ook individueel. De medewerkers zijn zelf
verantwoordelijk voor hun bekwaamheidsdossier.
3.2

Coaching begeleiding leerkrachten.

Op de Cornelis Zeemanschool volgen we het beleid "invallers" en "startende leerkracht". Dit betekent concreet dat er meerdere groepsbezoeken en
gesprekken plaatsvinden door de directeur. De schoolopleider volgt deze leerkrachten ook en doet de intervisiebijeenkomsten. Daarnaast voert zij
ook coachingsgesprekken en regelt zij de SVIB-trajecten (video-interactiebegeleiding).
3.3

Ziekteverzuimcijfers en de verklaring

Op de Cornelis Zeemanschool hebben we weinig te maken gehad met ziekteverzuim. Het verzuim over 2019 betrof 5%. Het verzuim dat er was, was
over het algemeen kortdurend.
Een van de collega’s was een langere tijd afwezig door ziekte en volgde daarna een re-integratietraject. Het lage ziekteverzuim is te danken aan de
grote betrokkenheid van leerkrachten: men meldt zich niet gauw ziek, omdat het zo moeilijk is om vervanging te krijgen. Het is een punt van aandacht
voor de directeur om ervoor te waken dat de medewerkers zich niet uitputten en te lang doorlopen met klachten. Dit blijft een gesprekspunt tijdens
de gesprekkencyclus.
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3.4

Mobiliteitsbeleid: intern en extern

Intern zijn twee collega's van groep gewisseld. Een andere leerkracht heeft geen vaste groep meer, maar doet nu vervanging duurzame inzetbaarheid en
geeft extra ondersteuning aan meerpresteerders.
3.5

Knelpunten personeel en wijze waarop daarop geanticipeerd is

Dit jaar zijn er de leeggevallen plaatsen opgevuld door leerkrachten vanuit het eigen team, dit omdat er geen andere vervanging voor handen was. Het team
zit nu op een punt dat vervanging door eigen mensen niet meer gecontinueerd kan worden. Het punt van overbelasting is nu bereikt. Wij moeten met z’n
allen ervoor waken dat nog meer mensen om gaan vallen.
3.6

Werkdruk

De werkdruk is onacceptabel hoog en leerkrachten maken te lange dagen. 79% van de medewerkers is hier ontevreden over en men ervaart een te hoge
werkbelasting.
Parttime werken wordt als oplossing gezien om het fulltime vol te houden; op de dagen dat de collega vrij is wordt er gewoon doorgewerkt. De jaartaak is
slechts een papieren tijger om de uren passend te maken. De overheid legt kerntaken van ouders bij de scholen neer, op het gebied van opvoeding, normen
en waarden, goede voeding, meer bewegen, enz. Onze kerntaak is echter het geven van goed onderwijs!
Op didactisch gebied stellen we onszelf steeds de volgende kernvraag: Wat is onze bijdrage aan goed onderwijs en hoe kunnen wij dat beter maken?
De directeur heeft als kernvraag: Bewaakt en ontwikkelt de directie de kwaliteit van de school? Passend onderwijs vraagt veel van de leerkrachten, om ieder
kind de aandacht en ondersteuning te bieden die het verdient. Ons doel is niet een vat te vullen maar leerlingen te inspireren!
Als team zoeken we zelf naar mogelijkheden om de problemen die zich voordoen wat betreft de groeiende werkdruk om te denken en ruimte te zoeken. Dit
betekent heel concreet dat we gaan schrappen in taken. Het bespreekbaar maken en houden is een van de belangrijkste manieren om met de werkdruk om
te gaan. Eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen blijft het allerbelangrijkste: De kernvraag is hoe de balans tussen werk en privé
bewaard moet worden om te voorkomen dat medewerkers overbelast worden.
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3.7

Duurzame inzetbaarheid

Dit cursusjaar worden de duurzaamheidsuren op dinsdag en donderdag gedraaid. Wij moeten opmerkzaam zijn dat door de krapte op de arbeidsmarkt heel
moeilijk vervanging is te vinden. Dit geldt ook bij ziekte tijdens de duurzaamheidsuren.

3.8

Strategisch personeelsbeleid

Tijdens gesprekken is er sprake van tweerichtingsverkeer; er moet oprechte aandacht zijn voor elkaar. Als je ziet dat de collega’s met hun leerlingen bezig
zijn, dit benoemen en complimenten geven. Hiermee wil ik als directeur laten zien welke waarde iemand toevoegt aan de Cornelis Zeemanschool.
In dit cursusjaar heeft een aantal leerkrachten hun studie afgerond, wat erin resulteerde dat we drie taalcoördinatoren erbij hebben gekregen. Een leerkracht
heeft zijn master afgerond. Deze kennis wordt nu ingezet in de verschillende leerteams.
Tijdens de gesprekken die ik heb gevoerd is het leerpotentieel van de CZ goed in kaart gebracht. Vanuit deze gesprekken zijn ook individuele gesprekken
gevoerd over wat er nodig is om verder te groeien of waar een SVIB-traject nodig was om deze groei weer vlot te trekken.
Twee collega’s hebben te kennen gegeven dat zij “Zelfstandig werken” inhoud en gestalte willen geven. Dit proces willen zij binnen drie jaar afgerond hebben.
Wat ons als team zorgen baart is de grote werkdruk. Er zijn geen invalmogelijkheden, waardoor de kwaliteit ernstig onder druk komt te staan. Als directeur
probeer ik te voorkomen dat de collega’s overbelast raken. Dit jaar is er een audit uitgevoerd. De uitkomsten zullen in 2020 met het team en de ouders
worden gedeeld.
Teamscholing en individuele scholing
Teamscholing:
 Begrijpend lezen (Gijselien)
 Omgaan met blinde- en slechtziende leerlingen in het onderwijs en de gymzaal
Individueel:
 Herregistratie directeurenopleiding: Dittie Hoekstra.
 Cursus nieuwe methode aanvankelijk lezen; cursus PLG; kwaliteit en opbrengsten; IB-dag nascholing; Studiedag: ‘Nieuwkomers in het onderwijs’:
Ineke Alblas
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Masteropleiding: Cees Snoek (afgerond ) en Fokke Imthorn (gestart)
Opleiding taalcoördinator: Corina Schraal, Willemien Baak en Marja Kramer (afgerond).
Cursus ‘Analyseren en Opbrengsten’: Griedit Wakker, Vrouwke Pasterkamp, Gerdien Tuinstra, Jacolien ten Napel, Dittie Hoekstra en Daniëlle Bakker.
Cursus Management: Lucas Visser en Daniëlle Bakker
Congres meer- en hoogbegaafde leerlingen: Marja Kramer
Verdiepingscursus vertrouwenspersoon en pestcoördinator: Ellie Ras en Jojanneke Visser
Cursus ‘Met Sprongen Vooruit’: Jonanneke Visser, Arina de Jong, Tamara Kramer, Loes de Vries en Corina Aalvanger
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Hoofdstuk 4
4.1

Beheer en financiën

Realisatie afgelopen boekjaar

Realisatie Mp's en overig onderhoud. Er zijn nieuwe dakgoten aangebracht over de gehele school. Na veel lekkageproblemen is besloten om deze vervanging
te realiseren. Wij hebben geconstateerd dat deze problematiek verholpen is.
Het klein onderhoud wordt door de conciërge gedaan; deze is één dagdeel per week hiervoor aangesteld.
4.2

Bijzonderheden MOP en overig onderhoud, eventuele nieuw-/verbouw en grotere aanpassingen

Niet van toepassing.
4.3

Vandalisme

We hebben dit jaar veel te maken gehad met vandalisme met het pannaveld. Deze kosten werden steeds groter. Daarom heeft de directeur een gesprek
gevoerd met de ambtenaar dhr. J. Bosch van de gemeente Urk. Samen is besloten om de doeltjes van het pannaveld zodanig aan te passen, waardoor ze
‘hufterproof’ zijn geworden. De aannemer zou de kosten voor zijn rekening nemen. Wij hebben op deze aanpassing meer dan een half jaar moeten wachten.
4.4

Bijzondere uitgaven

Dit jaar is er een boekenfonds in het leven geroepen. Hiervoor is een aantal ouders benaderd met de vraag of zij financieel wilden bijdragen voor dit
boekenfonds. Als team zijn wij dankbaar dat dit ook gebeurd is en dat wij een aantal boeken hebben kunnen kopen voor de gehele school.
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Hoofdstuk 5
5.1

Communicatie en kwaliteit

Ver(ant)woorden onderwijskwaliteit:

Als team zijn wij gestart met het werken met de referentieniveaus vanaf de groepen 6, 7 en 8. Dit betekent samen kijken welke leerlingen het 1F/ 2F-niveau
al behaald hebben en wat te doen wanneer leerlingen het 1F-niveau nog niet behaald hebben.
De onderwijsinspectie werkt nu met een wegingsfactor per school. Dit wordt vastgesteld op basis van 5 indicatoren. Voor de Cornelis Zeemanschool heeft dit
erin geresulteerd dat wij 33,6 wegen. Concreet betekent dit dat wij boven de 85% 1F scoren en boven de 45% 2F/1S. Hieruit kunnen we concluderen dat we
als school goed werk hebben geleverd. Voor de toekomst betekent dit dat we de leerlingen extra leertijd en instructie aanbieden om tegemoet te komen aan
de onderwijsbehoeften van onze leerlingenpopulatie.
5.2

Informatie en interne communicatie: bijvoorbeeld website en scholen op de kaart, nieuwsbrieven, ouderportal, Parnassys, rapporten, ouderavonden.

Onze school heeft, net als de andere scholen van de vereniging, een eigen website. Op deze site is veel informatie over onze school te vinden. Elke groep
heeft tevens zijn eigen webpagina. Ouders kunnen reageren via de site, op nieuws, of bepaalde onderwerpen of bv. voor het opvragen van informatie. De
website van de vereniging is overkoepelend. Ook hier kunnen ouders interessante informatie op vinden. Vanaf januari 2019 heeft de MR ook een eigen
onderdeel op de site van de Cornelis Zeemanschool.
De school mailt voor iedere vakantie een Nieuwsbrief naar de ouders. In deze Nieuwsbrief staat o.a. informatie over het team, actueel nieuws, agenda.
Met behulp van de Parro-app wordt er veel gecommuniceerd met de ouders. Dit kan met allen tegelijkertijd of persoonlijk. Dit wordt door de ouders als
heel positief ervaren.
De CITO-resultaten worden meegegeven in het rapport. In deze rapporten wordt ook werk van de leerlingen toegevoegd.
De ouderportal wordt niet meer gebruikt, een aantal jaren geleden hebben wij de ouderportal opengezet, maar het aantal ouders wat hier gebruik van heeft
gemaakt was op een hand te tellen. Gezien de kosten die het met zich meebracht, hebben we besloten om dit project stop te zetten.
Het onderwerp kwaliteit staat bij ons hoog op de schoolagenda. Kinderen ontwikkelen zich allemaal op hun eigen wijze en in hun eigen tempo. Om beter
tegemoet te komen aan de leerbehoefte van de kinderen wordt op adaptieve wijze in de school gewerkt. Binnen een groep wordt er op meerdere niveaus
lesgegeven (differentiatie). Niet alle kinderen doen hetzelfde. De een heeft meer oefenstof en tijd nodig en de ander kan extra leerstof aan. Het ene kind
heeft bijvoorbeeld extra uitleg en begeleiding nodig, waar een ander na een korte instructie zelfstandig aan het werk kan. De leerkrachten binnen de school
richten zich op een sterke afstemming in de ontwikkeling van de leerlingen.
Om de kwaliteit te borgen werken we ‘opbrengstgericht’ (OGW). Dit houdt in dat wij als school systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren
van de leerprestaties van de kinderen en de effectiviteit van ons onderwijs. De school heeft doelen gesteld ten aanzien van de leerprestaties. Het
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onderwijsprogramma en het proces zijn daarop ingericht, na iedere toets worden de opbrengsten gemeten. De leerkracht analyseert en interpreteert de
gegevens en stelt afhankelijk van de resultaten zijn/haar onderwijsprogramma bij.
De kwaliteit van het onderwijs staat ernstig onder druk, door de tekorten van leerkrachten in het basisonderwijs. Hierdoor is ontzettend moeilijk om
vervanging te vinden bij ziekte of zwangerschap. Door de inzet van het team om deze tekorten zelf op te vangen, hebben we grotendeels voorkomen dat
leerlingen naar huis moesten worden gestuurd. Desondanks blijft de kwaliteit een punt van zorg en aandacht.
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Hoofdstuk 6
6.1

Financiën

verantwoording uitgaven onderwijsleerpakket, software en schoonmaakartikelen

Nummer

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

4300

Verbruiksmateriaal

€17.270

€16.247

Budget 2019

Uitgave 2019

*Toelichting

Overschot /Overschrijding
> € 1.000,- ? *

Zuinig beleid gevoerd

Nummer

Onderwerp

4300

Verbruiksmateriaal cultuureducatie kostendrager 1322 en
€3.865
financieringsbron 179

€2.517

Nummer

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

4235

Schoonmaakartikelen

€3.100

€3.168

Overschot /Overschrijding
> € 500,- ? *

* Toelichting

Overschot /Overschrijding
> € 1.000,- ? *

* Toelichting
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Nummer

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

Overschot /Overschrijding
> € 500,- ? *

4305

ICT (onderwijskundige software)

€5.300

€6.145

Overschrijding €845

* Toelichting Vanwege R&B onderzoek moesten er computers aangeschaft worden voor de werkplekken van de leerkrachten

Nummer

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

4311

Kleine inventaris

€650

€16

Nummer

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

4315

Bibliotheek en documentatiecentrum

€750

€605

Nummer

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

4316

Abonnement lectuur en tijdschriften

€410

€347

Overschot /Overschrijding
> € 500- ? *

* Toelichting

Overschot /Overschrijding
> € 500,- ? *

* Toelichting

Overschot /Overschrijding
> € 500,- ? *

* Toelichting
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Nummer

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

4320

Reproductiekosten / drukwerk

€5.080

€5.593

Overschot /Overschrijding
> € 500,- ? *

* Toelichting Extra papier besteld

Nummer

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

4120

Afschrijvingskosten OLP

€10.820

€10.704

Nummer

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

4130

Afschrijvingskosten ICT

€831

€898

Nummer

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

4135

Afschrijvingskosten onderwijskundige apparatuur

€885

€885

Overschot /Overschrijding
> € 500,- ? *

* Toelichting

Overschot /Overschrijding
> € 500,- ? *

* Toelichting

Overschot /Overschrijding
> € 500,- ? *
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* Toelichting

Overschot /Overschrijding
> € 500,- ? *

Nummer

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

4160

Afschrijvingskosten huishoudelijke apparatuur en machines

€124

€124

Nummer

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

Overschot /Overschrijding
> € 500,- ? *

4195

Overige afschrijvingskosten

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

Overschot /Overschrijding
> € 1.000,- ? *

Aanschaffingen OLP met een meerjaarlijks karakter

€6.700

€6.247

* Toelichting

* Toelichting N.V.T.

Nummer

* Toelichting
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6.2

verantwoording uitgaven meubilair

Nummer

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

4310

Onderhoud inventaris en meubilair

€1.400

€1.198

Nummer

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

4140

Afschrijvingskosten kantoormeubilair

€2.380

€2.380

Nummer

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

4150

Afschrijvingskosten schoolmeubilair

€5.898

€6.040

Overschot /Overschrijding
> € 500,- ? *

* Toelichting

Overschot /Overschrijding
> € 500,- ? *

* Toelichting

Overschot /Overschrijding
> € 500,- ? *

* Toelichting

24

Nummer

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

Aanschaffingen meubilair met een meerjaarlijks karakter

€0

€1.266

Overschot /Overschrijding
> € 1.000,- ? *

* Toelichting Was niet begroot, deze kast was nodig om de goede gang van de organisatie te waarborgen

6.3

Uitgaven Nascholing en Cultuureducatie

Nummer

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

Uitgaven nascholing ten laste van de Prestatiebox team

€7.750

€6.734

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

Uitgaven nascholing ten laste van de Prestatiebox directie

€2.000

€2.950

Overschot /Overschrijding
> € 1.000,- ? *

* Toelichting

Nummer

Overschot /Overschrijding
> € 500,- ? *

* Toelichting Nascholing directie inzake certificering

25

Nummer

Onderwerp

Budget 2019

Uitgave 2019

Overschot /Overschrijding
> € 500,- ? *

Uitgaven cultuureducatie
* Toelichting

6.4

Verantwoording werkdruk (los bijgevoegd)

6.5

Verantwoording inkomsten en uitgaven schoolbankrekening (los bijgevoegd)

6.6

Ouderbijdragen (los bijgevoegd)
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