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Met dit overzichtelijke jaarverslag, krijgt 
u in vier pagina’s een totaalbeeld van het 
schooljaar 2019-2020. U kunt lezen aan 
welke doelen 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 een intens schooljaar, waarin 
er door het team hard gewerkt is aan 
onze jaardoelen. Door Corona hebben we 
gedeeltelijk een pas op de plaats moeten 
maken. Ook ziekte en het lerarentekort 
zijn de twee grote stressveroorzakers 
geweest. Toch hebben we goede 
stappen gezet om naar onze visie toe te 
werken;  Jenaplanonderwijs 2.0 - modern 
en kwalitatief  goed onderwijs. Qua 
opbrengsten van de basisvakken zijn we 
nog niet waar we willen zijn, maar ik zie 
een stijgende lijn. Ik kijk er naar uit om 
volgend schooljaar met het team, ouders en 
kinderen verder te bouwen.

Jamila Helstone
Schoolleider
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PC Jenaplanbasisschool

DE VERREKIJKER 

 
 Kernwaarden:
 
  Flexibel
Durf…te dromen, te leren, te doen!

Ontdek 
Zelf  zien is onthouden, zelf  doen is 

kunnen

Creatief  
Creatief  ontwikkelen vanuit je eigen 

kracht

Ultiem 
Van kind naar gelukkige evenwichte 

en kritische jongere

Samen 
We overbruggen verschillen door 

samen te werken

Op jou!
 Veilig leren in jouw tempo, op jouw 

manier

 
Kinderen (1-10-2019):  131 
 
Medewerkers:    12 
 
Stamgroepen:    5

Een levend digitaal portfolio

Thematisch & onderzoekend leren

Profilering Jenaplanonderwijs

HGW cyclus

Opbrengsten van de basisvakken 

voldoende

Geïntegreerde verbinding met 

de peuters



Opbrengsten

Eindtoetsgroep 8 

De eindtoets (IEP) heeft dit 
schooljaar niet plaatsgevonden 
in verband met Corona. Het 
schooladvies is gebaseerd op 
resultaten van de Nederlandse 
Intelligentietest voor 
Onderwijsniveau (NIO) en het 
beeld van de groepsleider van 
de ontwikkeling van de kinderen 
over de afgelopen jaren.

Kinderen

 Zij-instroom vanuit andere basisscholen   7

 Instroom 4-jarige     23

 Zij-uitstroom naar Boa, SO, SBO  -2

 Zij-uitstroom naar andere basisscholen -2

 Uitstroom kinderen groep 8   -18

 Netto         8

Verdeling aantal kinderen

 4 - 7 jaar      82

 8  en ouder      66

De kinderen zijn verdeeld over 5 stamgroepen met een 
gemiddelde groepsgrootte van 26,2 op 1 oktober 2019.

Kortdurende ziekte is wisselend georganiseerd; 
groepen zijn soms opgedeeld, invaller uit het 
invalteam voor stamgroep, of  een stamgroep is naar 
huis gestuurd wanneer er geen andere oplossing 
was. Het verzuimpercentage van alle Kopwerk/
Schooltij medewerkers is 5.% . Voor het schooljaar 
2019-2020 is dit voor de Verrekijker 5,99%

Medewerkers
Dit schooljaar zijn we gestart met 12 collega’s op de 
Verrekijker. 1 collega is in januari 2020 langdurig ziek 
geworden. Dankzij de enorme flexibiliteit van het team en 
met ondersteuning van Joëlle hebben we de afwezigheid 
opgevangen. 

Uitstroomgegevens Groep 8



Samenwerking

Cijfers tevredenheid

Ouders:   8

Kinderen:   8,9

Team:    8,5

Een mooi resultaat, maar wij 
blijven zeker kijken waar nog 
mogelijkheden liggen voor 
verbeteringen.

Personeelsbeleid 
 
Dit schooljaar zijn we gestart met 
een pilot om ontwikkelgesprekken te 
voeren in plaats van functionerings- 
en beoordelingsgesprekken. De 
ontwikkelgesprekken zijn gekoppeld aan 
de schooldoelen van dit schooljaar. Met alle 
teamleden is er een gesprek gevoerd in het 
kader van de gesprekkencyclus.

Tevens hebben er dit schooljaar diverse 
klassenbezoeken plaatsgevonden door de 
directie met behulp van een kijkwijzer.

Op teamniveau heeft scholing 
plaatsgevonden met betrekking tot 
implementatie MijnRapportfolio, 
kindgesprekken, inzet Alles-in-1 tijdens de 
tweedaagse.  Twee scholingsmomenten zijn 
niet doorgegaan in verband met de staking 
en Corona. Diverse teamleden hebben 
cursussen gevolgd via Onderstroom zoals 
cursus BHV. Individueel hebben enkele 
teamleden een individuele opleiding gevolgd 
in de lijn van hun taak/functie. 

Een knelpunt bij de investering van 
scholing blijft de beperkte mogelijkheid om 
vervanging te organiseren.

Stichting Kappio kinderopvang 
(peuterschool Het Avontuur)

Nederlandse Jenaplan  
Vereniging (NJPV)

Basisschool De Windwijzer

Het Liniecollege

SKDH Den Helder

Onderwijs Begeleidings Dienst 
Noordwest (OBD) 

Triade - Huis van de kunsten

Praktijkschool de Pijle



Een korte terugblik op onze successen
Het afgelopen schooljaar 2020-2021  zijn 
de volgende verbeteringen opgestart of  
gerealiseerd:

 ● Het vergroten van eigenaarschap bij de 
kinderen. 

 ● De implementatie van MijnRapportfolio. 
Dit digitaal portfolio, daagt kinderen 
uit om doelgericht en meer betrokken 
te zijn bij hun eigen ontwikkeling. 
De groepsleiders hebben tijdens de 
tweedaagse een training hiervoor 
gevolgd bij MijnRapportfolio. 

 ● De portfoliogesprekken heten voortaan 
Porfoliopresentaties, waarbij het kind 
met behulp van een ‘praat’ papier 
zijn/haar ouders vertelt over zijn/haar 
ontwikkeling. De groepsleider heeft 
vooraf  aan dit gesprek een gesprek 
met het kind over de inhoud van 
MijnRapportfolio. De groepsleiders 
hebben tijdens de tweedaagse een 
training hiervoor gevolgd bij Irma de 
Bood van de OBD. 

 ● De aanschaf  van vernieuwd 
methodemateriaal van Alles-in-1, zowel 
nieuwe lesboeken als leskisten. 

 ● De planning van de methode Alles-in-1 
en Alles Apart is aangepast, zodat de de 
groepsleider doelgerichter de leerstof  
kunnen aanbieden. 

 ● De inzet van het digitale, adaptieve 
programma Speelboom in groep 5 t/m 
8 om kinderen actiever en bewuster te 
maken van hun leerproces bij spelling. 

 ● Bij elk thema is er aandacht besteed 
aan wetenschap en techniek in elke 
stamgroep. De groepsleiders hebben bij 
de teamvergaderingen ‘goodpractice’ 
voorbeelden laten zien.  

 ● De aanschaf  van 45 nieuwe Chromebooks 
en 5 I-pads. Dit heeft als doel om de ICT-
vaardigheden en het eigenaarschap van 

de kinderen te vergroten. 

 ● Het continueren van handelingsgericht 
werken door de groepleiders met 
behulp van de ingezette interventies 
om de kwaliteit van de doorgaande lijn 
van de kwaliteitszorgcyclus te borgen 
zoals het bijhouden van het didactisch 
groepsoverzicht (DGO) per groep en 
kind, analyse van de methodetoetsen 
en CITO resultaten. De groepsleiders 
hebben tijdens de studiedagen een 
presentatie gegeven over hun analyse 
van de groep. Welke interventies 
werken en waar wordt de volgende 
periode extra aandacht aan besteed?  

 ● De zichtbaarheid van de school:
 ● De waaier met als motto: Focus op 

jou! ligt op verschillende plekken in 
Julianadorp.

 ● Ouders worden betrokken door 
middel van nieuwsbrieven, social 
media en Parro. De huisstijl is 
aangepast, ook bij de schoolgids. 

 ● We zijn een samenwerking 
aangegaan met het Liniecollege voor 
het onderhoud van het schoolplein. 

 ● De samenwerking met peuterschool Het 
Avontuur intensiveren.

 ● Samen hebben wij een werkmiddag 
gehad waarij we nagedacht hebben 
over de visie op de doorgaande lijn 
van peuters naar kleuters. 

 ● Door Corona hebben wij enorme 
stappen gemaakt met digitaal 
thuisonderwijs door ondere andere 
het gebruik van het programma Teams, 
instructievideo’s. Dit komt overeen met 
het ICT-plan in de cloud werken van 
medewerkers en kinderen. 


