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2. Inleiding 

Het jaarverslag dat voor u ligt is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 2016-2017 aan ouders, leerlingen en alle 
anderen die bij onze school betrokken zijn. Het geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen, opbrengsten en activiteiten van 
het afgelopen schooljaar. We hebben getracht het tot een leesbaar verslag te maken, zonder al te veel achtergrondinformatie. 
 
Voor uitgangspunten en doelstellingen in deze schoolplanperiode verwijzen we naar het Schoolplan 2015-2019. Ook op de 
Schoolwiki (www.eendracht-apeldoorn.nl) vindt u relevante informatie m.b.t. planningen, afspraken en protocollen. 
 
Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen of opmerkingen hebben dan horen we dat graag van u. 
 
Ellen Mulder, directeur van OBS De Eendracht  
 
3.  Doelen van OBS De Eendracht  
 
Onze missie 
 
Eendracht United: De Eendracht is een school, die wereldgericht is en waar samen leren, samen spelen en samen werken centraal 
staan om de kinderen het zelfvertrouwen en de bagage mee te geven om sociaal, zelfstandig en creatief denkend in de wereld te 
staan en daaraan hun eigen waardevolle bijdrage te kunnen leveren.  
 
Onze visie 
 
De Eendracht is een veilige haven en een prettige ontmoetingsplaats waar kinderen, ouders en leerkrachten graag komen en waar 
in een positieve sfeer met wederzijds vertrouwen goede resultaten worden behaald.   
 
Met oog voor elk individu werken we samen om de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve mogelijkheden van onze leerlingen 
optimaal te ontwikkelen, opdat zij goed en actief kunnen participeren in de samenleving. Een opbouw  in zelfstandig werken is 
daarbij van essentieel belang, omdat ook ieder kind zelf verantwoordelijkheid moet leren dragen voor het eigen werk en de eigen 
ontwikkeling.  
 

http://www.eendracht-apeldoorn.nl/
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In een klimaat waar vertrouwen en respect worden voorgeleefd, gegeven en gevraagd leren kinderen door samen spelen, samen 
werken en samen leren rekening houden met elkaar en elkaars mogelijkheden en overtuigingen en daarmee ook zorg te dragen 
voor elkaar.  
 
De Eendracht als Lerende Organisatie 
 
We willen met De Eendracht graag een Lerende Organisatie (een theorie van Peter Senge) zijn. Deze theorie kent 5 disciplines, 

waarbij we ons met het team geregeld in ontwikkelen: 

- Een gezamenlijke visie: die staat hierboven en wordt door ieder teamlid onderschreven. 

- Teamleren: samen met het team nieuwe ontwikkelingen of scholingen oppakken en leren van en met elkaar. 

- Persoonlijk meesterschap: professionalisering van ieder teamlid in belang van het geheel. 

- Systeemdenken: alles heeft met elkaar te maken; we doen niet zomaar iets, we maken keuzes, die met elkaar te maken 

hebben en met de visie van de school als geheel. 

- Mentale modellen: iedereen heeft zijn eigen manier van denken, maar om goed samen te kunnen werken aan het doel van 

de school in het belang van de kinderen, moeten we onze manieren van denken op elkaar afstemmen, zodat we samen 

dezelfde taal spreken. 

 
Onze identiteit en profilering 
 
Waarom kiezen voor onze school? 

 We zijn een goede school met veel nieuwe, moderne leermiddelen en met een enthousiast team. 

 We hebben een positief inspectierapport (februari 2016). 

 De ontwikkeling van de kinderen wordt heel goed gevolgd. Leerkrachten bewaken planmatig samen met de Directie en IB 

(intern begeleider) de individuele ontwikkelingen en groepsprocessen en sturen eventueel bij; 

 Vanaf groep 1 krijgen de kinderen al eenmaal per week Engelse les en elke 2 jaar zijn er een Engelse voorleeswedstrijd en 

een Engelse themaweek; 

 Kinderen van alle levensovertuigingen en uit alle maatschappelijke stromingen zijn welkom. 

 Vanaf groep 5 worden wekelijks lessen humanistisch vormingsonderwijs (HVO) of godsdienstonderwijs (GVO) aangeboden; 

 Gebruik van ICT is vanzelfsprekend in al onze groepen en bij de methodes; 

 Mediawijs maken we de kinderen (en ouders) in de themaweek, waarin ook wordt ingegaan op de gevaren van Internet.  
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 Via onze moderne website, Facebook en Twitter zijn veel van onze activiteiten te volgen; 

 Ouders kunnen de resultaten van hun kind volgen via het Ouderportaal; 

 Ouders kunnen hun kind dagelijks tot in de groep begeleiden; 

 Ouders spelen een grote rol in onze school, zij participeren op verschillende wijzen in veel werkgroepen die iets voor school 

doen in de vorm van overleg, klussen, begeleiden, onderhouden, organiseren, helpen, etc. 

 De sfeer en omgang onder de ouders, leerkrachten en leerlingen wordt als heel prettig en professioneel ervaren. Dit kwam 

ook naar voren in de tevredenheidpeiling die onder de ouders is gehouden in 2016; 

 De Eendracht besteedt specifiek aandacht aan levensbeschouwelijk onderwijs en verantwoordt jaarlijks op welke wijze in 

een document LeVo. 

 Via het afwisselende programma van het Cultuurmenu wordt in alle leerjaren een gevarieerd cultureel aanbod verzorgd 

(cultureel erfgoed, beeldende vorming, dans, drama, etc.).  

 De Eendracht beschikt over een voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse opvang (VSO, TSO en BSO). Deze 

opvang wordt vakkundig verzorgd door Kindercentrum.nl. 

 De school doet mee aan veel centraal geregelde schoolsportactiviteiten (voetbal, slagbal, basketbal, atletiekdagen, etc.). 

Daarnaast worden vaak verschillende sportclinics georganiseerd; 

 We maken deel uit van de Brede School (samen met de Rietendakschool en de Willem van Oranjeschool), waardoor er 

onder en na schooltijd veel leuke, zinvolle en leerzame extra activiteiten voor de kinderen zijn. 

 

 

3 Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 

Wat waren de doelen van dit jaar en in hoeverre zijn die bereikt (Ontwikkelingsplan 2016-2017)? Wat pakken we volgend jaar op? 
 
 Onderwijs 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 ‘Anders Leren, anders organiseren’ Dit vliegen we praktisch aan. Voor 
de leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften is een aanpak 
nodig, die we proberen te 
organiseren in de klas. 
Daarnaast willen we de beter 

Als vorig jaar, maar we lopen wel 
tegen grenzen op. De groepen 
worden erg groot en we hebben 
veel zorgleerlingen. 
We vragen meer ondersteuning aan 
via het SWV en de ‘lichte 

Als vorig jaar 
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presterende leerlingen iets extra’s 
bieden (zie 5.2). 
Dat betekent dat we het 
klassenmanagement moeten 
aanpassen om het allemaal 
mogelijk te maken. 
(Scholing ‘School aan Zet’ vorig jaar 
leverde niet het gewenste resultaat, 
helaas. We pakken het nu zelf op) 
 

ondersteuning’ van Lpl055 (elke 
ochtend extra ondersteuning bij de 
verschillende knelpunten). 
We proberen op tijd door te 
verwijzen, omdat het onderwijs en 
de leerkrachten (incl. IB) in de knel 
komen als een situatie onevenredig 
veel tijd en aandacht opeist. 

 Gezamenlijke aanpak voor beter 
presterende leerlingen in de groep 

Kleine cyclus 1: gezamenlijke 
theoretische basis (o.l.v. eigen 
leerkracht), leerlingprofielen 
opstellen, eerste aanzetten voor 
aanpak in de groepen, aanschaf 
materialen. 
Oriëntatie op programmeerlessen in 
de groep 6/7. 

Kleine cyclus 2: maatjeswerk (duo’s 
en trio’s), stapje verder met 
afstemmen en implementeren per 
OB, MB, BB. Er zijn verschillende 
proeftuintjes georganiseerd en 
materialen aangeschaft en/of 
samengesteld en ingezet, zoals 
leskisten taal en rekenen bij 
kleuters, scratch, proefjes o.l.v. 
ouders, specifiek aanbod voor 
‘klaarwerk’ met spelletjes en gericht 
ontwikkelingsmateriaal, 
samenwerkingsopdrachten/-
werkstukken, etc. 
Teambijeenkomst over 
programmeerlessen. Deze via de 
Brede School invliegen voor de 
doelgroep vanaf groep 4, een serie 
van 4 lessen. Deze leerlingen 
kunnen vervolgens anderen 
meenemen in hun 
programmeerkennis en -kunde. 
6 teamleden volgen 3 middagen 
een cursus hoogbegaafdheid bij het 
Samenwerkingsverband. 
 

Kleine cyclus 3: afstemming op 
schoolniveau. Doel: beleidsstuk 
m.b.t. de beter presterende 
leerlingen voor nu en de toekomst. 
 
Programmeren leren aan andere 
kinderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Implementatie methodes Engels I-Pockets (1/4) en Big English (5/8), 
problematische start en 
afhandeling.  

Overstap naar Take it Easy (1/8) Implementeren Take it Easy 
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 LVS leerlijnen kleuters Scholing 2x per jaar. En start 
gebruik in ParnasSys. 
Een ingrijpende verandering, maar 
een fijn houvast m.b.t. de 
leerdoelen in de kleutergroepen. 
Het aanbod in de thema’s kan hier 
goed op aangepast worden. 
 

Implementatie en scholing (1x) 
Leerstofaanbod gerichter op de te 
behalen leerdoelen. 

Voortzetting implementatie en 
onderhoud scholing (1x). 
Per thema doelen beschrijven. 

 Oriëntatie op bredere inzet 
hulpmiddelen voor en/of gebruik 
van ICT 

2 oriëntatiedagen op ICT-gebied, 
ICT’er en directeur. Conclusie: nog 
geen extreme veranderingen of 
wensen 

Plannen voor nieuwe hardware en 
bij de keuze van nieuwe methodes 
daar alvast rekening mee houden.  
We gebruiken nu het schoolportaal 
binnen Sharepoint en zijn daarop 
geschoold. 
 

Invoer nieuwe hardware en dus 
andere werkwijze met 
Chromebooks en iPads. 

 Invoering digitaal rapport Voorbereiding, planning en 
invoering o.l.v. ICT’er. Een 
ingrijpende klus, die goed verliep. 
 

Nodige aanpassing en 
aanscherping realiseren. 

Nieuwe methodes opnemen 

 Oriëntatie nieuwe hardware X ICT’er en directeur hebben 
bijeenkomsten bijgewoond en een 
planning gemaakt en gedeeld. Op 
Leerpleinniveau worden de scholen 
begeleid. 
  

Invoering nieuwe hardware 

 ZIEN! een leerlingvolgsysteem 
m.b.t. de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen. 

Werken met het 
leerlingvolgsysteem van ZIEN! na 
een teamscholing vorig jaar. 
Directeur en IB volgen een 
verdiepingscursus van 2 dagen. 

Themavergaderingen (2x) ZIEN! 
‘Een stapje verder’ door IB en 
directeur verzorgd. Verdiepte 
aanpak door de leerkrachten. 
Vooral m.b.t vragenlijsten 
leerling/leerkracht en de balans 
ruimte geven/nemen. 
Aanschaf methode ‘Kinderen en 
hun sociale talenten’. 

Werkwijze van vorig jaar weer 
inzetten met specifieke 
voorbereiding vanaf begin 
schooljaar; focus per week per 
sociaal aspect (betrokkenheid, 
welbevinden, sociaal initiatief, 
sociale flexibiliteit, 
impulsbeheersing, 
inlevingsvermogen). 
Daarnaast werken we mee aan een 
onderzoek van de Hoge School 
Amsterdam m.b.t. het 
antipestprogramma Prima Aanpak. 
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 Nieuwe methode voor aanvankelijk 
lezen 

 Zichtzendingen en presentaties van 
verschillende methodes. 
Einde van het jaar de keuze voor 
Lijn 3 en de schrijfmethode Klinkers 
vanaf groep 3, daarna doorgroeien 
naar 4 en elk jaar een jaar verder. 
 

Start nieuwe methode voor 
aanvankelijk lezen: Lijn 3, incl. 
scholing betreffende leerkrachten 
(1x) 
Start nieuwe methode voor 
Schrijven: Klinkers 
 

 Oriëntatie op een mogelijke 
overstap naar de methode 
Voortgezet Technisch Lezen van 
Lijn 3 naar Station Noord  
 

  Beslissen of we overstappen op 
Station Noord (van Estafette) 

 
 
5.  Opbrengsten van het onderwijs 
 
Opbrengsten Cito-toetsen, eindtoets, analyse en uitstroomgegevens van de leerlingen: 
 
Trendanalyses 2016-2017 
 

We starten elk jaar met de resultaten van het jaar ervoor en stellen per groep (en kind) doelen voor het nieuwe jaar. Hierop zijn de 
groepsplannen gebaseerd. 
Halverwege het jaar (februari) is de eerste analyse en eventuele bijstelling van de doelen. Aan het einde van het jaar evalueren we 
de resultaten en de aanpak, zodat we de groep gericht kunnen overdragen en het nieuwe jaar effectief kunnen opstarten. 
 

 
Cito-eindtoets 2017 
 

Aantal leerlingen in groep 8: 39 
Analyse:  
Onze school heeft precies op het landelijk gemiddelde gescoord: 535,1.  
23 Leerlingen scoorden op of boven het landelijk gemiddelde, 16 eronder. Hoogste score was 550 (2 x), laagste 510. 
Bijna alle kinderen hebben ongeveer gescoord zoals we verwachtten. De (vernieuwde) Entreetoets gaf vorig jaar een positiever 
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beeld dan de ontwikkelingsperspectieven gedurende de schoolloopbaan van deze leerlingen. We hebben daarom besloten de 
Entreetoets dit jaar niet meer af te nemen bij groep 7. 
49% van de leerlingen (19/39) stroomt uit naar havo of hoger.  
Op de onderdelen Studievaardigheden en Wereldoriëntatie zijn onze resultaten bovengemiddeld. De gemiddelde score op rekenen 
ook, al scoren we op de onderdelen ‘verhoudingen’ en ‘verbanden’ rond het landelijk gemiddelde. 
De resultaten op het onderdeel Taal liggen iets onder de maat.  Met name ‘spelling’. Eén van de oorzaken kan liggen in het 
wisselen van taalmethode; deze kinderen hebben 2 wisselingen meegemaakt (van een te oude methode Taal Actief 2 naar een 
tussenoplossing Taal Actief 3 en vervolgens naar de splinternieuwe Taal Actief 4).  Positief binnen het onderdeel Taal zijn de 
onderdelen ‘interpunctie’ en ‘grammatica’. 
 

 
Uitstroomcijfers 
 

Type onderwijs 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Gymnasium 3 1 2 

Tweetalig VWO 1 0 1 

VWO 4 2 7 

VWO/HAVO 1 5 5 

HAVO 5 1 2 

HAVO/VMBO TL 2 4 4 

VMBO TL 0 5 6 

VMBO TL/kader 2 7 3 

VMBO kader 7 1 5 

VMBO kader/basis 1 5 2 

VWBO basis 0 3 1 

VMBO/LWOO 0 0 0 

Praktijkschool 0 0 1 

Totaal 26 34 39 
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4  Ontwikkelingen rond gebouw 
 
Uit het Ontwikkelplan 2016-2017: 
 
8 Huisvesting    

8.1 Zonnepanelen, aandacht voor 
duurzaamheid en techniekonderwijs 

X Het is minder boeiend dan we 
dachten. 
 

 

8.2 Nauwe samenwerking met 
peuterspeelzalen 

Zie 7.2 Voorgesprekken met 
Kindercentrum.nl. Als de school 
krimpt onderzoeken we de 
mogelijkheid voor een PSZ in de 
school. Dat kan uit vanaf 5 
kinderen. 
 

idem 

8.3 Twee kleuterlokalen opknappen 1 lokaal is door leerkrachten en 
ouders opgeknapt. Het kost veel 
tijd. Dat is niet reëel naast je drukke 
baan. Dat doen we niet weer. 

Met de hoge werkdruk niet intern te 
regelen 

We proberen wel een opknapbeurt 
te realiseren. Misschien via 
Evisiun? Leerplein055? 
Praktijkschool Apeldoorn 
 

8.4 Hallen verven  Met de hoge werkdruk niet intern te 
regelen. 
 

Zie boven. 

8.5 Werkplekken in de hal faciliteren   We hopen met de invoer van de 
nieuwe computers anders te 
kunnen gaan werken en de hal 
anders in te kunnen richten met 
werkplekken bij de deuren naar het 
klaslokaal. 
 

8.6 Speeltoestel op kleuterplein Voorbereiding Plaatsing met eigen ouders en 
leerkrachten op zaterdag om de 
kosten te drukken. 
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De school is wat oud en vraagt om onderhoud. Samen met ouders en personeel hebben we daar vorig jaar een begin mee 
gemaakt, maar het kost meer tijd dan we verwachtten en het past niet bij onze taak dit zelf te doen. We gaan andere oplossingen 
zoeken. 
 
 
5   Ontwikkelingen rond leerlingen 

We zijn gestart met 247 leerlingen en geëindigd met 273. We hadden dus een instroom van 26 leerlingen.  
 
Bij de start van het schooljaar hebben we van Leerplein055 extra formatie gekregen, zodat we met 10 i.p.v. 9 groepen konden 
starten. Later in het jaar konden we via de ‘Lichte middelen’ van Leerplein055 extra handen in de grote kleutergroepen inzetten (3 
ochtenden per week). 
 

Groep Aantal lln 

1 17 tot 43 

2 30 

3 25 

¾ 9/12 

4 25 

5 24 

6 31 

7 27 

7/8 10/11 

8 28 

 
Dit jaar zijn er naast de uitstroom van de 39 leerlingen van groep 8 nog 6 kinderen van school gegaan. Dit betrof 1 verhuizing, 4 
doorverwijzingen naar het SBO en 1 doorverwijzing naar het SO. 
 
De Eendracht heeft vanaf maart 2017 een leerlingenraad. Iedere groep vanaf groep 4 heeft een afvaardiging van de groep in deze 
raad gekozen. De leerlingenraad wordt voorgezeten door de directeur, Ellen Mulder. De raad is 3 keer bij elkaar geweest en heeft 
meteen gezorgd voor resultaat. Zo is er nu een spiegel op het meisjestoilet, wordt het komend jaar ingezet op pestbeleid (in 
samenwerking met de Hoge School van Amsterdam) en hebben leerlingen ideeën aangedragen voor een aanpak voor leerlingen 
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die snel klaar zijn met hun werk. Er liggen ook nog nieuwe ideeën op de plank. Volgend jaar krijgt iedere groep (vanaf groep 4 of 5 ) 
2 afgevaardigden in de leerlingenraad. 
 
Beeldende vorming was het onderwerp van het Cultuurmenu verzorgd door Markant. Alle groepen hebben deelgenomen aan het 
gevarieerde aanbod. Er waren gerichte tekenopdrachten voor de lagere groepen (‘Ik teken naar je toe’, ‘Kijk uit je klas’) en ‘Paper-
Art’ (maskers maken) en een bezoek aan de beeldentuin op het Park de Hoge Veluwe voor bovenbouwgroepen.  
 
Als sportieve basisschool deden we weer mee aan de voetbaltoernooien, het slagbaltoernooi, de atletiekdagen. 
 
Elk jaar is het weer de vraag of de Brede School blijft voortbestaan. Deze wordt betaald door de gemeente Apeldoorn. Dit jaar 
konden we samen met OBS De Rietendak en PCBS Willem van Oranje weer allerhande activiteiten  aanbieden onder en na 
schooltijd: CODA verzorgt mediawijsheid, Boekenbende, activiteiten rond de Kinderboekenweek en de Nationale voorleesweken en 
de Kinderjury, etc; Accres bood sportinstuiven en clinics, Markant verzorgde weer programmeerlessen, timmerlessen, een 
schildercursus en muziek en dans en daarnaast waren er nog individuele aanbieders met wol vilten, pasteltekenen, 
weerbaarheidstrainingen, etc. 
 
Aan het einde van het schooljaar hebben alle leerlingen kunnen genieten van een fantastische voorstelling van  Het land van Jan 
Klaassen (geschikt voor alle leeftijden) ter ere van het afscheid van 2 juffen, die nu van hun welverdiende pensioen gaan genieten. 
 
Leerlingtevredenheidpeiling 2016 

Analyse: 

Leerlingen geven de school een 8,55 en zijn erg tevreden. 

De resultaten geven geen negatieve punten aan (vanaf 2,7 punten en lager) 

Wel geven de leerlingen op veel gebieden een bovengemiddelde score (3,5 punten en hoger): op het gebied van sfeer en hoe we met elkaar 

omgaan; m.b.t. de rol van de leerkracht; de vakken en de materialen om mee te werken; het schoolgebouw, het plein en de weg van huis naar 

school. 

Acties: 

Er is geen specifieke actie nodig op basis van deze uitslag. De resultaten zo houden is een doel. 

Uitdagingen liggen er wel op het gebied van informatie aan en inspraak van de kinderen zelf. Per maart 2017 zetten we een leerlingenraad op. 

 
 
6 Contact met ouders 
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Ouders spelen een belangrijke rol op OBS De Eendracht (zie ook ‘Onze identiteit en profilering’ hierboven).  
 
We hebben een actieve Oudervereniging en Evenementencommissie. Helaas konden we geen ouder bereid vinden de 
voorzittersrol te vervullen. Dat deel namen de secretarissen en penningmeester op zich. Samen met de EC hebben zij weer veel 
werk verzet voor onze leerlingen. Zo werden de ouderbijdrage en het schoolreisgeld geïnd, werden verschillende activiteiten 
georganiseerd rond Sint, Kerst (incl. ASK voor de groepen 5 t/m 8), Pasen, Kinderkermis, bingo, disco, laatste schooldag, etc. 
 
In de MR zijn 4 i.p.v. 5 ouders vertegenwoordigd. Dat wordt aangevuld met 4 personeelsleden en dat werkt naar ieders 
tevredenheid. De MR-leden hebben het afgelopen jaar samen een cursus gevolgd m.b.t. hun takenpakket. 
 
Leerkrachten zijn in de 10 minuten voor de aanvang van de lessen even aan te spreken, omdat de schooldeuren  dan al open 
gaan. Is er iets meer tijd nodig, vragen we ouders een afspraak te maken. Zowel ouders als personeel vinden het fijn dat ouders 
van kinderen in alle groepen de school in mogen komen, zo is de school een fijne ontmoetingsplek. 
 
Oudertevredenheidspeiling 2016 

Analyse: 

Ouders geven de school een 7,74.  

- 98% van de ouders voelt zich welkom op onze school. 

- 96% van de kinderen gaat overwegend met plezier naar school 

- 91% heeft vertrouwen in de ontwikkelingen van hun kind 

- 81% van de ouders geeft aan te denken dat de school als goed bekend staat 

- 81% raadt onze school bij anderen aan 

- 80% zou onze school weer kiezen op basis van de zorg en aandacht voor de kinderen 

Negatieve reacties waren er op het gebied van de schoonmaak (2,62) en de veiligheid van de weg van huis naar school (2,61). 

Bovengemiddelde scores (3,5 en hoger) waren er meer: M.b.t. 

- de leerkracht (bekwaamheid, inzet en motivatie, wijze van omgang met de kinderen, hoe de leerkracht naar ouders luistert) 

- de gelegenheid met de directie te kunnen praten 

- het imago van de school (5 items op het gebied van aanbod, kwaliteit, aantrekkelijkheid van informatie, enthousiasme van de 

leerkrachten, zich welkom  en thuis voelen) 

Acties: 
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- Goede punten behouden 

- Acties zetten op de toiletten in de school. 

- M.b.t. de weg naar school hebben we in de omgeving al gedaan wat we kunnen in samenwerking met de buurt en de gemeente 

Apeldoorn. 

 
 
7 Ontwikkelingen rond kinderopvang en andere externen 

De samenwerking met Kindercentrum.nl verloopt prettig. Zij verzorgt VSO, TSO en BSO in de school. 
 
De activiteiten van de Brede School Zuid-West (zie ook hierboven bij ‘Ontwikkelingen rond leerlingen’) zijn gestart met een 
Bootcamp op één van de eerste vrijdagmiddagen. Bijna alle aanbieders boden in 10 minuten hun cursus aan in vogelvlucht en alle 
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 doorliepen het hele circuit, zodat ze daarna een gerichte keuze zouden kunnen maken uit het 
aanbod. De Brede school activiteiten worden door onze school goed bezocht. Gedurende het jaar biedt de Brede School veel extra 
activiteiten binnen en buiten schooltijd. 
 
Dit jaar waren er meer externe partijen op onze school. Vooral doordat er meer hulp vanuit het SWV PO (Samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs) is aangevraagd. Na de start van Passend Onderwijs (augustus 2015) was iedereen even zoekende naar wat 
wel en niet mogelijk was in de extra ondersteuning. Daar beginnen we nu gezamenlijk onze weg in te vinden. Zowel via het SWV 
PO, als de extra Lichte Middelen van Leerplein055 hebben we extra expertise kunnen inzetten. 
 
 
8 Ontwikkelingen rond personeel 

Uit het Ontwikkelplan 2016-2017: 
 
6 Personeel    

6.1 Professionalisatie op ‘Anders leren, 
anders organiseren’ van het 
onderwijs in de groep (zie 5.1) 

   

 m.b.t. Passend Onderwijs We hebben veel leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften. We 
zoeken een weg. Iedereen schakelt 

Veel leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. Dat kost veel  
tijd aan extra begeleiding in en 

Kritisch zijn en blijven op wat reëel 
is in dit verband. Ook de uren en de 
belasting in de gaten houden. Staan 
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bij. Scholingsmiddagen op gebied 
van de verschillende stoornissen en 
ongemakken van onze leerlingen 
(verzorgd door medewerkers SWV) 
Einde schooljaar; 2 leerlingen SO 
en 1 leerling SBO. 

buiten de klas, OPP’s, overleggen, 
etc. 
Wat is nog reëel? 
We starten vroeg hulptrajecten en 
zetten veel extra externe hulp in. 
Vier leerlingen doorverwezen naar 
SBO, één naar SO. 

die in een reële relatie met het 
rendement van het geheel dat we 
als school willen bieden voor alle 
leerlingen? 

 m.b.t. begeleiding excellente 
leerlingen 

Zie Kleine Cyclus ( 5.2 schoolplan) 
(hierboven: onderwijskundige zaken 
en ontwikkelingen 3) 

Zie Kleine Cyclus (5.2 schoolplan) 
(Hierboven: onderwijskundige 
zaken en ontwikkelingen 3) 
 

Zie Kleine Cyclus (5.2 schoolplan) 
(Hierboven: onderwijskundige 
zaken en ontwikkelingen 3) 

6.2 Participeren in de effecten van de 
bezuinigingen en het sociaal plan 

Dit levert onrust op de werkvloer op. 
Mensen beraden zich anders op 
hun eigen toekomst. We hebben het 
er vaak over. 

Veel collega’s leveren voor het 
nieuwe schooljaar (17-18) formatie 
in, zodat ze afgeronde werkdagen 
overhouden. Dit zorgt voor 
spanning op de uren voor 
schooltaken en -ontwikkelingen. 
 

Minder taakuren toekennen aan 
taken en meer taken laten vervallen 
of opschuiven in de tijd. 

6.3 Taakbeleid volgens nieuwe CAO 
evalueren en eventueel aanpassen 

Aangepast taakbeleid,  
- iedereen maximaal voor de 

klas (wtf x 1000 uur) 
- uren toekennen aan taken 

en evenredig verdelen 
- extra uren voor LB, grote 

groep, etc. 
- Er was nog enige speling in 

de uren te realiseren 
- Personeel ervaart de 

bedoelde 
werkdrukverlichting niet en 
gaat zelf ook kritischer naar 
de uren kijken 
 

Weer een krappere formatie. 
Taakbeleid weer aangepast en dus 
weer minder speelruimte voor 
ontwikkelpunten. Het levert een 
hogere werkdruk op dan de jaren 
hiervoor. 
Een deel van de personeelsleden 
overweegt minder te gaan werken, 
eerder te stoppen, ander werk te 
gaan zoeken. 

De meeste mensen hebben hun 
werktijdfactor teruggebracht naar 
een vast aantal dagen.  
De toegekende formatie voor 17-18 
is te krap en komt neer op 30 
lln/groep. Dat is onacceptabel met 
al onze zorgleerlingen erbij. 
We krijgen wat extra formatie (wtf. 
0,28) voor een extra groep (3/5), 
desondanks zijn er grote groepen:  
Groep 1 17-35 
Groep 2 29 
Groep 3 20 
Groep 3/5 10/12 
Groep 4 31 
Groep 5 24 
Groep 6 23 
Groep 7 30 
Groep 8 36 
We maken een sober taakbeleid en 
proberen elkaar te verlichten waar 
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mogelijk. 
 

6.4 Voorbereiden op het eventueel 
aanstellen van een rekenspecialist 

X Een leerkracht oriënteert zich op de 
taak. 

Deze leerkracht gaat de opleiding 
tot rekenspecialist volgen. 
 

 LVS leerlijnen voor kleuters in 
Parnassys, scholing 

Zie 5.4. schoolplan (hierboven: 
onderwijskundige zaken en 
ontwikkelingen 3) 

Zie 5.4 schoolplan (hierboven: 
onderwijskundige zaken en 
ontwikkelingen 3) 

Zie 5.4 schoolplan (hierboven: 
onderwijskundige zaken en 
ontwikkelingen 3) 
 

6.6 Zelf trendanalyses maken van de 
eigen groep 

Teambijeenkomsten m.b.t. het 
lezen en analyseren van de trends 
en het maken van plannen 

Iedere leerkracht maakt zelf een 
analyse van de eigen groep en 
presenteert zijn/haar conclusies en 
plannen in februari en juni 2017. 
 

Voortzetten van het voorgaande. 

 

De leerkrachten van De Eendracht deden mee aan de prikactie op 27-06-2017. Hiertoe werd opgeroepen door de bonden en de 

PO-raad. Ook op onze school voelen we een enorme werkdruk door wat van ons gevraagd wordt en wat we kunnen bieden. De 

school startte die dag een uur later. 

Ziekteverzuim 

 

Twee personen waren in langdurig ziekteverzuim beland. Aan het einde van het jaar zijn die opgelost in een voortijdig pensioen en 

een volledig herstel. Re-integratietrajecten van personeel van andere scholen zijn ook tot een positief einde gebracht, het personeel 

is weer volledig inzetbaar voor Leerplein055. 

 Ziekteverzuimcijfers 2016-2017             

Laatste update: 20-8-2017 1:58:33 

 
  Leerplein055 De Eendracht 

 
Periode Verzuimperc. Meldingsfreq. Gem. verzuimduur Verzuimperc. Meldingsfreq. Gem. verzuimduur 

Jul 2017 9,19 0,08 147,00 0,77 0,00 29,50 

Jun 2017 10,77 0,60 63,52 7,25 1,41 124,00 

Mei 2017 11,04 0,45 120,18 6,43 0,71 357,50 

Apr 2017 10,83 0,50 36,77 5,98 0,71 0,00 
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Mrt 2017 9,93 0,52 42,53 8,66 0,71 172,00 

Feb 2017 10,81 1,10 7,91 17,08 0,71 0,00 

Jan 2017 10,33 1,02 37,37 15,11 0,00 21,00 

Dec 2016 10,58 1,15 15,04 16,89 2,12 1,00 

Nov 2016 9,52 1,52 13,58 13,83 0,71 0,00 

Okt 2016 7,78 0,88 11,25 13,48 1,41 4,00 

Sep 2016 7,54 0,78 66,20 13,31 0,71 7,00 

Aug 2016 6,11 0,13 155,44 11,66 0,00 0,00 

 

Stagiairs 

Stagiairs van de PABO zijn er steeds minder, omdat er minder studenten naar de opleidingen komen en omdat ze eerst worden 
toegewezen aan de ‘opleidingsscholen’. Wij kunnen geen ‘opleidingsschool’ worden, omdat er binnen Leerplein055 geen ruimte 
meer voor is. 
 
Gelukkig hebben we wel stagiairs van het ROC: onderwijsassistenten in opleiding en leerlingen van de sportopleiding. Wij zetten 
altijd in op een win-win-win constructie van een goede begeleiding voor de studenten, extra ondersteuningsmogelijkheden voor de 
leerlingen en verlichting voor de leerkracht. 
 

Personeelstevredenheidspeiling 

Analyse: 

Het personeel geeft de eigen baan een 7,53 en de school een 8,71 

Uitslagen van 2,7 en lager waren er op het gebied van: 

- schoonmaak (2,56) 

- groepsgrootte(2,22) 

- werkdruk (2,28) 

- ontspanningsmogelijkheden in de pauze (2,53) 

- het functioneren van het CvB van Leerplein055 (2,69) 

- het personeelsbeleid van Lpl055 (2,67) 

- het onderhoud van de schoolgebouwen van Lpl055 (2,25) 
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Bovengemiddeld tevreden (3,5 en hoger) is het personeel over: 

- het gehele onderdeel Schoolklimaat Leerlingen (sfeer (3,89), rust en orde (3,56), duidelijke schoolregels (3,72), aanpak ordeproblemen 

(3,61) en pestgedrag (3,59), aandacht voor normen en waarden (3,83), schoolverzuim en te laat komen (3,65)) 

- het onderdeel  Pedagogisch Klimaat (3, 5 op de items: omgang leerlingen-leerkrachten, begeleiding gedrags- en leerproblemen) 

- buitenschoolse activiteiten voor leerlingen (3,67) 

- onderdelen van het Werkklimaat (de waardering die je krijgt voor je werk (3,72) de sfeer in het team (3,61) 

- het onderdeel Veiligheid op het gebied van voorkomen van agressie en geweld, en de klachtenregeling 

- mogelijkheden tot na- en bijscholing en de functionerings- en POP-gesprekken in het kader van Loopbaanmanagement 

- alle aspecten genoemd bij Interne Communicatie:  samenwerking met collega’s, introductie nieuwe collega’s, mogelijkheden m.b.t. het 

bespreekbaar maken van eventuele problemen, effectiviteit van vergaderingen, vastleggen van afspraken en besluiten, interne 

informatiestromen) 

- alle aspecten genoemd bij Externe Communicatie: formele en informele contacten met ouders, hoe de school omgaat met ideeën en 

suggesties van ouders, betrokkenheid van ouders, profileren van de school, de website, schoolwiki en nieuwsbrief. 

- alle onderdelen m.b.t. het Management: ondersteuning door directeur, manier van leiding geven door directeur, haar communicatieve en  

coachingsvaardigheden, de implementatie van het schoolplan. 

- het functioneren van de OR (3,53) 

- het werken aan de kwaliteit van de school (3,59) 

- met plezier naar het werk gaan (3,53) 

- deze school aanraden bij collega’s (3,53) 

 

Acties: 

- goede punten behouden 

- schoonmaak: toilettenactie 

- groepsgrootte: weer frictie aanvragen om een extra groep mogelijk te maken, ook zorgen voor extra ondersteuning in de groepen via 

SWV en de regeling Extra handen in de klas van Leerplein055. 

- werkdruk: aantal schoolontwikkelpunten beperkt houden, lezing over het ervaren van werkdruk (maart’17), zorg dragen voor elkaar. 

- ontspanningsmogelijkheden in de pauze: daar is iedereen ook zelf verantwoordelijk voor. Proberen overleggen in de pauze tot een 

minimum te beperken. Geen continurooster overwegen (dat zou de werkdruk immers verhogen). 

- het functioneren van het CvB van Leerplein055: een signaal afgeven naar het CvB m.b.t. de ervaringen (o.a. tijdens de Marap van maart 
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’17) 

- het personeelsbeleid van Lpl055: er is nieuw beleid in de maak. 

- het onderhoud van de schoolgebouwen van Lpl055: al aangegeven tijdens de Marap met het CvB in maart ’17. Wij vroegen een budget 

om het schoolgebouw een beetje te mogen opfrissen. 

 

 

 
9 Contacten met de inspectie 

Zie inspectierapport van februari 2016.  
 
 
10       Opmerkelijk / diversen 
 
Uit het Ontwikkelingsplan 2016-2017: 
 
7 PR en Communicatie    

7.1 PR’beleidsplan aanpassen en 
doorvoeren 

Wij varen mee op de initiatieven op 
Leerpleinniveau 
 

Idem Plan up to date maken op 
schoolniveau 

7.2 Contacten met peuterspeelzalen 
versterken 

Onze onderbouwcoördinator heeft 
contacten met verschillende PSZ, 
die leerlingen leveren.  
Er zijn warme overdrachten en we 
communiceren nieuws, open dagen  
en kerstgroeten. 
 

Idem Idem 

7.3 Resultaten onderzoeksrapport 
m.b.t.  ‘Online communicatie & de 
basisschool’ (2015) 

Afgenomen Uitslag bekend en gedeeld met 
ouders. Een groot deel van de 
respondenten kwam van onze 
school (!) 
Resultaten worden meegenomen in 
beleid en geïmplementeerd.  

Voortzetting van het voorgaande 

7.4 Introductieboekje voor nieuwe 
ouders 

Opgesteld en in gebruik genomen Idem Idem aangepaste versie 
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7.5 Schoolwiki door ontwikkelen 
 

Idem Idem Idem 

9 Financiën    

9.1 Een gezonde financiële basis 
houden 

X X X 

 
         
11 Samenvatting/conclusie  
 
Het team van De Eendracht kijk terug op een prettig schooljaar: 
 

 Het team is erg blij met het enthousiasme van de evenementencommissie, die af en toe eens nieuwe wegen inslaat.  

 Nieuw personeel voelt zich welkom op onze school.  

 De ontwikkelpunten van de school zijn samen bepaald en daar wordt consciëntieus en met plezier aan gewerkt.  

 Vooral de samenwerking en de mogelijkheden tot eigen inbreng worden als positief ervaren. 

 Leerlingen worden steeds nadrukkelijker op hun niveau bediend en betrokken bij hun eigen leer- en ontwikkelingsproces. 

 Zorgen zijn er op het gebied van de werkdruk; kunnen we blijven bieden wat er van ons wordt gevraagd onder deze 
omstandigheden van grote klassen en weinig tijd? Werkdrukverlichting zien wij vooral in extra handen in de klas. 

 Stagiairs van de PABO zijn er steeds minder, omdat er minder studenten naar de opleidingen komen en omdat ze eerst 
worden toegewezen aan de ‘opleidingsscholen’. Wij kunnen geen ‘opleidingsschool’ worden, omdat er binnen Leerplein055 
geen ruimte meer voor is. 

 Met een fijn team en een goede onderlinge sfeer kunnen we goed werk leveren en dat doen we.  
 
 


