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Inleiding
Dit onderwijskundig jaarverslag is bedoeld als verantwoordingsinstrument naar het bestuur van
Stichting Sarkon, de onderwijsinspectie, medezeggenschapsraad, ouders en collega’s. Het verslag
geeft inzicht in welke activiteiten zijn ondernomen in het kader van onderwijskundige ontwikkeling
en de resultaten die de Kameleon het schooljaar 2019-2020 heeft geboekt.
Ik hoop dat u dit jaarverslag met belangstelling leest.
Stephanie de Groot, directeur
Juni 2020
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Personeel en organisatie
Personeel
Het team bestaat uit een directeur, 9 groepsleerkrachten, een intern begeleider, twee
onderwijsassistenten, een administratief medewerker en een conciërge.
Wekelijks wordt er aan de groepen 3 t/m 8 gym gegeven door een vakleerkracht gym vanuit Team
Sportservice.
De Eurekagroepen ontvangen wekelijks Spaanse les van een vakleerkracht Spaans.
Einde cursusjaar zijn er 16 vrouwen en 2 mannen werkzaam op de Kameleon, verdeeld over de
volgende leeftijdscategorieën:
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Groepsindeling
De school is dit schooljaar gestart met 7 groepen. Waarvan 4 Kameleon groepen en 3 Eureka
groepen.
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/7
Groep 6/8
Eka A (4/5/6)
Eka B (7)
Eka C (8)

Schoolsamenstelling
Aantal leerlingen
Aantal basisgroepen
Aantal formatieplaatsen
Formatie DP
Formatie OOP
Formatie OP
% groepsleerkrachten wtf < 0,8000

114 oktober 2019 - 122 (juni 2020)
7
10,5
1
4
10 (incl. IB)
69

Managementteam (MT)
Het managementteam wordt gevormd door de directeur en twee bouwcoördinatoren (Eureka en
Kameleon). Het managementteam heeft als taakstelling de gezamenlijke beleidsvoorbereiding,
uitvoering, toezicht en evaluatie. Het managementteam komt een keer per maand bij elkaar. De
intern begeleider is als stafmedewerker op uitnodiging bij de vergaderingen aanwezig.

Gesprekkencyclus
Jaarlijks vinden er gesprekken met de medewerkers plaats. Het eerste gesprek is een start/POPgesprek (eerste weken van het nieuw schooljaar), het tweede gesprek is het voortgangsgesprek
(feb/mrt) en het derde gesprek is het evaluatiegesprek/functionerings- of beoordelingsgesprek (juni).
Volgens de gesprekkencyclus vindt er iedere 3 jaar een beoordeling plaats. De twee tussenliggende
jaren worden er functioneringsgesprekken gevoerd.
In verband met de COVID-19 maatregelen in de laatste periode van het schooljaar is besloten de
reguliere functioneringsgesprekken naar begin volgend schooljaar, in combinatie met start/POPgesprekken, te verplaatsen. Beoordelingsgesprekken die voor de periode juni stonden gepland
hebben wel doorgang gevonden.

Gesprekken met de voorzitter van het College van Bestuur (C.v.B.)
De voorzichter van het C.v.B., Dhr. G.J. Veeter, heeft de school dit jaar niet apart bezocht. Er is een
reguliere integrale schoolbespreking geweest met de bestuurder en staf. Daarnaast zijn er
aanvullende gesprekken gevoerd met de directie over de stand van zaken en ontwikkelingen van de
school.

Gesprek met de Raad van Toezicht (R.v.T.)
In mei 2020 stond een schoolbezoek door de Raad van Toezicht gepland. In verband met COVID-19
heeft dit bezoek niet plaatsgevonden.
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Vrijwillige audit
In oktober 2019 heeft het auditteam de school bezocht voor een vrijwillige audit. Het auditteam
heeft het volgende teruggekoppeld:
Positieve punten
• De structuur m.b.t. ontwikkeling, ambities, communicatie naar buiten en ondersteuning staat
stevig.
• Er is een prettig schoolklimaat in een school die rust uitstraalt.
• Vertrouwen in directeur en intern begeleider.
• Een goede ondersteuningsstructuur en kwaliteitszorgsysteem.
• Een opgeruimd en sfeervol schoolgebouw.
• Ouders ervaren een positieve sfeer, sterke communicatie van school naar ouders
• Ouders ervaren kwalitatief goede leerkrachten.
• School profileert zich in de omgeving op een goede wijze.
Verbeterpunten en aanbevelingen
• Het formuleren van de kwalitatief juiste leerdoelen op inhoud en proces en zichtbaar maken
voor leerlingen. (Activiteit, doel, tijd)
• Afstemmen van doorgaande lijn m.b.t. eigen inbreng van leerlingen tijdens de lessen, actieve
deelname. Verschil in de mate van leerkracht gestuurd onderwijs zichtbaar.
• Creëer een sfeer met een visie, waarbij leerlingen, ouders en medewerker, verschillen
accepteren.
• In het professionaliseren van de cultuur; de expertises van medewerkers beter inzetten en
afstemming over de inzet hiervan.
• Stel bij het maken van visie / beleid de middelen in dienst van de bedoeling. Neem hierbij tijd
om af te stemmen op alle lagen van de Golden Circle. Maak het e.e.a. compact, concreet en
uitvoerbaar.
• Verdere professionalisering van het schoolteam, met name het geven en ontvangen van
feedback.

Ziekteverzuim
Eén leerkracht is sinds april 2019 met ziekteverlof geraakt. Verwachting is dat zij in het schooljaar
2020-2021 naar eigen gewenste werktijdfactor is hersteld.
Eén leerkracht is vanaf september 2019 t/m december 2019 i.v.m. een operatie met ziekteverlof
geweest.
Eén leerkracht is vanaf februari 2020 t/m mei 2020 met ziekteverlof geraakt.

Vervangende en startende collega’s
De leerkracht die sinds april 2019 met ziekteverlof is geraakt is door twee, later drie, ervaren
leerkrachten vanuit onze eigen stichting vervangen. De vervanging heeft plaatsgevonden in
verschillende groepen. Hierdoor heeft één groep dit schooljaar drie groepsleerkrachten gehad.
Een startende leerkracht heeft het ziekteverlof van de geopereerde collega vervuld. Zij is na de
herfstvakantie gestopt en ook de vervanging daaropvolgend was een startende leerkracht. Beide
leerkrachten zijn vanuit de school en hun organisatie (detacheringsbureau Maandag) begeleid.
Een startende leerkracht heeft het ziekteverlof sinds februari 2020 t/m eind mei 2020 vervangen. Zij
is vanuit de school en haar organisatie (detacheringbureau Maandag) begeleid.
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Afscheid collega’s
Begin van het schooljaar hebben wij afscheid genomen van de administratief medewerker die op reintegratiebasis bij ons was gestart.
In maart hebben wij afscheid genomen van de conciërge die met pensioen is gegaan. Einde
schooljaar nemen wij afscheid de collega’s die de vervangingen dit schooljaar hebben vervuld.

Brandoefening
In september 2019 is er een bij het team aangekondigde brandoefening gehouden. N.a.v. de
evaluaties met het team en de overige gebruikers zijn er aanpassingen gedaan in het
ontruimingsplan. In oktober 2019 is er een tweede, onaangekondigde, oefening geweest. Ook deze is
geëvalueerd en heeft tot verbeteringen geleid.

Leraar in opleiding (Lio)
De school heeft dit schooljaar geen Lio-student begeleid.

Stagiaires
De school heeft dit schooljaar 3 stagiaires begeleid, waarvan 2 stagiaires het gehele schooljaar (twee
stageperiodes). Daarnaast heeft de school één stagiaire vanuit het Praktijkonderwijs begeleid.

Scholing
Er is scholing op school-/teamniveau. Deelname daaraan is verplicht voor iedereen/betreffende
teams.
Dit schooljaar zijn wij met het Kameleon team gestart met het implementatietraject LIST.
Voor individuele scholing is door een aantal leerkrachten gebruik gemaakt van het persoonlijke
scholingsbudget. De gekozen scholing ligt in de lijn met de visie van de school.
De voortgang van de teamscholingstrajecten zijn terug te lezen in de evaluatie van het
schooljaarplan.

Medezeggenschapsraad (MR)
De Kameleon heeft een MR die bestaat uit vier leden; twee ouders en twee personeelsleden. Zes
keer per jaar komt de MR bijeen. De directeur heeft deze vergaderingen op uitnodiging bijgewoond.

Activiteiten team (A-team)
Bij feesten, vieringen en andere schoolse activiteiten wordt het team ondersteund door de inzet van
het A-team. Het A-team bestaat uit 9 ouders, waarvan één de taak als penningmeester vervult.
Halverwege het schooljaar heeft de penningmeester haar taken aan haar opvolger overgedragen,
Eind van dit schooljaar nemen we afscheid van de twee voorzitters. Er zijn twee opvolgers.

Ouderklankbordgroepen (OKBG)
Met oog op ouderbetrokkenheid organiseert de school vier keer per jaar een bijeenkomst met de
ouderklankbordgroepen (Kameleon en Eureka). Dit schooljaar zijn de klankbordgroepen drie keer
bijeen geweest. Twee keer gezamenlijk, één keer apart. Eén bijeenkomst is in de COVID-19 situatie
komen te vervallen. De klankbordgroepen hebben op informele wijze over lopende zaken of
toekomstige zaken gespard. De laatste bijeenkomst is met name over de periode van het
thuisonderwijs gegaan.
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Visieontwikkeling
In december 2019 heeft het team een studiedag met betrekking tot de visieontwikkeling belegd. De
MR is op uitnodiging een dagdeel aanwezig geweest. De dag heeft geleid tot een nieuwe bedoeling
en koers die de basis is voor het vierjarige schoolplan. Het team heeft onder andere gekeken naar de
dimensies van onderwijs in relatie tot het traditionele tot kindgerichte onderwijs. Een belangrijke
opbrengst van deze studiedag is dat het team een gezamenlijk flow en ‘Eureka’ moment ervaarde.
Wanneer het team eerder werd bevraagd ten aanzien van de visie van de school kon men dit niet
goed onder woorden brengen. De uitspraak van het team was nu dat het onze eigen visie is en deze
daardoor dus ook uitdraagbaar is.

Tevredenheid enquêtes
In april, tijdens de thuiswerkperiode, zijn de leerlingen van groep 6, 7 en 8 en ouders uitgenodigd om
deel te nemen aan de enquête van ‘Scholen op de Kaart.’ Dit jaar was de respons van de ouders
voldoende en is dus representatief. De respons op de leerling enquête was te laag. Bij de heropening
van de school hebben de leerlingen alsnog de kans gekregen de enquête in te vullen en daarmee was
de respons wel voldoende en ook representatief. De resultaten zijn wel geanalyseerd en besproken
met de MR.
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Leerlingen gegevens
Leerlingaantallen
Teldatum
Leerlingaantal
4-7 jaar
8 jaar en ouder
Gewicht

1-10-2015
132
64
68
3

1-10-2016
128
64
64
2

1-10-2017
116
47
69
2

1-10-2018
114
48
66
1

1-10-2019
114
37
77
1

Wegingsfactoren
cursusjaar
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

aantal ll.n
128
116
114
114

cursusjaar
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

weging 0,3
2
1
0
0

weging 1,2
0
1
1
1

NNCA - NOAT
2
2
3
4

Leerling kenmerken
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar
Totaal

J
0
4
5
3
6
12
7
9
6
1
1
0
54

M
0
4
6
7
2
8
12
15
5
1
0
0
59

totaal
0
8
11
10
8
20
19
24
11
2
0
0
114

Instroom
Cursusjaar 2019-2020
Aantal leerlingen 3 juli 2020*
122
Inschrijvingen**
16
Uitschrijvingen***
5
*Op deze datum moeten de groep 8 leerlingen nog worden uitgeschreven en de instromende
leerlingen per 1 augustus nog worden ingevoerd.
**Inschrijvingen(/aanmeldingen) gedurende het cursusjaar 2019-2020. O.a. bijna 4 jarigen,
verhuizingen en Eureka leerlingen. Onder de aanmeldingen vallen ook leerlingen die 4 jaar worden in
het cursusjaar 2020-2021.
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** Uitschrijvingen gedurende het cursusjaar 2019-2020. Tussentijdse schoolverlaters door o.a.
verhuizingen of andere passende onderwijsplek.

Verwijzingen
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

S(B)AO
0
0
0
0
0

Eureka onderwijs
1
0
2
2
0
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Resultaten onderwijs
Eindtoets
cursusjaar

aantal ll.

score

gem. schoolscore

2016-2017

landelijk
gemiddelde
535,1

Eureka
9
543,6
534,9
Kameleon
6
526,1
2017-2018
Eureka
17
545,5
540,5
534,9
Kameleon
12
535,5
2018-2019
Eureka
4
538,5
532,5
535,7
(530,3
zonder
correctie)
Kameleon
4
527,0
2019-2020
Eureka
12
Geen eindtoets i.v.m. COVID-19
Kameleon
7
Dit cursusjaar zouden wij voor het eerste jaar de IEP eindtoets afnemen i.p.v. de CITO eindtoets. In
verband met de COVID-19 situatie en het thuisonderwijs heeft het ministerie van onderwijs besloten
dit jaar geen centrale eindtoetsen af te nemen.
Beoordeling leerresultaten po na niet doorgaan eindtoets in het schooljaar 2019/2020
Als gevolg van de coronacrisis (COVID-19) en het sluiten van de scholen heeft de minister op 18
maart 2020 besloten dat er in het schooljaar 2019/2020 geen eindtoets wordt afgenomen in het
basisonderwijs. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de inspectie de resultaten beoordeelt. We
kijken immers altijd naar de resultaten van de laatste 3 schooljaren. Op deze webpagina geven we
aan hoe we tot mei 2021 de standaard Resultaten (OR1) beoordelen.

Uitstroomgegevens
Het percentage kinderen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt
van jaar tot jaar. Belangrijker dan de uitstroomgegevens is onze zorg voor een goede aansluiting op
het voortgezet onderwijs. Elk kind moet op de school terechtkomen die het beste aansluit op de
capaciteiten en mogelijkheden van het kind. De laatste jaren zijn onze leerlingen naar de volgende
vormen van voortgezet onderwijs gegaan:

GYMNASIUM /VWO
HAVO/VWO
HAVO

2018
Eureka
15 =94%

2018
Kameleon
2 = 16.6%

2019
Eureka
3 = 75%

1 = 6%

1 = 8,3 %

1 = 25%

3 = 24,9%

VMBO TL/HAVO

2019
Kameleon

2020 Eureka
7 = 58%

2020
Kameleon*
2 = 22%

4 = 33%
1 = 20%
1 = 20%

VMBO TL/MAVO

3 = 24,9%

BL/KL

2 = 16,6 %

2 = 40%

PRO

1 = 8,3 %

1 = 20%

1 = 8%

1 = 11%
1 = 11%
1 = 11%
4 = 44%

*Twee leerlingen hebben in verband met een verhuizing de school in februari verlaten. Wij hebben hen het
definitief advies gegeven. Deze adviezen zijn meegenomen in deze uitstrroomgegevens.

Zie ook: https://scholenopdekaart.nl/Basisscholen/11716/Basisschool-DeKameleon/categorie/Resultaten
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Analyse en trends
De resultaten uit het leerlingvolgsysteem zijn na de midden afname op schoolniveau, groepsniveau
en individueel niveau geanalyseerd. Constateringen/actiepunten zijn uitgewerkt in het document
‘schoolbrede analyse 2019-2020.’ In verband met de COVID-19 situatie is de eindafname aangepast.
Bij het volledig openen van het onderwijs na de schoolsluiting spreken we van een nieuwe
‘beginsituatie’. Wij hebben afgestemd de LVS toetsen Rekenen en Begrijpend lezen en gedeeltelijk
Technisch Lezen bij de leerlingen af te nemen. Later is besloten ook de Spellingtoetsen af te nemen.
De resultaten worden op groeps-/individueel niveau geanalyseerd ten behoeve van de overdracht
naar het volgende cursusjaar. Alle resultaten van de eindafname zullen in september 2020 op
schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau worden geanalyseerd.
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Onderwijs en zorg
Uitgangspunt is dat de school de leerlingen systematisch begeleidt tijdens hun schoolloopbaan en bij
de keuze voor vervolgonderwijs. We streven ernaar, dat iedere leerling zich op zijn eigen niveau
ontwikkelt en ontplooit. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces
zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. Er wordt gezorgd voor een duidelijke begeleiding van
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze begeleiding is gericht op leerlingen die wat
minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen.

Specifieke onderwijsbehoeften
Peildatum einde cursusjaar 2019-2020
OPP voor een vak
OPP voor meerdere vakken
dyslexieverklaring
diagnose ADHD/ASS
diagnose hoogbegaafdheid

arrangement: basisondersteuning
ondersteuning vanuit SWV
deelname aan VVE programma
thuiszitter
kleuterverlenging
doublure
versnellen

Aantal leerlingen
0
1
4 Kameleon, 3 Eureka.
2 ADHD, 2 ASS
1 vanuit hulpvraag school
gesteld in 2019-2020.
Totaal 35 leerlingen
15 (een aantal zijn aan elkaar
geclusterd)
2 leerlingen Eureka
0 leerlinge PUK-groep
3 leerlingen VVE indicatie PSZ
1 (leerlingen Eureka)
1
2
2

Interne begeleiding
Om leerlingen goed te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling is er, naast leerkrachten, een intern
begeleider aanwezig.
De intern begeleider houdt zich bezig met het coördineren en structureren van de zorg. O.a. door
contact te onderhouden met het Samenwerkingsverband en extern deskundigen en partijen. Zij
heeft leerkrachten begeleid bij het signaleren van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
en gecoacht bij het organiseren van hun onderwijs of het aanvragen van arrangementen.
De intern begeleider is lid van het IB-netwerk dat dit cursusjaar 4 keer bijeengekomen is.

Methodes
Dit cursusjaar hebben wij de technisch leesmethodiek ‘LIST’ geïmplementeerd en zijn wij gestart met
de methode het Nationaal Mediapaspoort.
Het Eureka team heeft zich dit cursusjaar verdiept in verschillende methodes voor Engels. Zij gaan
volgend schooljaar een jaar Groove Me hanteren. Van de uitgeverij van Rekenwonders hebben wij
vernomen dat zij stoppen met het publiceren van de methode. Wij hebben de nodige materialen
voor de komende jaren besteld.

Excursies
Gedurende het schooljaar hebben verschillende groepen verschillende activiteiten buiten de
schoolse omgeving ondernomen. Alle groepen hebben gebruik gemaakt van het aanbod vanuit
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Triade en de Kopgroep bibliotheek. Ook zijn verschillende groepen op excursie geweest onder
begeleiding van de Helderse Vallei. Het Altantikwall museum is dit jaar door een Eurekagroep
bezocht.
Ten einde schooljaar zijn een aantal excursies, waaronder het schoolreisje en schoolkamp groep 8,
komen te vervallen. Het schoolreisje wordt begin van het nieuwe cursusjaar ingehaald en groep 8
heeft een alternatief programma op de dagen dat zij oorspronkelijk op schoolkamp zouden gaan.

Leerlingvolgsysteem
Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te kunnen volgen maken we gebruik van een
leerlingvolgsysteem. Dit systeem levert aanvullende informatie op over een leerling, het laat zien of
de leerling zich in een bepaalde periode voldoende heeft ontwikkeld en maakt het mogelijk de
resultaten te vergelijken met de landelijke norm. Op school maken wij gebruik van CITO. Dit cursus
jaar zouden wij voor de eerste keer de IEP-eindtoets afnemen in plaats van de CITO-eindtoets.
Naast de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, wordt ook de sociale ontwikkeling gevolgd aan de
hand van de Sociale Competentie Observatie Lijst.
De gegevens uit het leerlingvolgsysteem worden bewaard in Esis. Hierin is alle informatie die
belangrijk is voor een goede begeleiding van de leerling, zoals verslagen van oudergesprekken,
speciale onderzoeken, handelingsplannen en rapportgegevens, opgenomen. Wanneer een leerling
onze school verlaat worden relevante gegevens uit het leerlingdossier doorgestuurd naar de nieuwe
school. Het leerlingdossier wordt, na verlating van school, voor vijf jaar bewaard.

Ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam(OT) op school bestaat uit de directeur, intern begeleider, een psycholoog
vanuit het orthoteam van SARKON en de leerkracht van de aangemelde leerling. Dit team
ondersteunt de leerkracht en geeft adviezen over de begeleiding van de leerling. Binnen het
ondersteuningsteam wordt het vervolgtraject voor de besproken leerling bepaald.
Verdeeld over het schooljaar is het ondersteuningsteam dit cursusjaar 8 keer bij elkaar geweest.
Omdat de begeleiding van de leerling centraal staat en ouders een belangrijke rol spelen in die
begeleiding worden ook de ouders uitgenodigd bij deze bijeenkomst.

Ondersteuning van meer- en hoogbegaafde leerlingen
Binnen ons onderwijs werken wij eraan om het onderwijsaanbod zoveel mogelijk af te stemmen op
de behoeften van de verschillende leerlingen. Signaleren, en indien nodig diagnosticeren, is daarbij
van groot belang. Ook wanneer het gaat om de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Een afspraak
binnen onze school is dat wij deze leerlingen niet zomaar laten beginnen aan de methodische
leerstof van het volgende leerjaar. Middels compacten van de lesstof en het aanbieden van
verrijkingsstof proberen we de leerlingen een verdieping van de leerstof te bieden. Naast de
aanpassingen in de klas, hebben wij een interne plusklas op school: de Kameleon++. Op vaste
momenten in de week werken leerlingen bijvoorbeeld aan projecten, uitdagingen en Mindset.

Eureka onderwijs
Aandacht voor het individuele kind en kansen geven tot ontplooiing staat bij ons hoog in het vaandel.
Daarom zijn we er ook trots op dat we op de Kameleon naast reguliere ondersteuning ook ruimte
kunnen bieden aan de plusvoorziening ‘Eureka Onderwijs’. Deze plusvoorziening valt onder de
verantwoordelijkheid van het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland. Het CTO (commissie
toelating onderwijsvoorziening) besluit of een leerling kan worden toegelaten tot deze
plusvoorzienig.
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Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Elke school heeft een ondersteuningsprofiel. Dit profiel staat op onze website. In het
ondersteuningsprofiel staat welke specifieke zorg de school uw kind kan bieden.
In het cursusjaar 2018-2019 heeft het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland de huidige
ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen geanalyseerd en onderzoek gedaan naar een
middel om de ondersteuningsprofielen goed met elkaar te kunnen vergelijken. Het
Samenwerkingsverband heeft aan de hand daarvan besloten de scholen per cursusjaar 2019-2020 te
laten werken met POS – Perspectief Op School. Dit schooljaar hebben wij daarvoor de nodige lijsten
ingevuld en informatie verstrekt. Het schoolrapport en het ouderrapport zijn terug te vinden op onze
website en de website van het Samenwerkingsverband.

Huisvesting
De school is gevestigd in een bestaand gebouw. De stafmedewerker ‘huisvesting’ van Stichting
SARKON is samen met de directeur verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw, zowel
binnen als buiten. In de zomervakantie voorafgaand aan dit cursusjaar zijn alle klaslokalen, volgens
het vorige cursusjaar opgestelde onderhoudsplan, gerenoveerd. Samen met het nieuwe
schoolmeubilair hebben de lokalen een frisse en moderne uitstraling gekregen. Ook is er een
‘onderbouwplein’ gerealiseerd door een toiletgroep te verkleinen. De wens was om aanstaande
zomervakantie de tweede fase, de gemeenschappelijke ruimtes, te renoveren maar, i.v.m. reeds
gedane investeringen is er besloten dit plan uit te stellen.
In het najaar 2019 is het onderbouwschoolplein en een gedeelte van het bouwenbouwschoolplein
gerenoveerd in de stijl van ‘natuurlijk spelen’.
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Financiën
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Evaluatie jaarplan 2019-2020
1.1 Profilering

Doel: De Kameleon staat positief op de kaart, heeft een stijgend leerlingaantal, een goede
reputatie en een frisse en moderne uitstraling.

Indicatoren
1.

De (nieuwe) ouders en
leerlingen
weten
de
school te vinden en
voelen zich welkom;

2.

De werkgroep PR komt
bijeen om voortdurend na
te denken over de
profilering van de school.
Tevens is dit een vast
agendapunt;

3.

4.

De school is, voor
zowel mensen van
binnen als buiten de
school, opgeruimd en
verzorgd;

Aanpak/uitgevoerde activiteiten
1.

Dit schooljaar zijn er 13 rondleidingen geweest en 17 aanmeldingen
gedaan. Het gaat om broertjes/zusjes, verhuizingen of aanmeldingen n.a.v.
de website/verhalen van kennissen (zonder rondleiding). Van de 17
inschrijvingen waren er 8 voor de Kameleon en 9 voor Eureka.
In het bulletin heeft een oproep gestaan voor inschrijven van
broertjes/zusjes + de vraag of ouders kennissen en vrienden willen
attenderen op een rondleiding/kennismaking. (Ouders als ambassadeur).
Nieuwe leerlingen ontvangen een aantal weken voor hun start een kaart
vanuit school.

2.

Door de leerlingen is een schoollied gemaakt. De FB-pagina wordt
regelmatig aangevuld. Via Social Schools worden de ouders ingelicht. Er
is een sociale mediaonderzoek verricht. De website is vernieuwd. We
hebben een nieuw logo.

3.

Alle klassen hebben een make-over gehad. De hal is opgeruimd en gezellig
aangekleed (planten e.d.). Het schoolplein is aangepakt en heeft een fris
en natuurlijk karakter gekregen. De Graffiti workshops zijn door het
Coronavirus uitgesteld.

4.

Er wordt middels Social Schools uitgebreid naar de ouders
gecommuniceerd. Het oudertevredenheidsonderzoek is afgenomen.
Uitslagen van onderzoeken worden met ouders gedeeld. Vier keer per jaar
komen de OKBGen bijeen.

De school stelt zich open
en is transparant.

Tussentijdse evaluatie - januari 2020

Wat hebben we bereikt/is het effect tot nu toe?
1.
2.
3.

Positieve reclame op FB. Kerstartikel in de krant.
Open aantrekkelijke, frisse ruimtes binnen en buiten.
Er zijn regelmatig OKBG-bijeenkomsten.

Wat moet er nog worden gedaan?
1. Meer positieve reclame onder ouders krijgen.
2. Actie bedenken op het gebied van stijgend leerlingenaantal. De
directiekamer en lerarenkamer nodigen niet uit om naar binnen te komen.
Het is niet zichtbaar wie er aanwezig is.
3. Fase twee: opknappen van gemeenschappelijke ruimtes.
4. Zijn we transparant?
Eindevaluatie - mei/juni 2020

Wat hebben we bereikt tot nu toe?
1. De rondleidingen die hebben plaatsgevonden waren op het moment zelf
positief. Ouders geven terug dat de school rustig en gemoedelijk oogt en
er een taakgericht en welkome sfeer heerst. Veel ouders bezoeken
meerdere scholen. Van de ouders die een terugkoppeling hebben gegeven
voor een andere schoolkeuze hebben we uiteenlopende redenen
ontvangen: ander onderwijsconcept, mooie schooltuin, minder aandacht
voor geloof, etc. Alle ouders hebben teruggegeven een fijne kennismaking
en rondleiding te hebben gehad en het als een lastige keuze hebben
ervaren.
Ouders van de OKBG hebben aangegeven weinig 4 jarigen in de omgeving
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2.
3.

4.

5.

te hebben maar zich in hun omgeving positief over de school te uiten.
Na de berichtgeving in het bulletin hebben we een zusje ingeschreven. De
laatste rondleidingen zijn gegeven via beeldbellen.
Het nieuwe logo en nieuwe vlaggenmast + vlag worden voor aanvang
schooljaar 20-21 geplaatst.
I.v.m. te hoge investeringskosten worden de gemeenschappelijke
voorlopig niet, zoals gehoopt door een extern bedrijf, onder handen
genomen.
De waardering voor de school, naar aanleiding van de
oudertevredenheidsenquête, was totaal 8,3. Middels het sociale
mediaonderzoek hebben ouders laten weten goed genoeg op de hoogte te
worden gesteld. Ook de OKBGen hebben dit teruggegeven. Uit de leerling
enquête kwam een waardering van een 8,0.
De Kameleon staat nu niet aangegeven bij de weg. De gemeente is
gevraagd een bord te plaatsen bij het kruispunt zodat de school beter te
vinden is. De gemeente heeft aangegeven geen reden te zien om nu een
bord te plaatsen omdat de omgevingssituatie niet is veranderd.

Wat moet er nog worden gedaan?
1. Ouders als ambassadeur stimuleren. Herhalingsoproepen voor
kennismaking/rondleiding in het bulletin en op Facebook. Open dag
organiseren. Nieuwe (omslag) schoolgids, nieuwe ‘gadget/kleinigheidje’
tijdens rondleiding. Nieuw logo + pijl ‘ingang’.
2. Zie bovenstaand. PR als agendapunt blijven agenderen. Glazen deuren in
kantoren. Richtingaanwijzers plaatsen naar kantoren + lerarenkamer. In
het nieuwe schooljaar gaan we onderzoek doen naar het anders
vormgeven van ons onderwijs. Hiermee kunnen wij ons profileren in de
omgeving.
3. De gemeenschappelijke ruimtes schilderen, muren strippen en aankleden
met nieuwe uitstraling, kapstokken ombouwen, nieuw meubilair
aanschaffen voor onderbouw plein, kantoor en teamkamer. Graffiti
Workshops bij aanvang nieuwe schooljaar. Opfrissen en educatief
inrichten van de patio. Bijv. d.m.v. een moestuin.
4. Open communicatie, blijven delen waar de school voor staat, mee bezig is,
etc. De website en facebook up to date houden. Het onderzoek naar een
andere vorm van onderwijs, open en transparant aan ouders
communiceren
+
bespreken
met
de
OKBG.

20

1.2 Implementatietraject LIST

Doel: De leesprestaties van de leerlingen op de Kameleon stijgen door het doen van
leesinterventies; de leerkrachten vergroten hun kennis en vaardigheden op het gebied van
leesonderwijs, door middel van deelname aan het tweejarig project LisT (Lezen is Top).

Indicatoren

Aanpak uitgevoerde activiteiten










Aan het einde van het traject
verlaten 95% van de leerlingen de
school ‘functioneel geletterd’ (AVI
E6) en behaald 80% van de
leerlingen het AVI-doel behorend bij
de groep waarin de leerling op dat
moment zit;
Er zijn afspraken gemaakt en doelen
gesteld t.a.v. de kwaliteit van de
instructie door leerkrachten (tijd op
het rooster, differentiatie, doelgericht
werken
aan
opbrengsten,
taakverdeling, etc.)
Teamleden reflecteren op eigen
handelen en bezoeken elkaar voor
collegiale consultaties en intervisie;
De regiegroep coördineert en stuurt het
project aan.








List staat bij iedereen op het rooster. Er wordt schoolbreed
gewerkt aan LIST. Er is een stilleesgroep en hommelgroep.
In de onderbouw wordt bewust voorgelezen en worden
verdiepende vragen gesteld.
Implementatie LIST afspraken.
In alle groepen is een leeshoek aanwezig met verschillende
soorten boeken.
De bibliotheek op school is aangepast (genres).
De regiegroep is regelmatig bijeengekomen en heeft het
project aangestuurd. LIST komt regelmatig terug tijdens de
bouwvergaderingen.
In de onderbouw lezen de kinderen met Bouw! lezen (indien
nodig).

Tussentijdse evaluatie - januari 2020

Wat hebben we bereikt/is het effect tot nu toe?
 Meer leesmotivatie in de school.
 De kinderen zie je zichtbaar lezen.
 De leeshoeken zijn aantrekkelijker.
 De kinderen kunnen hommel lezen en dus samenwerken.
 De kinderen maken kennis met verschillende soorten boeken
en praten meer over boeken (dit komt door de
boekenbabbels).
 Kinderen in de onderbouw lezen graag prentenboeken voor
aan hun klasgenoten, zij gebruiken hun fantasie.
 Kinderen van de bovenbouw lezen een keer per week voor
aan kleuters.
Wat moet er nog worden gedaan?





Teamleden reflecteren op eigen handelen en bezoeken elkaar
voor collegiale consultaties en intervisie;
Er wordt binnenkort gestart met RALFI lezen.
Aan het einde van het traject verlaten 95% van de leerlingen
de school ‘functioneel geletterd’ (AVI E6) en behaald 80% van
de leerlingen het AVI-doel behorend bij de groep waarin de
leerling op dat moment zit, dit moet gecheckt worden na de
CITO afname.

Eindevaluatie – mei/juni 2020

Wat hebben we bereikt/is het effect tot nu toe?
 de kinderen hebben de afgelopen periode 20 minuten per
dag thuis moeten lezen aan de hand van een Bingo kaart.
 de kinderen kunnen zelfstandig een boek (stil) lezen.
 De kinderen kunnen vertellen waar het boek over gaat.
 De kinderen herkennen het gevoel wat je krijgt als je een
boek leest, herkennen de emoties.
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De kinderen kennen de verschillende genres en
boeksoorten.
De kinderen weten welk genre hun voorkeur heeft.
De kinderen kunnen zelfstandig een goed leesboek kiezen.

Wat moet er nog worden gedaan?
 Er moet weer in LIST groepen gelezen worden. Door de
Corona periode hebben de kinderen vooral thuis moeten
lezen. Nu de kinderen weer op school zijn mogen de kinderen
niet mengen met elkaar. Hierdoor is het momenteel
onmogelijk om in drie instructiegroepen/niveaus in de
middenbouw LIST op de juiste manier te geven.
 Ralfi lezen moet na de zomervakantie weer opgestart worden
of een andere vorm zodat de eigen leerkracht met de
zwakker lezers in de klas leest.
 Aan het einde van het traject verlaten 95% van de leerlingen
de school ‘functioneel geletterd’ (AVI E6) en behaald 80% van
de leerlingen het AVI-doel behorend bij de groep waarin de
leerling op dat moment zit, dit moet gecheckt worden na de
CITO afname.
 Komend schooljaar LIST schoolbreed op dezelfde tijd op het
rooster.
 Een overzicht maken welke kinderen in aanmerking komen
voor het Ralfi lezen en bij welke leerkracht het Ralfi lezen
gegeven wordt.
 Teamleden reflecteren op eigen handelen en bezoeken elkaar
voor collegiale consultaties en intervisie;
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1.3 Analyseren van de opbrengsten

Doel: De school volgt en verantwoordt de ontwikkeling van leerlingen door het analyseren
van de opbrengsten en het afstemmen van onderwijsbehoeften.

Indicatoren

Aanpak/uitgevoerde activiteiten










De leerkrachten hebben zicht op de
ontwikkeling van leerlingen en passen
hun eigen handelen aan naar
aanleiding van de onderwijsbehoeften;
De
leerkrachten
verantwoord en efficiënt;

registreren

Er is een doorgaande lijn door de school
die is terug te vinden in het Handboek
de Kameleon;







De teamleden zijn op de hoogte van het
document ‘Ruimte in regels;



De
werkgroep
coördineert
ontwikkelingen en het het borgen van
afspraken.



Doormiddel van onze leerlingvolgsystemen Cito, KIJK en
de methodegebonden toetsen hebben wij zicht op de
ontwikkeling van kinderen.
De evaluaties van zowel de leerkracht als de
onderwijsassistent zijn te vinden op de dagplanning.
Waardevolle registraties zijn te vinden in Esis.
De observaties van de groepen 1 en 2 zijn terug te vinden
binnen KIJK.
De afspraken om de doorgaande lijn te waarborgen zijn
terug te vinden in het Handboek van de Kameleon. De
teamleden zijn hiervan op de hoogte.
De LVS-analyse structuur staat beschreven en is op de
volgende manier uitgesplitst; schoolbrede analyse,
groepsanalyse en individuele leerling analyse. De analyse
structuur is bekend binnen het team en wordt al voor het
tweede jaar op rij uitgevoerd.
Er is een doorgaande lijn in de dagplanning binnen zowel
de Kameleongroepen als Eureka. Alle dagplanningen zijn
digitaal voor elk teamlid te raadplegen.
Gedurende het schooljaar wordt het praatpapier ingevuld
a.d.h.v. school-ouder-kind gesprekken aan het eind van
het schooljaar wordt het praatpapier opgenomen in Esis.

Tussentijdse evaluatie - januari 2020

Wat hebben we bereikt/is het effect tot nu toe?
 Door middel van het leerlingvolgsysteem KIJK zijn de
observaties in de onderbouw aangescherpt. Er is beter
inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen.
 De leerlingen werken op niveau en er wordt rekening
gehouden met de onderwijsbehoeften.
 Er wordt cyclisch gewerkt door de doelen en evaluaties in
de dagplanning te noteren. .
Wat moet er nog worden gedaan?
De werkgroep coördineert ontwikkelingen en het het borgen van
afspraken, dit kan nog beter aangescherpt worden.
Het team is op de hoogte van het document Ruimte en regels.
Eindevaluatie - mei/juni 2020

Wat hebben we bereikt/is het effect tot nu toe?
 Zichtbaarheid in de klas ten aanzien van het volgende;
‘Ik maak’ en ‘ik leer’ voor leerlingen zichtbaar voor de
groepen 5-8 d.m.v. Gynzy op het bord en voor groep ¾
op het whiteboard. In groep 1/2 is dit nog niet zichtbaar.
 Leerkracht afhankelijke tijd zichtbaar op de dagplanning.
Wat moet er nog worden gedaan?
 Afspraken maken t.a.v. uitwerking leerdoelen in de
dagplanning en zichtbaarheid in de klas.
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Plan van aanpak voor leerlingen met extra ondersteuning
meer SMART formuleren en tijdig evalueren.
Invullen van OPP’s beter met elkaar afstemmen en
dusdanig vormgeven dat we voldoen aan de wetgeving.
De inzet van Snappet optimaliseren.
De inzet en tevens werkbaarheid van KIJK nader bekijken.
Het handboek van De Kameleon en daarmee ook de
zorgafspraken worden met regelmaat teambreed of in
bouwoverleg besproken om te zorgen voor borging.
Het inhoudelijk bespreken en vaststellen van het
dyslexieprotocol van de school.
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1.4 Missie en visie

Doel: De school heeft een heldere missie en onderwijsvisie verbonden aan de slogan ‘Een
school vol talenten!’

Indicatoren







Aanpak/uitgevoerde activiteiten

De huidige missie en onderwijsvisie
worden herzien en herijkt;
De school geeft woorden
beelden aan deze visie;

en

De missie en onderwijsvisie is
zichtbaar in de school en wordt
door alle betrokkenen (leerlingen,
ouders en teamleden) uitgedragen;
De school heeft een schoollied
voortkomend uit de slogan ‘Een
school vol talenten!’







Personeelsvergadering SWOT
Studiedag aan besteed
Nieuwe bedoeling en koers opgesteld
Ambities t.a.v. onderwijs dimensies omschreven
De leerlingen hebben een schoollied geschreven en
ingezongen.

Tussentijdse evaluatie - januari 2020

Wat hebben we bereikt/is het effect tot nu toe?
 Productieve studiedag gehad waarbij we een basis hebben
gelegd voor de missie/visie
 Wij zorgen er samen voor dat kinderen zich gezien voelen en
leren hen te bewegen in de veranderende maatschappij door
aandacht te hebben voor persoonsvorming en eigenheid.
 Schoollied is gemaakt en al in gebruik.
Wat moet er nog worden gedaan?
 Missie/visie moet nog worden aangescherpt door Talita en
Sacha samen met Stephanie.
 Het schoollied moet door het jaar heen geoefend blijven
worden en ingezet worden bij activiteiten.
Eindevaluatie - mei/juni 2020

Wat hebben we bereikt/is het effect tot nu toe?
 Het team voelt, herkent en erkent de aspecten van onze
bedoeling en koers. Deze fungeert als kapstok waar we
steeds bewuster onze keuzes op baseren.
 Het ‘duurzame leven’ is terug te zien in o.a. het maken van
afspraken in de school t.a.v. afval maar ook het concept van
natuurlijk spelen op het schoolplein.
 Door het samen formuleren van de ambities t.a.v. de
dimensies van het onderwijs is zijn er waardevolle en
onderwijskundig inhoudelijke gesprekken ontstaan.
 De leerkrachten zijn iets meer op de hoogte van elkaars
talenten, expertise en interesse.
Wat moet er nog worden gedaan?
 Bewust blijven en uitdragen van de bedoeling en koers en als
kapstok gebruik. Wat is ons verhaal? Dit traject gaan we ver
met CPS doorlopen.
 Verder uitwerken en uitdragen van duurzaamheid; zorg voor
jezelf, zorg voor de ander, zorg voor de wereld. O.a. door
uitwerking levenslessen en afspraken en organisatie van afval
scheiden maar ook onderhoud schoolplein en patio.
 Gebruik maken van elkaars talenten, expertises en interesse
en dit integreren in het onderwijs.
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1.5 21 -eeuwse vaardigheden

Doel: De school werkt actief aan de 21-eeuwse vaardigheden met specifieke aandacht
voor digitale geletterdheid.

Indicatoren

Aanpak/uitgevoerde activiteiten
1.

1.

2.
3.
4.

De wereld georiënteerde
vakken worden thematisch en
vanuit ‘onderzoekend leren’
aangeboden en waar mogelijk
gekoppeld aan de kernvakken;
De leerlingen werken met het
Nationaal Media Paspoort
(NMP) aan mediawijsheid;
De leerkrachten verbreden hun
eigen kennis en kunde t.a.v.
digitale geletterdheid;
De leerkrachten worden
begeleid en geïnspireerd door
de ICT-coördinator.

2.
3.
4.

Bij elk thema wordt achteraf bekeken aan welke 21-eeuwse
vaardigheid er is gewerkt en dat wordt bijgehouden. De
Kameleon groepen evalueren aan de hand van de SLO doelen.
In Eureka wordt met de methode Blink gewerkt, waarin dat
gebeurt. Daarnaast wordt er met verrijkend werk aan deze
doelen gewerkt.
In alle groepen wordt gewerkt met het NMP. Mediamasters
Niet inzichtelijk of dit voor iedere leerkracht geldt.
Lezing over mediawijsheid/ digitale geletterdheid/google
Classroom. Ook onderling worden er ideeën uitgewisseld.

Tussentijdse evaluatie - januari 2020

Wat hebben we bereikt/is het effect tot nu toe?
1. In de hele Kameleon wordt met thema’s gewerkt met meer
autonomie voor de kinderen.
2. NMP is door alle groepen ingezet. Mediamaster is ook
uitgevoerd.
3. nvt
4. Er komt meer kennis over de digitale geletterdheid en de
leerkrachten zien meer het belang van mediawijsheid.
Wat moet er nog worden gedaan?
1. Bij de Kameleongroepen vooraf bepalen aan welke doelen er
wordt gewerkt bij het thema.
2. Evalueren of de lessen vanuit NMP aansluiten bij de
belevingswereld van de leerlingen.
3. n.v.t
4. Ieder jaar kennis blijven delen; denk ook aan 3D printer invoeren.
Eindevaluatie – mei/juni 2020

Wat hebben we bereikt/ is het effect tot nu toe?
1. De kinderen zijn regelmatig onderzoekend aan het leren waarin
digitale vaardigheden worden getraind. Het is nog niet duidelijk
welke specifieke vaardigheden juist wel en welke juist niet aan
bod komen.
2. NMP is geëvalueerd. We zien de methode als een ‘voldoende’
invulling maar we zouden gaan zien dat de kinderen meer actief
bezig zijn.
3. NVT
4. De ICT-coördinator verzorgt enkele keren per jaar inspirerende
voorbeelden en korte kennisoverdracht.. Afgelopen half jaar over
algemene kennis digitale geletterdheid, mediawijsheid, G-Suite
en inspiratie over het laten maken van websites als portfolio.

Wat moet er nog worden gedaan?
1. Qua digitale vaardigheden onderzoeken welke kennis en
vaardigheden aan bod moeten komen en hier een geschikte
manier/aanbod voor vinden.
2. Onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om aan
mediawijsheid of de gehele digitale geletterdheid te werken.
3. Eigen kennis en vaardigheden van leerkrachten zou een punt
kunnen zijn op de functionerings-/voortgangsgesprekken.
4. Dit punt voortzetten.
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1.6 Onderwijskundige werkgroepen

De school werkt met onderwijskundige werkgroepen om de samenhang en kwaliteit van
het onderwijs, de organisatie hiervan en de professionele cultuur te versterken.

Indicatoren

Aanpak/uitgevoerde activiteiten










Er zijn drie nieuwe onderwijskundige
werkgroepen geformeerd: didactisch handelen,
gedrag/pedagogisch handelen en verantwoording
volgen van ontwikkeling;
De werkgroepen leggen steeds de link met de
nodige coördinatoren (taal, rekenen, bouw, etc.)
Afspraken worden vastgelegd in het Handboek de
Kameleon en reeds gemaakte afspraken worden
geborgd;
Het didactisch gebruik van Snappet en andere
methodes worden afgestemd;
Het omgangsprotocol wordt gedeeld en
nageleefd;
Het team werkt met communicatiedoelen om de
professionele cultuur te versterken.





Werkgroepen didactisch handelen en gedrag
zijn gestart en lopen. En afspraken worden
vastgelegd in het handboek de Kameleon.
Het omgangsprotocol is gedeeld.
Het team werkt met communicatiedoelen om de
professionele cultuur te versterken. Dit komt
regelmatig terug in teamvergaderingen.
Intervisiemomenten omtrent situaties
omgangsprotocol.

Tussentijdse evaluatie - januari 2020

Wat hebben we bereikt/is het effect tot nu toe?
 Twee van de drie werkgroepen draaien
 Er is nog veel te doen maar is dit haalbaar
binnen een schooljaar?
Wat moet er nog worden gedaan?






Het didactisch gebruik van Snappet en andere
methodes worden afgestemd;
Kartrekkers van de werkgroepen moeten nog
terugkoppelen naar de directie.
Volgen van ontwikkeling
kik kaarten weer opnieuw invullen.

Eindevaluatie - mei/juni 2020

Wat hebben we bereikt/is het effect tot nu toe?
Didactisch handelen:
 Het taalbeleidsplan voor de Kameleon is
afgerond.
 Voor het vak spelling zijn verbeterpunten
geformuleerd en deze zijn gedeeld met het
team.
 De verbeterpunten t.a.v. spelling zijn
opgenomen in het handboek Eureka en het
taalbeleidsplan
 Er is een terugkoppeling naar de directie
geweest middels het delen van de
ontwikkelingen/ verslaglegging.
 List is volop in ontwikkeling; scholing wordt
volgend jaar hervat.
Gedrag/pedagogisch handelen:
 Het omgangsprotocol is afgerond/vastgesteld.
 het omgangsprotocol is bekend bij de
collega’s.
 De collega’s handelen naar aanleiding van het
omgangsprotocol en houden elkaar scherp.
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Verantwoording volgen van ontwikkeling:
 Zichtbaarheid in de klas ten aanzien van het
volgende;
Ik maak en ik leer voor leerlingen zichtbaar
voor de groepen 5-8 d.m.v. Gynzy op het
bord, groep ¾ op het whiteboard en groep ½
nog niet.
 Leerkracht afhankelijke tijd zichtbaar op de
dagplanning.

Vervolgstap 2020/2021:
Didactisch handelen:
 Aan de slag met het onderwerp “huiswerk”.
 Vervolgen List-traject.
Gedrag/pedagogisch handelen:
 Vreedzame school methode “vernieuwen”
 Pest/veiligheids enquête opstellen
 Omgangsprotocol scherp houden
Verantwoording volgen van ontwikkeling:
 Afspraken maken t.a.v. uitwerking leerdoelen in
dagplanning en zichtbaarheid in de klas.
 Plan van aanpak voor leerlingen met extra
ondersteuning meer SMART formuleren en
tijdig evalueren.
 Invullen van OPP’s beter met elkaar afstemmen
en dusdanig vormgeven dat we voldoen aan de
wetgeving.
 De inzet van Snappet optimaliseren.
 Het inhoudelijk bespreken en vaststellen van
het dyslexieprotocol van de school.

Kwaliteit in Kaart:
 kik kaarten inplannen op de jaarplanning.
Groepjes maken van leerkrachten die deze in
gaan vullen.
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Slotwoord
De gegevens omtrent leerlingaantallen en financiën komen uit het administratiesysteem Esis en
administratiesysteem van SARKON.
Naar aanleiding van de evaluaties wordt het schooljaarplan 2020-2021 opgesteld.
De medezeggenschapsraad heeft 29 juni 2020 kennisgenomen van het jaarverslag.
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