
  



  



 

 

  

Hierbij presenteren wij het  jaarverslag van 

IBS de Ceder. 

In dit jaarverslag kijken we terug op het 

schooljaar 2019-2020. We benoemen een 

aantal verplichte onderdelen. Tevens is er 

een overzicht van de stand van zaken 

betreffende een aantal ontwikkeldoelen.  

Heeft u vragen naar aanleiding van dit 

verslag? Neem contact met ons op. 

Met vriendelijke groet,  

Gonny van Zelm 

schoolleider  



  
RESULTATEN EINDTOETS 

We hebben niet deelgenomen aan de IEP 

eindtoets. De eindtoets is vanwege de 

coronacrisis landelijk niet afgenomen. 

Zie verder ons document:  

opbrengsten & analyse 2019-2020 

 

VERWIJZINGEN S(B)O 

Er zijn dit schooljaar geen toelaatbaarheids-

verklaringen geschreven.  

 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 

Het onderzoek is niet afgenomen i.v.m. de 

coronacrisis met instemming van de 

inspectie. 

VEILIGHEIDSBELEVING ONDER KINDEREN 

In oktober vullen alle leerlingen van groep 5 

t/m 8 een vragenlijst van ZIEN in. Dit laat ons 

zien hoeveel plezier de leerling heeft in het 

leren. We lezen er ook uit af of het kind trots is 

op zichzelf. Of hoe het kind zich voelt in de 

groep. Het kan een signaal zijn voor een 

verminderd welbevinden. Welbevinden is een 

indicator voor de veiligheidsbeleving. Vanaf 

groep 5 tonen wij deze resultaten.  

Het invullen van deze vragenlijst levert door 

zijn onduidelijke vraagstelling behoorlijk vaak 

verwarring op. Dit blijkt dan uit de 

kindergesprekken. We overwegen het daarom 

op een andere wijze inhoud te geven. 

 

SPELTHERAPIE EN TAALONTWIKKELING 

Vanuit de subsidie van de Westfriese Knoop 

heeft onze school kunnen deelnemen aan 

Speltherapie voor het jonge kind o.l.v. Femke 

Kemner. 
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KLACHTENREGISTRATIE 

Er zijn geen klachten ingediend via onze 

procedure.   

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met 

de schoolleider en een ouder met 

ondersteuning van de externe 

vertrouwenspersoon mevrouw I. Ursem. Zij is 

werkzaam bij de GGD Holland Noorden.  

 

ARBO 

Het protocol Grenzen van Gedrag wordt 

gevolgd. De intern begeleider en de 

schoolleider hebben verschillende 

leerkrachten ondersteund.  

Werkdrukgelden zijn ingezet op: 

Ondersteuning van onderwijsassistenten 
Vakleerkrachten 
Administratie-dagen 
 

Risico inventarisatie & 

evaluatie 

Dit staat onder leiding 

van Mike van Mierlo van 

Arbomeester.  Checks 

besproken in MR 

 

BHV 

BHV-ers  

Sjanet, Suzanne, Femke 

de G, Mirjam, Pernel, Trea 

Ontruimingsleider 

Marian 

 

Welzijnscheck 

Wordt stichting breed 

afgenomen in 2020 

 

Ongevallen registratie 

3 ongevallen met letsel  

op plein 

 

Ontruimingen 

Aangekondigd 

zie kalender 

Onaangekondigd 

zie kalender 

 

 

Keuringen 

Uitgevoerd 

speeltoestellen, 

speellokaal, 

blusmaterialen, 

ontruimingsinstallatie DCI 

herinspectie 

brandveiligheid 

muizen 

 



  

ONDERWIJS & OPVANG 

Wij bieden onderwijs en opvang in een duurzaam beredeneerd aanbod van 0-12 jaar, waarbij 

betrokkenheid, welbevinden en de ontwikkeling van executieve functies een essentiële rol spelen.  

Medewerkers zijn globaal op de hoogte van de leerlijnen 0-13 jaar. Ze zijn goed op de hoogte van 

de leerlijn van de groep waaraan zijn lesgeven en waarop zij begeleiding bieden.  

De begeleiding van ons onderwijs is vanaf dit schooljaar ondersteund door de inzet van een 

onderwijsassistent voor de groepen 1-2 en een onderwijsassistent voor de groepen 3-8.  

 

De methode Bouw is geïntroduceerd door de intern begeleider en werkt voor de groepen 3 en 

4 (later in het jaar ook voor groep 2). 

 

Aan het einde van het schooljaar is voor groep 3  een nieuwe aanvankelijk lezen methode 

(Veilig Leren Lezen Kimversie) aangeschaft. 

Voor de groepen 3 en 4 is een nieuwe schrijfmethode (Pennenstreken) aangeschaft. 

 



PROFESSIONLE HOUDING & COMMUNICATIE  

We zijn in staat een professioneel gesprek 

met elkaar en ouders te voeren.  

De ouderapp FIEP is volledig in gebruik. 

De meeste communicatie verloopt via 

deze ouderapp. In enkele gevallen en 

wanneer de situatie er om vraagt is er 

telefonisch contact. 

In de Corona-periode is er via beeldbellen, 

instructie-filmpjes en online communicatie 

contact met de gezinnen geweest. Waar 

nodig zijn huisbezoekjes afgelegd. 

 

VAKMANSCHAP 

Het team heeft zich geschoold in de 

technieken van Teach like a champion van 

het CED o.l.v. Dunja ten Oort. Borging zal in 

het volgende schooljaar plaatsvinden met 

behulp van coaching. 

Het werken met VTS heeft onze 

aandacht m.b.t. o.a. creativiteit in het 

onderwijs in de BEVO lessen. 

 De intern begeleider en de schoolleider zijn 

ondersteund door Ineke Bruning van de OBD 

inzake NT2 en het taalonderwijs op de 

Ceder. Een scholing voor het hele team 

volgt in het nieuwe schooljaar. Er wordt 

ingezet op nieuw taalbeleid en een andere 

begeleiding voor de leerlingen met een 

taalzwakke ontwikkeling. 
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