
 

 

Jaarv
ersla

g

202 1
-202

2



 

 

Hierbij presenteer ik het jaarverslag van de
IKC De Ceder.

 In dit jaarverslag kijken we terug op het
schooljaar 2021-2022. Ik benoem  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 mij op. 
 

Gonny van Zelm, schoolleider



Het nieuwenormaal
 

 
 

We waren blij alle leerlingen weer te kunnen
ontvangen. 

We hebben te maken gehad met een
zwangerschapsverlof en deze leerkracht

werkte in de ondersteuning van de nieuwe
combinatiegroepen. Haar verlof is ingevuld

door een onderwijsassistent ivm het
leerkrachtentekort. 

De langdurige uitval van één van de
leerkrachten vanaf de start van het

schooljaar hebben we kunnen opvangen met
twee vaste vervangers en interne

verschuivingen.
Het vertrek van één van de leerkrachten
i.v.m. de pensioengerechtigde leeftijd
hebben we kunnen opvangen met de
collega die van zwangerschapsverlof

terugkwam en de continuering van de inzet
van de onderwijsassistent in deze groepen.
Het vertrek van de onderwijsassistent in de
kleutergroepen hebben we gelukkig weten
op te lossen door een nieuwe kracht aan te

trekken.
 
 
 

 
Met deze organisatie hebben we toch een

redelijk stabiele formatie weten neer te zetten.
We zien dat stabiliteit en continuïteit voor deze

doelgroep van cruciaal belang is.
Het ouderschapsverlof van onze vakdocent

gymnastiek hebben we bij het ontbreken van
een vervanger gedeeltelijk weten op te lossen
door de inzet van een dansdocent, waar alle

leerlingen heel veel plezier aan hebben
beleefd. 

Beeldende Vorming heeft minder/weinig
aandacht gehad tijdens de cohortering,

evenals het aanbod in de PLUSklas. 
De ouderbetrokkenheid hebben we invulling
gegeven door wekelijks een update te geven

via KWIEB, het ouder communicatiemiddel.
 



Het nieuwenormaal
 

 
De constante besmettingen,

online/thuisonderwijs, het herhaaldelijk in
quarantaine moeten gaan, het

leerkrachtentekort, het werken in cohorten
en toch ook weer een lockdown en de

vervroegde schoolsluiting in december! Het
heeft niet meegewerkt aan een positieve

bijdrage in de resultaten. De belastbaarheid
van het team kwam onder druk te staan,

omdat er constant een beroep werd gedaan
op de flexibiliteit van de leerkracht en de

extra inzet van duo-leerkrachten of
leerkrachten met ambulante tijd om de

groepen te kunnen bemannen. Het werken
met steeds maar incomplete groepen en het

aanbieden van thuisonderwijs voor de
thuiszitters heeft de kwaliteit van het

onderwijs niet bevorderd.
En eigenlijk ben ik trots op het team als ik
zie hoe dit is gedragen! De tomeloze inzet

van allemaal is echt heel positief te
noemen. Met alle belemmeringen en

hindernissen hebben we toch relatief goed
onderwijs kunnen bieden!

 
 

 
 

We zien ook een duidelijke daling of terugslag
in de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van

de jongste leerlingen.
In de groepen 3 en 4 is vanaf het leven in
cohorten alle aandacht gevestigd op de

begeleiding van het technisch lezen met hulp
van onderwijsassistenten en de vrijwilligster,

omdat we zien dat deze leerlingen meer
kilometers moeten maken onder intensieve

begeleiding. Dit betekende wel minder
begeleiding van de leerlingen in de andere

groepen van de onderwijsassistenten.
 

Ondanks alle tegenslagen heeft groep 8 het
heel goed gedaan op de eindtoets!

 
Kamp en schoolreisje konden gewoon 

 plaatsvinden netzoals de musical en andere
festiviteiten!

We hebben het jaar kunnen afsluiten met de
ouders en een dansvoorstelling van alle

kinderen!



CORONA en GEVOLGEN
 

Het NP Onderwijs is er voor herstel
en ontwikkeling van het onderwijs

tijdens en na corona.
 

Met extra geld kunnen scholen hun
leerlingen en leraren helpen

coronavertragingen aan te pakken.
 

Iedere school maakt een schoolscan
en stelt een programma op. Het
team maakt keuzes en legt deze
voor aan de MR ter instemming. 

 
Na de uitvoering wordt het plan (en

de resultaten)  geëvalueerd en
bijgesteld en/of  geactualiseerd

voor het volgende jaar.
 
 

KWALITEIT
 Ter borging zijn lopende processen

ondergebracht in documenten
Kwaliteitskaders. Deze worden door

de werkgroepen, schoolleider en
specialisten jaarlijks geëvalueerd.

 
PERSPECTIEF OP SCHOOL (POS) 

Dit document is in september
bijgesteld en zichtbaar in Scholen op

de kaart.



 

Keuringen uitgevoerd
 

 Speeltoestellen, speellokaal,
 blusmaterialen,

ontruimingsinstallatie 
DCI, 

herinspectie
 brandveiligheid

 

Risico inventarisatie &
evaluatie 

 
Dit staat onder leiding van

Mike van Mierlo van
Arbomeester. Checks

besproken in MR

 

Ontruimingen
 

 Aangekondigd 
één

 
 Onaangekondigd 

één

BHV 
 

BHV-ers Sjanet,  Femke,
Mirjam, Pernel, 

Suzanne en Carly
 

Ontruimingsleider 
Jeroen

 

Ongevallen 
registratie 

 
Er zijn geen 
ongevallen
met letsel 
geweest.



 
VAKMANSCHAP 

 
Studiedag voor het team over

woordenschatonderwijs, aanpak & didactiek   
was  op 9 september.

 
De inspiratiedag van de ICU groep van Penta op
 7 oktober kon op verschillende locaties worden

gehouden.
 

Studiedag voor het team begrijpend lezen & close
reading was op 8 november.

 
Studiedag voor het team over de doorgaande lijn

taal-lezen  en begrijpend luisteren voor 1-2-3 
was op 11 februari.

 
BeweegWijs heeft de workshop op 15 maart

aangeboden.
 

De leergang Professioneel kapitaal en uplifting
leadership voor de schoolleider is afgerond in april

2022.
 

De ICU sport en spelmiddag voor Penta personeel
 is gehouden op ons plein op 13 mei.

 
 
 
 

 COMMUNICATIE
 

 De ouderapp KWIEB is volledig ingeburgerd en ouders
ontvangen regelmatig een update over wat er in de

klassen gebeurt.
 

 Na het tevredenheidsonderzoek onder de ouders van
Vensters wordt er vanuit de schooleiding wekelijks een

update gegeven van schoolse zaken.
 

Er zijn vastgestelde momenten dat de ouders welkom zijn
in de school , voor de kleuters is dit anders georganiseerd 

dan voor de groepen 3-8. Voor de groepen 3-8 zijn
ouders welkom van 14.00-14.15 uur om vrij binnen te

lopen.
 



B E W E E G W I J S  

 

H E T  B E W E E G W I J S T E A M  D R A A I T

G O E D  E N  E N T H O U S I A S T .  E R  I S

E E N  P L A N  O P G E S T E L D  V O O R

D E  B E L I J N I N G  V A N  D E

S C H O O L P L E I N E N .

ONZE
AANDACHTS
PUNTEN VAN

HET AFGELOPEN
JAAR

MEUBILAIR

 

IN  DE GROEPEN 1 -2  IS

HET  MEUB ILA IR

VERNIEUWD

 
NPO SUBSIDIE

 
INZET VAN EEN KINDERCOACH

DOEL: BEVORDEREN VAN SOCIAAL-EMOTIONELE VAARDIGHEDEN, VEERKRACHT EN
VAARDIGHEDEN OM ‘NEE’ TE ZEGGEN; BEVORDERING VAN SOCIAAL GEDRAG,

CONFLICTHANTERING EN TEGENGAAN VAN PESTEN.

NPO SUBSIDIE
 

TAALBELEID UITZETTEN TER VERSTERKEN VAN HET TAALONDERWIJS EN DE
INZET VAN EEN TAALCOÖRDINATOR

DOEL: RESULTATEN VAN HET TAALONDERWIJS VERHOGEN.
 

INZET VAN ONDERWIJSASSISTENTEN EXTRA:
DOEL: PERSOONLIJKE FEEDBACK VOOR DE LEERLINGEN EN PERSOONLIJK-

OF GROEPSBEGELEIDING.

NPO SUBSIDIE
 

INZET: AANSCHAF VAN CHROMEBOOKS VOOR LEERLINGEN EN PERSONEEL.
DOEL: WERKEN AAN PERSOONLIJKE DOELEN, INZETTEN BIJ THUISONDERWIJS,

DIFFERENTIATIE MOGELIJKHEDEN VERGROTEN.
 

INZET: DANSDOCENT
DOEL: SPORTIEVE ACTIVITEITEN ZIJN BEDOELD OM VIA SPORT DE BETROKKENHEID

VAN LEERLINGEN TE VERGROTEN EN HUN SCHOOLPRESTATIES TE VERBETEREN.



RESULTATEN EINDTOETS
 

We hebben deelgenomen aan
 de IEP eindtoets. Scholen worden dit
jaar niet beoordeeld op de resultaten
door de Inspectie van het Onderwijs.
Zo wil de inspectie rekening houden

met de omstandigheden die zijn
ontstaan door de maatregelen

vanwege het coronavirus.
De eindresultaten zijn naar

 verhouding goed.

VERWIJZINGEN 
S(B)O 

 
Er zijn dit schooljaar drie

toelaatbaarheids-
verklaringen
 geschreven.

SCHORSEN & 
VERWIJDEREN

 
 Er zijn geen schorsingen 

of verwijderingen 
geweest.

KLACHTENREGISTRATIE/
VERTROUWENSPERSONEN 

 
Er zijn geen klachten ingediend via

onze procedure. De
vertrouwenspersoon is

 niet benaderd.



TEVREDENHEIDSONDERZOEK & VEILIGHEIDSBELEVING ONDER KINDEREN
 

 In november 2021 vullen alle leerlingen van groep 6 t/m 8 een vragenlijst van VENSTERS in.
Dit laat ons zien hoe tevreden leerlingen zijn over de school. We lezen er ook hoe het gesteld
is met de sociale veiligheid van onze leerlingen. De rapportage is te vinden op Scholen op de

kaart. Vensters stuurt de rapportage direct door naar de inspectie van onderwijs, waarmee we
voldoen aan de wettelijke verplichting.

BURGERSCHAP
 

 Het team heeft het
leergebied nader verkend.

Er is een praktische
vertaling van de doelen

gemaakt naar de
werkvloer.

Dit staat omschreven in
een kwaliteitskader en

heeft de MR gepasseerd.

WETENSCHAP &
TECHNIEK

 
Met het team hebben

we de praktische
invulling van ons
onderwijsaanbod

VOOR WETENSCHAP &
TECHNIEK omschreven
op de kwaliteitskaart

van Penta. 
 



Schoolplan 
2022-2026

 
Het nieuwe schoolplan is gemaakt
voor de komende 4 jaren. De MR

heeft instemming  gegeven.


