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Inleiding

Dit jaarplan komt voort uit het schoolplan dat is opgesteld
voor de periode 2019-2023. Het jaarplan is dynamisch. Dat
betekent dat er gedurende het schooljaar aanpassingen
kunnen worden gedaan en dat er ook punten kunnen
worden toegevoegd.

Inleiding

In ons jaarverslag blikken we terug op de ondernomen
activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn te relateren aan

In ons jaarplan geven we aan:
1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
2. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
3. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

1.
2.
3.
4.

de gekozen verbeterpunten n.a.v. de zelfevaluatie
de gekozen verbeterpunten n.a.v. de vragenlijsten
de verbeterthema's uit ons schoolplan
de verbeterpunten uit de categorie 'divers'

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.
Streefbeelden

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school hebben we een uitdagende leeromgeving, waarbij leerlingen van
dezelfde groep en leerlingen van verschillende groepen met elkaar samenwerken aan
opdrachten.
2. Op onze school hebben we een taalrijke leeromgeving, waarbij er extra aandacht is
voor leesonderwijs en woordenschat.
3. Op onze school tonen leerlingen eigenaarschap. Leerlingen stellen zelf hun eigen
leerdoelen op.
4. Op onze school bieden wij gedifferentieerd onderwijs, waarbij het onderwijs steeds
meer aansluit bij de ontwikkeling van de leerling en het onderwijs steeds meer
individueel gericht is.
5. Op onze school beschikken we over leerlijnen digitale vaardigheden en zetten we
digitale middelen in bij de verwerkingen van de leerstof m.b.t. rekenen, taal en spelling.
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School & omgeving

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Totaal formatieve ruimte: 10.1 fte

Groepen

groepen: 1/2A, 1/2B, 3, 4, 5, 6, 7 en 8

Functies [namen / taken]

Directeur: Arianne Huizing
IB: Suzan Tissing
Schoolcoach: Nella Vlaar en Suzan Tissing
ICT- coordinator en preventiemedewerker: Egbert Groot
Schoolcontactpersonen: Nella Vlaar en Carolina Ohr
Pest-coordinator: Suzan Tissing

Twee sterke kanten

Plezierig en sterk pedagogisch klimaat (stijgende resultaten
ZIEN)
Kleinschaligheid van de school, kleine groepen, relatief veel
begeleiding

Twee zwakke kanten

Onderhoud gebouw en schoolplein
Borging schoolbreed, aandacht voor het rekenonderwijs

Twee kansen

Inzet Stichting LeerKRACHT met daarbij 2 schoolcoaches
Ontwikkeling op ICT en doorgaande leerlijnen

Twee bedreigingen

Terugloop in het leerlingenaantal
Grote buurtscholen

Opbrengsten [beleidsvoornemens]

Invoeren Data-coach (nieuw administratiesysteem voor de
opbrengsten en resultaten), hiermee andere manier van
analyseren van de opbrengsten.
Opstellen beleid m.b.t. hoog- en meerbegaafdheid
Opstellen rekenbeleid
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1

2

3

4

5

6

7

8

16

23

24

25

21

18

18

20

Totaal
165

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Kwantitatieve gegevens personeel

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP

13 (1 man en 12 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP

2 (0 mannen en 2 vrouwen)

Aantal nieuwkomers

2

Aantal BHV-ers

4

In oktober 2020 viel onze leerkracht groep 7 uit. Gelukkig kon er snel vervanging ingezet
worden. Juf Mieke en juf Marielle, zij hebben het gehele schooljaar groep 7 onderwijs
gegeven. Ook voor schooljaar 2021-2022 blijven juf Mieke en juf Marielle bij deze groep
in groep 8. Verder nemen we dit schooljaar afscheid van juf Patricia, Juf Ouardia en gaat
juf Wilna met pensioen. Gelukkig mogen we ook weer nieuwe medewerkers
verwelkomen. Zo zullen Elmer Beckman, Martijn van der Pal en Helen Rooze ons team
gaan versterken het komende schooljaar.

Aantal geplande FG's

13

Aantal uitgevoerde FG's

11

Aantal geplande BG's

2

Aantal uitgevoerde BG's

5
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan
Thema

Aandachtspunt

Omvang

GD1

Streefbeeld

Op onze school hebben we een uitdagende leeromgeving, waarbij leerlingen van dezelfde groep en leerlingen van
verschillende groepen met elkaar samenwerken aan opdrachten.

groot

GD2

Streefbeeld

Op onze school bieden wij gedifferentieerd onderwijs, waarbij het onderwijs steeds meer aansluit bij de ontwikkeling groot
van de leerling en het onderwijs steeds meer individueel gericht is.

GD3

Streefbeeld

Op onze school beschikken we over leerlijnen digitale vaardigheden en zetten we digitale middelen in bij de
verwerkingen van de leerstof m.b.t. rekenen, taal en spelling.

groot

KD1

PCA
Onderwijskundig
beleid

Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van
individuele leerlingen

klein

KD2

PCA
Kwaliteitszorg

De school heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs

klein
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Uitwerking GD1: Op onze school hebben we een uitdagende leeromgeving, waarbij leerlingen van dezelfde groep en leerlingen van verschillende groepen met elkaar
samenwerken aan opdrachten.
Hoofdstuk / paragraaf

Streefbeeld

Resultaatgebied

OP 1 aanbod onderwijs (wereldorientatie)

Huidige situatie + aanleiding

De school beschikt in de leerjaren 3 t/m 8 over een methode wereld oriëntatie. De methode wordt nu deels gevolgd (boek
en werkboek) en deels worden thema's uit de methode op een manier aangeboden waarbij leerlingen meer zelf op
onderzoek gaan. Deze laatste manier van werken heeft onze voorkeur, maar we vinden de huidige methode minder
geschikt om zo te werken.

Gewenste situatie (doel)

De school werkt met een nieuwe methode voor wereld oriëntatie voor de groepen 3 t/m 8. Deze methode gaat geheel uit
van onderzoekend leren en dat leerlingen zelf informatie vergaren en deze informatie om kunnen zetten in een
presentatie. Hierbij kan in eigen groep gewerkt worden of groep doorbrekend.

Activiteiten (hoe)

Het leerteam onderzoekend leren heeft zicht 2 jaar georiënteerd op verschillende methoden. Hierbij zijn uiteindelijk 2
voorgedragen aan het team. In de periode maart - juni hebben we de methode uit kunnen proberen en daarbij is het
besluit gevallen op de methode Blink. Volgend schooljaar gaan we echt met de methode aan de gang. Hierbij zal eerst
gewerkt worden in eigen groep, maar elk cluster (1-2/ 3-4/ 5-6/ 7-8) zal ook 1 thema gezamenlijk aanbieden. Hierdoor
leren leerlingen samenwerken in eigen groep, maar ook met leerlingen van andere groepen.

Consequenties organisatie

Dit zal 1 van de doelen zijn die verder uitgewerkt zal worden bij de bordsessies. Tijdens 1 blok, wekelijkse bordsessie en
leerkrachten bereiden samen lessen voor

Consequenties scholing

Dit valt goed te combineren met de scholing die we dit jaar gaan volgen. We gaan starten met stichting leerkracht.
Periode aug-okt: opstart met MT en schoolcoaches Periode nov-dec: werken aan eerste doel (rekenonderwijs) Periode
jan-feb: werken aan tweede doel (woordenschat) Periode feb-april: werken aan derde doel, uitdagende leeromgeving
(gezamenlijk werken aan thema) Periode mei-juni: werken aan vierde doel digitalisering onderwijs Deze doelen kunnen
ook nog wisselen van periode

Betrokkenen (wie)

mt en schoolcoaches en team

Plan periode

wk 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17

Eigenaar (wie)

MT en schoolcoaches

Omschrijving kosten

Licentie kosten methode

Meetbaar resultaat

De groepen werken op onderzoekende wijze met de methode Blink. De clusters hebben in elk geval 1 thema gezamenlijk
voorbereid en verwerkt. Leerlingen hebben verschillende manieren van presenteren in gezet en hebben in elk geval bij 1
thema met leerlingen van een andere groep gewerkt.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Mei: tijdens bordsessie of teamscholing
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Borging (hoe)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Vastleggen van het beleid in borgingsdocument. Jaarlijks wordt borgingsdocument met het team doorgenomen om bij te
stellen.

actief

Wegens corona, coronamaatregelen en lockdown is de planning van deze actie verschoven. Vanaf start schooljaar zijn we gaan werken met Blink en hebben ons verdiept in
onderzoekend leren. Wegens coronamaatregelen hebben we niet groepsoverstijgend kunnen werken, alle groepen moesten in hun eigen cohort blijven. Deze maatregel verviel in
juni. Toen zijn de groepen 3+4 en 5+6 gaan samenwerken in de verwerking van het thema. Na de mei vakantie zijn we schoolbreed aan de slag gegaan met rijke leeromgeving. Dit
thema stond wekelijks centraal bij de bordsessies. Er zijn diverse acties uitgevoerd om de leeromgeving rijker te maken. Volgend schooljaar gaan we met dit actiepunt verder.
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Uitwerking GD2: Op onze school bieden wij gedifferentieerd onderwijs, waarbij het onderwijs steeds meer aansluit bij de ontwikkeling van de leerling en het onderwijs
steeds meer individueel gericht is.
Hoofdstuk / paragraaf

Streefbeeld

Resultaatgebied

OP2 zicht op ontwikkeling van de leerling

Huidige situatie + aanleiding

In de afgelopen 3 jaar zijn wij op school bezig geweest met doordachte instructie, waarbij werken met doelen en
coöperatieve werkvormen belangrijk zijn. In schooljaar 2018-2019 zijn de groepen 6 en 7 gestart met het werken met
bakkaarten. In schooljaar 2019-2020 is groep 8 ook gaan werken met bakkaarten en zijn we met alle groepen gaan
werken met Gynzy. Gynzy biedt verwerking van onze huidige methodes, maar is ook adaptief in te zetten door in de
werelden te werken

Gewenste situatie (doel)

Onderwijs dusdanig inrichten dat het steeds meer aansluit bij de ontwikkeling van de leerling. Gevolg zal zijn dat het
onderwijs ook steeds meer individueel gericht is. Bij leerstof dat beheerst wordt door een leerling, zal deze doorgaan naar
verrijken of naar andere leerdoelen, terwijl een leerling die nog moeite heeft met de leerstof deze nog herhaald krijgt. De
bakkaarten en Gynzy kunnen ingezet worden bij deze aansluiting.

Activiteiten (hoe)

1. Eenheid en lijn in gebruik m.b.t. inzet Gynzy
2. Eenheid en lijn m.b.t. inzet bakkaarten
3. Beleid over aansluitend onderwijs

Consequenties organisatie

Dit is een doel bij de bordsessies van stichting Leerkracht

Consequenties scholing

Geen scholing op dit doel, wel scholing hoe dit doel wordt aangepakt (stichting Leerkracht)

Betrokkenen (wie)

mt en schoolcoaches en team

Plan periode

wk 31, 32, 33, 34, 35, 36, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25 en 26

Eigenaar (wie)

MT en schoolcoaches

Meetbaar resultaat

Resultaat: eenheid in werkwijze en inzet van diverse hulpmiddelen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijs
behoefte van een leerling.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Januari en juni door MT en schoolcoaches

Borging (hoe)

Beleid werkwijze aansluitend onderwijs in borgingsdocument. Dit borgingsdocument wordt jaarlijks met het team
doorgenomen en geëvalueerd.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

In schooljaar 2019-2020 hebben we een periode in lockdown gezeten en hebben we een periode halve klassen mogen ontvangen op school. Hierdoor zijn er vertragingen
opgetreden in het leerproces. In schooljaar 2020-2021 zijn er extra financiële middelen vrij gemaakt om scholen de gelegenheid te geven deze vertraging/ achterstand weg
werken. Wij hebben hierbij ingezet op extra RT en extra ondersteuning, vooral op het gebied van rekenen en begrijpend lezen. In schooljaar 2020-2021 is er gelukkig weinig
lesuitval op onze school geweest en hebben wij dus veel continuïteit kunnen bieden. Wel hebben wij ook last gehad van de tweede lockdown, maar hebben in deze periode veel
meer kwetsbare leerlingen opgevangen op school, waardoor grote hiaten uit zijn gebleven. Door de twee lockdown periodes is het digitale werken en verwerken op onze school in
een stroomversnelling gegaan. Leerkrachten hebben veel gewerkt met de methodieken en gynzy, werelden, waarbij adaptief gewerkt kan worden. Na de tweede lockdown is het
gelukt om voor alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8 een eigen device te realiseren, waardoor de ingeslagen digitale weg vervolgd kon worden. Toch zijn we nog niet geheel
tevreden en gaan in 2021-2022 oriënteren op een andere adaptieve methode, hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden die Snappet biedt.
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Uitwerking GD3: Op onze school beschikken we over leerlijnen digitale vaardigheden en zetten we digitale middelen in bij de verwerkingen van de leerstof m.b.t.
rekenen, taal en spelling.
Hoofdstuk / paragraaf

Streefbeeld

Resultaatgebied

OP 1 aanbod onderwijs (digitale vaardigheid)

Huidige situatie + aanleiding

We werken en verwerken steeds meer digitaal, hierbij hebben we nog geen beleidsstuk opgesteld hoe we hier mee
omgaan. Ook hebben we nog geen leerlijn over digitale vaardigheden, terwijl deze wel een steeds grotere rol spelen

Gewenste situatie (doel)

Beleidsstuk ICT en een leerlijn m.b.t. digitale vaardigheden

Activiteiten (hoe)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

orientatie op de verschillende aanbieders van digitale leerlijnen
Kiezen van 1 of 2 leerlijnen uit het totaalaanbod
Presentatie van mogelijke leerlijnen
Kiezen van een leerlijn
Uitproberen
Besluit tot aanschaf
Opstellen ICT beleid

Consequenties organisatie

MT (Directie, IB, ICT-er en schoolcoaches) hebben maandelijks vergadering, vast onderdeel is ICT op de agenda. ICT-er,
Alita en wellicht nog een derde medewerker doen de oriëntatie, verdere uitvoering is voor de ICT-er

Consequenties scholing

Geen

Betrokkenen (wie)

gehele mt (directie en ict-er en schoolcoaches)

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

Gehele MT

Meetbaar resultaat

ICT beleidsstuk

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Juni - MT overleg- met MT en gecommuniceerd naar gehele team

Borging (hoe)

Beleidsstuk opnemen in borgingsdocument

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

naar volgend jaar

Door alle corona perikelen heeft het digitale werken en verwerken een enorme sprong gemaakt. Helaas zijn we er niet aan toegekomen om ons te oriënteren op een leerlijn digitale
vaardigheden, daarom schuift dit doel door naar schooljaar 2021-2022.
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Uitwerking KD1: Op basis van een analyse van de toetsgegevens wordt het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen
Hoofdstuk / paragraaf

PCA Onderwijskundig beleid

Gerelateerde verbeterpunten

De school heeft op basis van de kenmerken reële verwachtingen vastgesteld over het niveau dat de leerlingen
kunnen bereiken

Resultaatgebied

OP 2 zicht op ontwikkeling van de leerling

Gewenste situatie (doel)

Zie streefbeeld gedifferentieerd onderwijs

Activiteiten (hoe)

1. Analyse van toetsen (cito en methode geboden)
2. Opstellen van groepsplannen
3. Eenheid in werkwijze Gynzy, waarbij leerlingen adaptief kunnen werken aan doelen. Het programma stelt het niveau
van de leerling in.
4. Eenheid in werkwijze bakkaarten (groep 6,7,8), waarbij leerlingen herhaling kunnen krijgen indien lesstof niet
beheerst wordt en verrijken indien lesstof wel beheerst wordt.
5. Aanpassing lesstof: beleid meer en hoogbegaafdheid, waarbij leerlingen lesstof kunnen overslaan en andere lesstof
aangeboden krijgen.

Betrokkenen (wie)

mt en schoolcoaches en team

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

Directie, IB en team
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

We krijgen steeds meer zicht op de ontwikkelingen van de leerlingen. Leerlingen worden steeds beter gevolgd en onderwijs sluit steeds beter aan bij de ontwikkeling van de
leerling.
Werken met de bakkaarten is niet praktisch gebleken met lockdown of leerlingen/ groepen die in quarantaine moesten. Daarom is meer ingezet op digitaal werken en adaptief
werken met Gynzy.
We hadden ook als doel om een beleid Hoog Begaafdheid op te stellen. Echter door het wegvallen van een collega en de lockdown in jan-februari is het er niet van gekomen om
deze op te stellen.
De resultaten van de M-toetsen en E-toetsen zijn zorgwekkend. De M-toetsen zijn afgenomen net na de tweede lockdown periode. De resultaten van rekenen in groep 4 t/m 7 zijn
IV of V en deze resultaten verslechteren bij de E-toetsen naar V-. Bij groep 4 is wel een mooie groei te zien van een IV score naar een II score. Bij begrijpend lezen zien we de
resultaten stabiel blijven, maar deze liggen wel op een onvoldoende niveau (IV of V-). Bij rekenen zien we juist verdere daling, dus daar is actie vereist. Volgend schooljaar zal er
een uitgebreide analyse gemaakt worden, een leerkracht gaat de opleiding rekenspecialist volgen en zij zal ook 3 dagen extra begeleiding geven op rekenen en begrijpend lezen.
De resultaten van de CET IEP zijn dit jaar wel positief te noemen. Onze gemiddelde score was 80,5 (norm is 79). De referentiescores van taalverzorging en lezen liggen boven de
signaleringswaarde en het landelijk gemiddelde. De referentiescores van rekenen liggen op gebied van 1F net onder de signaleringswaarde (79% i.p.v. 85%), maar de 1S liggen
deze ruim boven de signaleringswaarde en het landelijk gemiddelde.
We zien dus zorgelijke signalen bij de cito toetsen, maar goede resultaten bij de CET IEP groep 8.
Samenvattend: er zijn goede ontwikkelingen gaande, maar we gaan ons oriënteren om een nog betere aansluiting te realiseren en zullen een hoogbegaafdheidsbeleid opstellen.
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Uitwerking KD2: De school heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs
Hoofdstuk / paragraaf

PCA Kwaliteitszorg

Resultaatgebied

KA 1 Kwaliteitszorg van de school

Gewenste situatie (doel)

In de groepen worden goede lessen gegeven met een hoge betrokkenheid van de leerlingen. Leerlingen hebben zicht op
hun eigen ontwikkeling en weten aan welke doelen zij moeten werken. Er zijn goede en duidelijke analyse van de
toetsresultaten en dat vertaalt naar goede duidelijke groepsplannen.

Activiteiten (hoe)

1. Starten het schooljaar met de D@ta Coach. De D@ta Coach is een webbased databank waarin de school informatie,
documenten, formats, formulieren, afspraken en protocollen bewaard.
2. We starten schooljaar met groepsplannen periode (aug-feb), hierin wordt handelwijze en streefdoelen per leerling
gesteld
3. We starten schooljaar met werkwijze stichting Leerkracht. Periode aug-okt is scholing schoolcoaches, daarna start
het voor het gehele team. We hebben dan wekelijkse bordsessies en wekelijkse klassenbezoeken. De directie zal
hierin ook aansluiten.
4. We zetten ontwikkelingen in (beleid op rekenen, beleid op hoogbegaafdheid, werken met onderzoekend leren).
5. In februari en juni analyseren wij met elkaar de cito uitslagen en stellen n.a.v. deze resultaten nieuwe groepsplannen
op. In groep 1/2 worden de groepsplannen opgesteld met behulp van informatie uit het registratiesysteem KIJK.

Betrokkenen (wie)

mt en schoolcoaches en team

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

Directie, MT leden

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

afgerond

Activiteiten zoals beschreven zijn uitgevoerd naar tevredenheid. Stichting leerkracht heeft het team dichter bij elkaar gebracht, waarbij leerkrachten gezamenlijk aan doelen
werkten en bij elkaar op klassenconsultatie gingen. Aan het einde van het schooljaar was het eindelijk mogelijk om ook samen lessen voor te bereiden. Ondanks alle
coronamaatregelen zijn de wekelijkse bordsessies gewoon doorgegaan eerst live en daarna digitaal. Volgend schooljaar gaan wij door met deze werkwijze, die wij ons eigen
hebben gemaakt.
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Te volgen scholing

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving

Wie

Wanneer

Aanbieder Kosten

Trajectjaar 1 van
stichting Leerkracht

hele team

gehele
schooljaar

Stichting
Leerkracht

Scholing werken met
Blink

hele team

periode augustus Blink
- december

BHV
herhalingscursus

Arianne, Yvonne,
Marianne en Patricia

periode oktober - ACM
via het
december
opleidingen bestuur

Auditeren

Directeur

periode augustus via het
- december
bestuur

8.900
500

via het
bestuur

Geplande zelfevaluaties

Training Stichting Leerkracht is goed van start gegaan, ondanks corona beperkingen
hebben wij wekelijks een bordsessie (digitaal) gehouden.
Team training Blink is pas in maart gekomen. Vanwege corona hebben we de training uit
moeten stellen tot de leerlingen weer in de groep zaten. Daarna is eerst aan thema's
gewerkt in eigen groep, pas in juni was het mogelijk om ook groepsdoorbrekend met de
thema's te werken.
BHV trainingen zijn dit jaar in een digitale vorm gegoten. Alle BHV-ers hebben de digitale
training doorlopen.
Scholing auditeren is in juni gestart en zal verder uitgevoerd worden in schooljaar 20212022.
Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving

Wie

Wanneer

Kosten

Auditeren, n.a.v. scholing op eigen
school auditeren en op een andere
school

Directeur

periode
oktober december

Cito analyses maken

hele team

in februari
en juni

Schoolscan Nationaal Programma

Directeur en IB

Mei 2021

Tevredenheidsonderzoek in 1 dag
op 17 mei 2021

hele team,,
leerlingen groep 5
t/m 8 en ouders

17 mei 2021 bovenschools Cito analyse: M-analyse: vooral gebruikt om te kijken waar de leerlingen staan na 2x in
lockdown te zijn geweest (maart - mei en dec - februari)

Geen

In mei 2021 is er een tevredenheidsonderzoek geweest. Hieruit is naar voren gekomen
dat alle deelnemers aan het onderzoek meer tevreden zijn dan 3 jaar geleden. Er zijn
mooie stijgingen te zien op het gebied van ouders/ ouderbetrokkenheid en ook bij de
leerlingen. Voor het gehele verslag, verwijs ik naar de rapportage, de samenvatting en
de poster.

In mei heeft school een schoolscan moeten maken. Hieruit is een actieplan opgesteld
voor het Nationaal Programma. Voor het volledige verslag van de schoolscan en het
NPO verwijs ik naar de documenten.

Geplande vragenlijsten

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving

Wie

Wanneer

Kosten

Arbo vragenlijst medewerkers

hele team

mei 2021

Geen

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021

Scholing auditeren is deels verschoven naar schooljaar 2021-2022, dus heb geen
schoolanalyse gemaakt dit schooljaar. De audit op 't Carrousel zal op maandag 11
oktober plaats vinden.

In mei is naast het tevredenheidsonderzoek ook de vragenlijst voor medewerkers
uitgezet.
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Samenvatting: De Quickscan “Welzijn Personeel”, die in mei kon worden ingevuld is
door 13 van de 15 personeelsleden ingevuld. Hieronder een aantal mogelijke
bespreekpunten. Wil je het uitgebreide rapport bekijken, dan is die als bijlage
bijgevoegd.
2.1/ Hoofdstuk: “Leidinggevende”: - Alle onderdelen scoren boven de minimumnorm en
zitten allen rondom het landelijk gemiddelde.
2.2/ Hoofdstuk: “Peroneelsbeleid”: - Alle onderdelen boven de minimumnorm, behalve
het onderdeel - “we spreken elkaar binnen de school aan op elkaars gedrag” . Dit is ook
een landelijk beeld, want we zitten bij dit onderdeel wel op het landelijk gemiddelde.
Blijkbaar is aanspreken op elkaars gedrag binnen scholen nog geen gemeengoed. Een
aandachtspunt voor het volgende schooljaar. - Verder opvallend dat alle overige
onderdelen ook boven het landelijk gemiddelde scoren. Een mooi beeld dus bij het
onderdeel “Personeelsbeleid” .
2.3/ Hoofdstuk: “Werkdruk”: - Bij dit onderdeel 2 opvallende punten - Signalen van
werkdruk en overbelasting worden opgepikt door de leiding is onder het minimumniveau.
Dit is ook het landelijke beeld. - Onderdeel “Ik ervaar voldoende mogelijkheden om te
pauzeren” is ook onder het minimumniveau en ook dit is een landelijk beeld. - Verder valt
op dat alle onderdelen verder boven het landelijk gemiddelde scoren met de eerlijke
taakverdeling als uitschieter naar boven.
2.4 / Hoofdstuk: “Belastende factoren in het werk” - “Werk buiten de overeengekomen
Les- en taakuren zit boven het landelijk gemiddelde, dus wij ervaren dat we moeite
hebben om binnen de normale les- en taakuren ons werk volledig te doen. Dit zit ook ver
boven de minimumscore en is in dit geval dus niet positief. Dit komt wel overeen met het
landelijke beeld. - “Ongewenst gedrag van ouders tegen de leerkracht” scoort bij ons ook
hoger dan het landelijk gemiddelde en wordt dus als belastende factor ervaren - “De
hoeveelheid administratieve verplichtingen “wordt ook boven het landelijk gemiddelde
ervaren. Dus ook een attentiepunt.
SAMENVATTING: Punten om mee te nemen naar het nieuwe schooljaar: - Elkaar
aanspreken op gedrag - Werkdruk wordt als belastend ervaren. Hoe kan leiding hierin
een rol spelen. - De pauzes van de leerkrachten zijn een aandachtspunt. Hoe dit te
verbeteren? - Hoe krijg je je werk binnen de daarvoor bestemde uren toch af? - Hoe om
te gaan met intimiderende / agressieve ouders? - We moeten ook kijken naar de
hoeveelheid administratie en hoe die efficiënt te krijgen. Dit heeft dan ook een positieve
invloed op 2 hierboven genoemde punten, namelijk de werkdruk en werk afkrijgen
binnen de daarvoor bestemde uren. De punten zijn met directie besproken.

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021
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Algemene werkzaamheden

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving

Wie

Wanneer

Maken schoolgids, jaarplan,
jaarverslag

Directeur

periode
februari - juni

Beleid meer en
hoogbegaafdheid

IB

gehele
schooljaar

Beleid werkwijze Gynzy en
bakkaarten

MT (directie, IB, ICT-er en
schoolcoaches)

gehele
schooljaar

Beleid rekenen

MT (directie, IB, ICT-er en
schoolcoaches)

gehele
schooljaar

Opstellen nieuwe RI&E

Directeur en
preventiemedewerker

in het najaar

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021

Kosten Schoolplan, jaarplan en jaarverslag zijn gemaakt. Daarnaast zijn ook nog andere
analyses en verslagen gemaakt door de NPO gelden.
Beleid Hoogbegaafdheid is doorgeschoven naar volgend schooljaar.
Beleid werkwijze Gynzy is opgesteld en afgesproken in het borgingsdocument. De
bakkaarten worden nog wel af en toe ingezet in de groep, maar bleken onpraktisch te
zijn bij thuiswerken.
Beleid rekenen is speerpunt in schooljaar 2021-2022, zie NPO plan
Er is een nieuw RI&E opgesteld door de preventiemedewerker. De meeste punten zijn
meteen aangepakt. Een aantal zaken zijn doorgezet naar het bestuur: opnieuw
bestraten gehele schoolplein en luchtventilatiesysteem in de groepen.
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Overige zaken

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting

De school zal deze zomer een nieuwe dakbedekking
krijgen. Het streven is om ook een klim-klautertoestel te
plaatsen in de zomervakantie.

TSO-BSO

Voor buitenschoolse opvang werken wij samen met
Stichting kinderopvang Purmerend en Sportify kids.

Sponsoring

De school heeft een sponsorloop activiteit gepland in het
De geplande sponsorloop is wegens corona niet doorgegaan. Deze is eventueel
najaar. Deze sponsorloop zou hebben plaatst gevonden op doorgeschoven naar schooljaar 2021-2022
23-03-2020, maar kon helaas niet doorgaan i.v.m. covid-19
virus.

MR

De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend jaar 6x bijeen. De MR heeft 2 PMR leden: Yvonne
Eikema en Wilna de Koning. De MR heeft 2 OMR leden:
Sanne van de Graaf en Manon v/d Veer

Op het schoolplein zijn 5 nieuwe toestellen geplaatst en voorzien van rubber kunstgras.
In de zomervakantie hebben we nieuwe dakbedekking gekregen.

Omdat reeds bekend is dat Sanne v/d Graaf zal aftreden na dit schooljaar, is ook
Stefanie M'Rabti bij de MR aanwezig. Wilna zal ook de MR verlaten, zij gaat met
pensioen Elmer Beckman zal haar opvolgen.

Bijlagen
Naam

Bestand

Tevredenheidsonderzoek mei 2021

Tevredenheidsonderzoek__t_Carrousel__Purmerend_2021.pdf

Opmerkingen bij het tevredenheidsonderzoek

Opmerkingen__t_Carrousel__Purmerend.pdf

Evaluatie CET IEP groep 8 mei 2021

Evaluatie_CET_IEP__t_Carrousel_2020-2021.docx

RI&E 2020-2021

EindrapportRIE_1617962341.docx

NPO programma 't Carrousel

Carrousel_schoolprogramma_NPO_2021-2022.pdf

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021

17

Onderbouwing inzet Stichting Leerkracht
Aanvraag transitiegelden vanuit het bestuur

Naam school
Directeur
Datum

: ‘t Carrousel
: Arianne Huizing
: 30-03-2020

Beschrijving waar de school zich bevindt in het raamwerk op niveau van:
De leerling
: tussen basiskwaliteit en samen lerend
Leerlingen leren in doorgaande lijn zoveel mogelijk op eigen niveau, waarbij eigen doelen en
verantwoordelijkheid vanuit de leerlingen komen. Veel coöperatieve werkvormen.
De leraar
: Basiskwaliteit met ontwikkeling naar Samen lerend en
Onderzoekende cultuur.
Er is ingezet op het denken en handelen vanuit een meer professionele cultuur. Het didactisch
handelen heeft een impuls gekregen door doordachte instructie. Dit heeft geleid dat leerkrachten
zich bewust zijn geworden van de transitie die plaats moet gaan vinden. Het Raamwerk is hierbij
leidend. Leerkrachten werken in leerteams, het zelfbewustzijn, het samen werken, het
eigenaarschap, deskundigheid, wordt hierdoor vergroot en zichtbaar.
De schoolleider
: tussen samen lerend en onderzoekende cultuur
De schoolleider stimuleert en activeert het team, organiseert leerteams, voert gesprekkencyclus
uit, bezoekt lessen en voert feedback gesprekken en reflecteert op de leerresultaten. Kennis en
informatie wordt gedeeld binnen de teams.
Het onderwijs
: tussen basiskwaliteit en samen lerend
Er is aandacht voor differentiatie in instructie en verwerking. Digitale hulpmiddelen worden hierbij
ingezet. Incidentele groepsdoorbrekende activiteiten worden ondernomen. Vanuit
wereldoriëntatie is er koppeling met Kunst en Cultuur.
De samenleving & omgeving : samen lerend
Ouders krijgen ruimte en worden betrokken en gehoord.

Korte beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van de te ontplooien activiteiten:
We hebben afgelopen jaar de stap gemaakt van basiskwaliteit richting samenwerkend leren d.m.v.
doordachte instructie en inzet van professionele cultuur. Komend schooljaar ontwikkelen we ons
verder naar Samenwerkend lerend en de onderzoekende cultuur. Dit willen wij realiseren door
gebruik te maken van de methode Blink en ondersteunt te worden door Stichting Leerkracht, elke
dag een stapje beter.
Vooral door de ondersteuning van stichting Leerkracht wil ik het team in een versnelling laten
bouwen, met de wekelijkse ritmiek van bordsessie, doelen, acties, terugkoppeling. Een van de
behandelende doelen zal zijn het werken in clusters. Door dit als 1 van de doelen te nemen, weet
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ik dat we er op juiste aan zullen gaan werken en gedurende het jaar de focus op zullen hebben.
Een onderdeel van stichting leerkracht is het aangaan van samenwerkingen. Ook daar zie ik met
deze ondersteuning kansen en mogelijkheden liggen.
Werken met Stichting Leerkracht en Blink
Aard:
In de afgelopen 2 jaar hebben we sterk ingezet op het verbeteren van de didactische en
analytische vaardigheden van de leerkracht, de basis is gelegd. We wilden vorig jaar al de stap
maken naar Blink of IPC, maar dat werd afgeraden door de inspectie. Dit schooljaar zijn we in
oktober weer op voldoende gezet. Een mooie waardering voor de inzet van de afgelopen 2 jaren,
maar nu willen we door. We willen de uitdagende leeromgeving verbreden en starten met
groepsdoorbrekend werken. Dit willen we allereerst in de middag gaan realiseren met Blink
geïntegreerd. We willen in clusters gaan werken (1/2 – 3/4 - 5/6 – 7/8). In de middag alle WO
vakken en creatieve vakken samenbundelen en verwerken in clusters.
Daarnaast willen we ook gaan werken met Stichting leerkracht. Met de leerKRACHT-aanpak gaan
we meteen met het team aan de slag. Vergaderen maakt plaats voor samen met collega’s werken
aan beter onderwijs. We leren van elkaar en maken gebruik van elkaars talenten. Zo bouwen we
voort op de kracht en de kennis die al op de school aanwezig is. Daarbij worden ook de leerlingen
betrokken. Doordat leerlingen mee mogen denken - en het effect daarvan in hun lessen zien raken zij meer betrokken en gemotiveerd. De aanpak van leerKRACHT is intensief en bewezen
effectief (Onderzoek Universiteit van Utrecht). Ons team is klaar om te gaan bouwen en elke dag
een beetje beter onderwijs te willen geven.
Omvang:
Start en scholing: Start zal dit schooljaar nog plaats vinden. We hebben als team besloten met
Stichting Leerkracht te gaan werken. Zijn nu bezig om te voldoen aan de voorwaarden, willen voor
de vakantie onze 5 hoofddoelen (komen uit het schoolplan) uitwerken en de eerste start maken
met de schoolcoaches. Volgend schooljaar dienen de schoolcoaches ½ dag (0,1 fte) per week uit
geroosterd te worden. In deze tijd krijgen zij scholing, moeten ze de ritmiek van de leerKRACHT
aanpak op poten zetten, bordsessie voorbereiden en collega’s helpen en begeleiden. Wij zullen
werken met 2 schoolcoaches, dus hebben hierbij 0.2 fte nodig om dit te realiseren. Deze 0.2 fte
hebben wij niet meer in onze formatie, vandaar dat we daarvoor de transitieaanvraag indienen.
Duur: 1 jaar intensief, vervolgtraject 2de jaar is mogelijk.
Wijze: Scholing Schoolcoaches, studiedagen, wekelijkse bordsessies.
Voor de invoering van methode Stichting Leerkracht staat 1 jaar en kan een 2de jaar verlengd
worden.

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten en op
welk niveau (smart geformuleerd): Invoering leerKRACHT aanpak Stichting Leerkracht.
De leerling
:
S: leerlingen worden betrokken bij eigen leerproces, zijn verantwoordelijk voor eigen leerproces,
stellen doelen vooraf en maken keuzes om hun doel te realiseren, ontdekken talenten en
ontwikkelen kritisch denken. Ook in de groep werken de leerlingen met een bordsessie waarop
groepsdoelen staan. Tevens krijgen leerlingen ook persoonlijke doelen om na te streven.
M: Resultaten methode gebonden toetsen en cito resultaten zullen verbeteren vanwege gerichte
inoefening van leerstof en verhoogde betrokkenheid vanuit de leerling
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T: traject Stichting Leerkracht duurt 1 jaar, na 1 jaar moeten resultaten reeds omhoog zijn gegaan.
De leraar
:
S: Professionele ontwikkeling, leerkrachten kijken kritisch naar zichzelf en naar elkaar.
Leerkrachten werken vanuit doelen en betrekken hier collega’s en leerlingen bij. Door andere
manier van werken , zowel bij Blink als bij stichting Leerkracht, is er andere begeleiding vanuit
leerkrachten nodig.
M: Welbevinden van de leerkracht gaat omhoog (lkr. tevredenheidsanalyse). Doelgerichtheid gaat
omhoog. Resultaten en welbevinden van de leerlingen gaan omhoog, te meten in CITO en
methode gebonden toetsen.
T: Stichting leerkracht traject is 1 jaar, vervolgtraject zou het 2de jaar innemen.
De schoolleider
:
S: Professionele ontwikkeling. Loslaten van bestaande structuren (vergaderen en homogene
groepen) Dit vraagt een andere manier van leiding geven. Mijn opleiding coachend leiderschap zal
hierbij zeer helpend zijn.
M: Na 2 jaar wordt er volgens de leerKRACHT aanpak les worden gegeven en zijn de resultaten van
de leerlingen omhoog gegaan.
T: Start zal dit schooljaar nog plaats vinden, Op start voor het hele team zal volgend schooljaar zijn.
Het onderwijs
:
S: Klassendoorbrekend werken (Blink) en Doelgericht werken in een wekelijks ritmiek zal verhoogt
worden
M + T: In 2020/ 2021 wordt er op ’t Carrousel klassendoorbrekend gewerkt en worden lessen
doelgericht gezamenlijk voorbereid via de aanpak van Stichting Leerkracht.
De samenleving & omgeving :
S: Bij Blink zal in de middag een duidelijke verbinding van het onderwijs met Kunst en Cultuur te
zien zijn op ’t Carrousel. Groepen zullen werken in de eerder genoemde clusters. Naast de
leerlingen worden ook de ouders betrokken bij de aanpak van Stichting Leerkracht. Ook aan hen
wordt input gevraagd voor de vorming van de lessen.
R: Kunst en cultuur gaan heel goed samen met onderzoekend leren en verrijkt allen maar. Input
van ouders is waardevol bij het tot stand brengen van onderwijs.
M: Beide trajecten (Blink en Stichting Leerkracht) zijn opgenomen in ons schoolplan en in het
borgingsplan en zullen tijdens elk thema en periode zichtbaar zijn in school.
T: Trajectduur 2 jaar
Begroting uitgesplitst in personeel en materieel (zowel in aantallen, kwantitatief, kwalitatief als in
financiële middelen:
Personeel:
Nascholingsactiviteiten 4 x per jaar
Samen thema’s uitwerken
Bekostiging schoolcoaches 0.2 fte € 15.000 euro. Wij zullen 2 schoolcoaches nodig hebben die
allebei een halve dag (0,1 fte) uit geroosterd moeten worden, i.v.m. scholing en voorbereiding
bordsessies.
Ondersteuning Stichting Leerkracht 8.900,- euro
Materieel per jaar: 6 whiteboards
Totale transitieaanvraag: 23.900 euro
3

Welke zaken en inzet is nodig van het bestuursbureau?
financiering, meedenken in personeelsbeleid

Samenwerking met andere scholen/projecten:
Samenwerking met Kweekvijver en de Nieuwe Wereld . Zij werken reeds met de leerKRACHT
aanpak. Voordelen samenwerking, delen informatie en scholing, mogelijkheid opzetten
schooloverstijgende leerteams.

Toelichting op waarborging van incidentele uitgaven:
Wij verwachten geen incidentele uitgave verder.
Zie bovenstaande uitleg van uitgave.

Met wie ga je hierover communiceren? En wanneer?
Als financiën worden toegekend kunnen er concrete stappen worden gezet. Allereerst naar het
team, kijken wie rol schoolcoach op zich zouden willen nemen en verdere invulling stappenplan.
Vervolgens verder overleggen met MR over de invulling en samenwerking zoeken met Kweekvijver
en de Nieuwe Wereld.

Met wie evalueer je het project? En wanneer?
Project zal geëvalueerd worden met personeel, leerlingen, MR en bestuur.
Bij start project zal 5x per jaar een tussen evaluatie plaats vinden in het team om bij te kunnen
sturen.
Leerlingen: evaluatie gedurende het traject en aan het einde van het schooljaar
MR: gedurende het schooljaar na de tussenevaluaties met het team en tijdens afronding het
traject
Ouders: gedurende en afronding het traject
Na 1 jaar vindt de eindevaluatie plaats voor alle betrokkenen en wordt er gekeken welke vorm van
begeleiding het 2de jaar nodig zal zijn.

Welke kansen en risico’s liggen er? Welke maatregelen worden gehanteerd om doelen te
bereiken, risico’s te voorkomen?
Kansen genoeg. Zie onderdeel beschrijving van de activiteit met na te streven doelstellingen
Risico: vertrekkende leerkrachten, waardoor knowhow weglekt en er stagnatie in het traject
optreed.
Maatregelen goed in gesprek blijven met de medewerkers. Verder taak directeur om resultaten en
voortgang goed te monitoren.
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Wat zijn de te verwachte begin- en einddatum? Wanneer loopt dit project?
Sommige onderdelen van dit project lopen reeds, zoals opzet traject Stichting leerkracht en
uitvoeren Proefperiode Blink.
Start beide trajecten volgend schooljaar .
Einddatum na 2 jaar.

Handtekening:
Arianne Huizing

Besluit: goedgekeurd op 6 april 2020
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Schoolgids

Conceptversie

Openbare Basisschool 't Carrousel

De informatie in dit document vindt u ook
op scholenopdekaart.nl
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Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

6.2

Opvang

6.3

Vakantierooster

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s),
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
De schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals schooltijden, vakanties, studiedagen en schoolregels. Er wordt
beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we
belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke
missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook
relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop wij
u informeren. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de MR.
Wij wensen u veel leesplezier.
Namens het team van obs 't Carrousel
Voorwoord van het bestuur
Beste ouders,
De samenleving verandert steeds sneller. Het is soms nauwelijks nog bij te houden, alles lijkt mogelijk.
Dat komt vooral door de snelle ontwikkeling van de technologie. De wereld wordt daardoor steeds
kleiner en toegankelijker en informatie is overal en altijd beschikbaar. En de enige manier om te kunnen
omgaan met al die veranderingen is door te LEREN. Uw kind doet dat de hele dag zowel binnen als ook
buiten de school, op eigen wijze en gericht op een bijdrage aan de toekomst. Wij zien onze leerlingen
dan ook als de TOEKOMSTMAKERS! Ze ontwikkelen niet alleen kennis, maar leren ook om zelf te
ontdekken, zelf keuzes te maken, hoe ze als burger aan de maatschappij kunnen deelnemen en hoe ze
hun vrije tijd kunnen besteden. Dat lukt alleen als zij zich gewaardeerd voelen en er in de groep en in
school een veilig leer- en werkklimaat is waar succeservaringen opgedaan kunnen worden. En wat voor
onze leerlingen geldt, geldt ook voor al onze medewerkers: De leerkracht als TOEKOMSTMAKER! Wij
werken met u samen op basis van wederzijds respect. We zijn ambitieus, naar onze leerlingen en naar
onszelf! We maken ruimte voor de ontwikkeling van de kinderen én van onszelf. En dat doen we vanuit
onze kernwaarden: We geven en hebben vertrouwen; in elkaar, in onze kinderen, in de ouders en in
onszelf. We verbinden heden en toekomst, we verbinden mensen, culturen en opvattingen. We
tonen meesterschap in wat we doen!
Onder het motto “OPSPOOR de Toekomstmakers ” kunt u uw kind met een gerust hart aan één van
onze scholen toevertrouwen.
Ik wens iedereen een goed onderwijsjaar toe vol inspiratie, ruimte en uitdaging zodat uw kinderen onze leerlingen - met plezier naar school gaan en zich optimaal ontwikkelen. We hopen dat zoveel als
mogelijk in samenwerking met u – de ouders - te kunnen bereiken.
Chris van Meurs
Voorzitter College van Bestuur
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Openbare Basisschool 't Carrousel
Flevostraat 2
1442PZ Purmerend
 0299421990
 http://www.hetcarrousel.nl
 directie@hetcarrousel.nl
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Extra locaties
Optioneel: heeft u extra locaties?
Vul bij de indicator Algemene gegevens school, het onderdeel Extra locaties.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

Schoolbestuur
Stichting openbaar primair en speciaal onderwijs Purmerend
Aantal scholen: 14
Aantal leerlingen: 3.448
 http://www.opso-purmerend.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Arianne Huizing

directie@hetcarrousel.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stg. Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021
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't Carrousel
’t Carrousel ligt in de wijk Overwhere. Wij zijn een middelgrote openbare school. Dit betekent dat alle
kinderen welkom zijn, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Wij hanteren geen wachtlijst of uiterste
aanmelddatum. Wilt u bij ons komen kijken, dan geven wij u graag een rondleiding door onze school.
't Carrousel heeft acht groepen en zestien personeelsleden, waaronder een directeur; een IB-er; een
vakleerkracht gymnastiek; twee onderwijsondersteuners en elf leerkrachten. Er zijn twee
onderbouwgroepen 1-2A en 1-2 B en verder homogene groepen 3 t/m 8. Naast de groepslokalen
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hebben we ook nog een bibliotheeklokaal, een handarbeidlokaal en een instructielokaal.
Daarnaast hebben we "Klas op wielen" vanuit de Prinsen Stichting bij ons in school zitten en komt de
logopedist op woensdag voor een aantal leerlingen van onze school.

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Presteren met plezier

Geloof in je eigen talent

Ontwikkel je eigen talenten

Ontwikkeling van teamgeest

Missie en visie
PRESTEREN MET PLEZIER
Wij zijn een gezonde school met een sportieve instelling. Wij stimuleren leerlingen tot het ontwikkelen
van hun talenten, het behalen van persoonlijke doelen en het tot stand brengen van samenwerking.
Door samenwerking ontstaat teamgeest.
We willen bereiken dat kinderen het leuk vinden om naar school te gaan. De school is een veilige plek
om te leren en respectvol met elkaar om te gaan.
Presteren met plezier in 3 stappen:
Stap 1: Geloof in je eigen talent (vertrouwen)
Wij willen dat kinderen zichzelf beter leren kennen en accepteren. Zo neemt hun zelfvertrouwen toe en
-afhankelijk van hun leeftijd en aanleg- gaan zij zich zoveel mogelijk verantwoordelijk voelen voor hun
eigen ontwikkeling.
Stap 2: Ontwikkel je eigen talenten (Meesterschap)
Kinderen van 4 t/m 12 jaar begeleiden we in een ononderbroken ontwikkelingslijn. De belangrijkste
aspecten zijn, de zintuiglijke en motorische ontwikkeling, de sociaal-emotionele en cognitieve
ontwikkeling. Elk kind ontwikkelt zich anders door verschil in mogelijkheden en tempo. We hebben de
ambitie om ons onderwijs af te stemmen op de individuele behoefte van het kind. We bieden onderwijs
op maat, zodat ieder kind zijn eigen talenten kan ontdekken en ontwikkelen!
Stap 3: Ontwikkeling van teamgeest (Verbinden)
Wij vinden samenwerking belangrijk, daarom stimuleert ’t Carrousel de ontwikkeling van een hecht
groepsgevoel onder de leerlingen. Door middel van samenwerking met anderen en respect te tonen
voor de kwaliteiten van een ander, creëer je een goed en veilig schoolklimaat. Zo ontdek je hoe je met
plezier kunt presteren.
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Wij willen op 't Carrousel de volgende waarden aan de kinderen meegeven:
- Respect; wij hebben respect voor elkaar en de omgeving
- Veiligheid; wij zorgen voor een veilig gevoel in de school en de groep
- Communiceren; wij spreken elkaar aan op gepaste wijze

Identiteit
Wij zijn een openbare basisschool met een multiculturele populatie. De aandacht voor
levensbeschouwelijke identiteit(en) komt aan bod in onze onderwijsprogramma's. Dit omdat we het
belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we
aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een
bepaalde levensbeschouwing of overtuiging.
Wij zijn een middelgrote school. Met ongeveer 170 leerlingen kennen alle leerlingen en leerkrachten
elkaar en hebben we persoonlijke aandacht voor elk kind. Onze ouders en leerlingen ervaren het
klimaat op school en in de klassen als plezierig en veilig. Daarom voelen de leerlingen zich welkom en
gaan ze met plezier naar school.
Transparantie over Privacy
Op 't Carrousel wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft
leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden
gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste
leerlinggegevens komen van de ouders (via het inschrijfformulier), maar ook leerkrachten en
ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerling (cijfers en vorderingen).
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een
beperkte set met persoonsgegevens nodig. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke
afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van school krijgen, deze afspraken zijn
terug te vinden in het Privacy onderwijs convenant.
De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem ParnasSys en
leerlingvolgsysteem van CITO LOVS. Deze programma's zijn beveiligd en de toegang tot de
persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind in te zien, te laten corrigeren of te
verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten,
kan contact worden opgenomen met de leerkracht of met de schooldirecteur.
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Groepen
De leerlingen zitten bij ons in homogene groepen, waarbij ze als leeftijdsgenoten bij elkaar zitten.
De leerdoelen voor de kinderen op school zijn gericht op:
•
•
•
•
•
•

het leren van begrippen en het opdoen van kennis en vaardigheden, waarbij aangesloten wordt
bij de SLO kerndoelen
het toepassen van die kennis en vaardigheden, die nodig zijn voor probleemoplossend handelen
het ontwikkelen van sociale vaardigheden
een stabiele emotionele ontwikkeling
het ontwikkelen van fantasie en creativiteit
het verkennen van hun eigen leef- en belevingswereld

Naast de al genoemde "kerndoelen voor het basisonderwijs" vinden wij het belangrijk tijdens de lessen
op school zo veel als mogelijk aan te sluiten bij:
•
•
•

de individuele mogelijkheden van een kind
de ontwikkelingskenmerken van de leeftijdsgroep waartoe een kind behoort
de ervaringen en behoeften van de kinderen

De omvang van de leerstof kan daarbij per kind verschillen. Gezocht wordt naar die omvang die een
kind in de gegeven beschikbare tijd, maximaal aankan.
Ons team
Basisschool 't Carrousel heeft een hecht, enthousiast en stabiel team, dat bestaat uit een directeur en
enthousiaste leerkrachten, een interne begeleider, twee onderwijsassistenten, vakdocent voor
bewegingsonderwijs, muzikale en creatieve vorming. Gezamenlijk staat ons team garant voor
kwalitatief goed en uitdagend onderwijs en bouwen wij aan een professionele cultuur in een lerende
organisatie.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
In de groepen 1/2 wordt gewerkt volgens het principe van de rijke leeromgeving. In een rijke
leeromgeving is het materiaal uitdagend en de omgeving uitnodigend ingericht. Er wordt gestreefd
naar een omgeving waarin de kinderen goed kunnen samenwerken, zelfstandig kunnen werken en
eigen keuzes kunnen maken. Jonge kinderen zijn geïnteresseerd in de wereld en willen er zo veel
mogelijk deel van uit maken. We maken hier optimaal gebruik van door te werken met thema’s. Een
thema duurt circa 6 tot 8 weken. Tijdens een thema onderzoeken we samen met de kinderen een
bepaald onderwerp. Hierbij verbindt de leerkracht de doelen van het kleuteronderwijs met de
activiteiten die aangeboden worden tijdens een thema, waarbij de ervaringen van kinderen en hun
inbreng belangrijk zijn. In het klaslokaal wordt gewerkt met verschillende hoeken. Tijdens ieder thema
worden er nieuwe activiteiten ontworpen voor in de hoeken, zodat het hoekenspel nieuwe impulsen
krijgt.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

3 u 30 min

4 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

3 u 30 min

8 uur

5 u 30 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 30 min

5 uur

5 u 30 min

5 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

1 uur

1 uur

2 u 15 min

2 u 30 min

3 uur

3 uur

1 u 30 min

1 u 45 min

1 u 15 min

1 u 30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

45 min

1 uur

1 uur

1 u 15 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Engelse taal
Muzikale vorming
1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

45 min

30 min

1 uur

1 uur

1 uur

45 min

45 min

30 min

2 uur

2 u 45 min

2 u 30 min

3 uur

3 uur

3 uur

Kanjertraining
Spelling

Onze leerlingen krijgen instructies aan de hand van gerenommeerde lesmethoden. Tot groep 5
verwerken de leerlingen hun opgedane kennis in werkboeken. Vanaf groep 6 gebeurt dit grotendeels
digitaal. De leerstof voor de "belangrijkste vakken" (taal, lezen, rekenen, schrijven) wordt zo gekozen,
dat leerlingen in ieder geval een minimum programma volgen, dat afgestemd is op de mogelijkheden
van de leerling. Door te differentiëren in het aanbod wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het kind.
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•
•

2.2

Bibliotheek
Technieklokaal
Speellokaal
Logopedie
Prinsenstichting, Klas op wielen
Vormingsonderwijs

Het team

Optioneel: hier een toelichting tonen?
Vul bij de indicator Het team, het onderdeel Toelichting.
Dit blok verdwijnt automatisch wanneer u iets invult of de schoolgids opslaat.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:
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Bevordering van het
taalgebruik

Handvaardigheid

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Bij vervanging van verlof of ziekte van het personeel putten wij uit de invalpool van ons schoolbestuur
OPSPOOR. Op dit moment zijn er enorme personeelstekorten in het onderwijs en lukt het ons niet
altijd via deze pool vervanging te vinden. Soms moeten wij dan andere maatregelen nemen, zoals het
inschakelen van uitzendbureau Lukida (onderwijs door kunstenaars). Andere mogelijkheden zijn het
inzetten van ondersteunend personeel, het verdelen van de groepen of in het ergste geval kinderen
naar huis sturen. Uiteraard worden onze ouders ingelicht als er sprake is van ziekte of verlof en over de
wijze waarop de vervanging wordt geregeld.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Zonder deze informatie is uw schoolgids niet compleet en kunt u de schoolgids niet opslaan.
Vul bij de indicator Aanbod voor het jonge kind, de onderdelen Aanbod voor het jonge kind en
Samenwerking kinderopvangorganisaties.

De zorg voor het jonge kind
De eerste schoolweken let de groepsleerkracht extra op:
•
•
•
•
•
•

de sociale vaardigheden, zoals het leggen van contacten met andere kinderen/volwassenen
de taalontwikkeling
het omgaan met lesmaterialen
het zelfstandig zijn (de leerling dient zindelijk te zijn)
het emotioneel stabiel zijn, bijv. bij het afscheid nemen en ontdekken van nieuwe ruimten
de ontwikkeling binnen het spel (binnen en buiten)

Na zes weken volgt een eerste gesprek met ouders. Tijdens dit gesprek worden de observaties van de
groepsleerkracht, maar ook de ervaringen van de ouders besproken. Bij een normale ontwikkeling
worden de gesprekken met de ouders/ verzorgers vervolgd door de reguliere besprekingen, anders zal
er extra observatie bij de genoemde aspecten plaatsvinden en worden er vervolgafspraken gemaakt.
In ons onderwijs ligt een grote nadruk op aanbieding van woordenschat. Woordenschat is verwerkt in
diverse activiteiten die tijdens een thema worden aangeboden, daarnaast hebben wij diverse
materialen aangeschaft ter bevordering van de woordenschat. Hier profiteren niet alleen VVE
leerlingen van, maar alle leerlingen.
Overgang van Peuterspeelzaal naar groep 1
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't Carrousel werkt samen met peuterspeelzaal Overwhere. PSZ Overwhere werkt met de methode
piramide (VVE). Het doel van deze methode is om de peuters een extra impuls te geven bij hun
taalverwerving. Deze methode sluit goed aan op onze manier van werken.
Als een leerling vanuit een peuterspeelzaal doorstroomt naar 't Carrousel vindt er met toestemming
van ouders een warme overdracht plaats. De ontwikkeling van het kind wordt besproken en eventuele
gesignaleerde leer- en ontwikkelingsproblemen worden overgedragen. Door deze vroegtijdige
onderkenning van eventuele problematiek, kan de juiste onderwijsbehoefte sneller tot stand komen.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
De scholen van OPSPOOR hebben een gezamenlijk kwaliteitsbeleid, dat ten dienste staat van het beste
onderwijs aan de kinderen. Kwaliteit is een voortdurend proces. Kwalitatief goed onderwijs is meer dan
alleen cijfers, maar gaat ook over de algemene kennis, 21-eeuwse en sociale vaardigheden en
veiligheid. We houden zicht op de ontwikkeling van de kinderen door dagelijks ons onderwijs te
analyseren en daar waar nodig aan te passen. Hiervoor gebruiken we observaties, gesprekken en
toetsen. Als team evalueren en analyseren we gezamenlijk de groeps- en schoolresultaten na de
midden- en eindtoetsen en vragenlijsten (sociale) veiligheid. Op basis hiervan stellen we doelgerichte
plannen op. We krijgen met enige regelmaat klassenbezoek van de directeur, IB-er en/of collega’s.
Om de drie jaar houden we een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en collega’s. We
leggen verantwoording af over de kwaliteit en onze ontwikkelingen in het Jaarverslag en in gesprekken
met de ouders, MR, College van Bestuur en de inspectie van het onderwijs.

Hoe bereiken we deze doelen?
Ambitie
Onze school heeft voor de komende vier jaar de volgende (grote) ambities vastgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.

Een uitdagende leeromgeving creëren, waarbij samenwerking een grote rol speelt
(samenwerking met leerlingen van dezelfde groep en leerlingen van verschillende groepen).
Een taalrijke leeromgeving creëren, waarbij lezen en woordenschat centraal staan.
Dat leerlingen eigenaarschap hebben, waarbij leerlingen hun eigen doelen kunnen stellen.
Gedifferentieerd onderwijs, waarbij het onderwijs steeds meer aansluit bij de ontwikkeling van de
leerling en het onderwijs steeds meer individueel gericht is.
Verder ontwikkeling op het gebied van ICT, waarbij rekenen en taal wordt verwerkt m.b.v. ICT en
er leerlijnen op school zijn voor digitale vaardigheden.
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Wij gaan in de komende jaren de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek thematisch
aanpakken, waarbij we kinderen stimuleren om via onderzoekend leren vaardigheden en kennis te
verwerven. Hierbij willen we ook groepsoverstijgend te werk gaan om de samenwerking tussen
kinderen nog breder te trekken. Goede communicatie is dan een essentieel onderdeel. Ook ICT is bij de
werving van kennis en het komen tot een eindproduct niet meer weg te denken. Door doelen te stellen
en thematisch onderzoekend te gaan leren vergroten we de betrokkenheid van de leerlingen. Zo geven
we ons onderwijs meer betekenis en verwerven leerlingen vaardigheden die ze nodig hebben om mee
te doen aan onze 21 eeuwse samenleving.
Deze ambitie is omschreven in ons schoolplan. Voor het complete schoolplan verwijzen we u naar onze
website.
Vanuit het schoolplan worden de jaarplannen (zie website) gemaakt, waarin beschreven wordt welke
activiteiten er dat schooljaar ondernomen worden om de ambitie te verwezenlijken. Professionaliteit
wordt ook hierin opgenomen. Twee maal per jaar wordt het jaarplan met het team geëvalueerd en
worden acties eventueel bijgesteld. De uiteindelijke evaluatie treft u in het jaarverslag (zie website).
In schooljaar 2020-2021 zijn wij met de methodiek van Stichting Leerkracht gestart, waardoor we
thematisch en planmatig aan deze ambitie werken. Aan elke einde van een thema wordt er geëvalueerd
en geborgd.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Het volgen van de ontwikkeling
Kinderen ontwikkelen zich gedurende de jaren op de basisschool op allerlei gebieden. Van elk kind
wordt gedurende deze jaren nauwkeurig bijgehouden hoe de ontwikkeling op elk gebied verloopt. In de
klas volgen de leerkrachten de ontwikkeling van uw kind. Tussentijds nemen ze toetsen af, observeren
ze, bespreken ze de resultaten met leerlingen, ouders en intern begeleider en rapporteren ze de
vorderingen. De vorderingen worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem, daarin wordt gekeken of
de prestaties van het kind in lijn liggen met wat er verwacht mag worden binnen de capaciteiten van
het kind. Vervolgens bieden we leerstof aan die past bij de mogelijkheden van het kind.
Een groepsplan vormt voor de leerkracht het uitgangspunt van handelen. Voor kinderen die
onvoldoende van dit groepsplan kunnen profiteren, moet een individueel werkplan opgesteld worden.
Hulpvragen kunnen, met toestemming van de ouders, voorgelegd worden aan het
ondersteuningsteam. Het team wordt gevormd door de leerkracht en/of de interne begeleider van
school, schoolmaatschappelijk werk en een leerlingbegeleider van de schoolbegeleidingsdienst. De
ouders worden altijd uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het overleg van hun kind. Doel van het overleg
is om te komen tot een passend plan van aanpak.
Als de leerling daarna extra zorg en begeleiding behoeft, wordt ondersteuning gevraagd bij het Breed
Onafhankelijk Ondersteunings Team (BOOT). Het Breed Onafhankelijk Ondersteunings Team maakt
onderdeel uit van het samenwerkingsverband Waterland. Zij hebben de volgende taken:
1.
2.
3.
4.
5.

Consultatieve taak
Onderzoekstaak
Adviserende taak
Trajectbegeleiding
Ambulante begeleiding

Het ondersteuningsarrangement vanuit BOOT geeft antwoord op de vraag wat een leerling, de school
en de ouders nodig hebben, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Als de
ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheden van de school valt, zal plaatsing op het speciaal
basisonderwijs of speciaal onderwijs aangevraagd worden. Uiteraard wordt u als ouders bij elke stap
betrokken.
Dyslexie/ leesproblemen
Een van de meest voorkomende leerproblemen op de basisschool zijn taal- en leesproblemen. Hier
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wordt op ‘t Carrousel extra aandacht aan besteed. Vanaf groep 2 houden wij de ontwikkeling van
kinderen nauwlettend in de gaten. Bij leerlingen waarbij in groep 2 reeds zorgen ontstaan werken wij
preventief met de methode BOUW. Dit programma vervolgt zich in groep 3 en kan naast onze methode
lopen. Daarnaast wordt in de groepen het protocol lees-/spellingproblemen gevolgd, waarin allerlei
landelijk vastgestelde eisen voor goed lees- en spellingonderwijs zijn vastgelegd.
We werken met de leesmethode Veilig Leren Lezen in groep 3 en voor de groepen 4-8 wordt gewerkt
met de methode Estafette, die hierop aansluit. Als een leerling toch uitvalt bij het
lees-/spellingsonderwijs wordt een extra oefenpakket ingezet of gaat deze leerling alsnog werken in
BOUW. Als ook dit oefenpakket gedurende 2 achtereenvolgende toetsmomenten te weinig resultaat
geeft, dan kan een dyslexieonderzoek volgen. Dit wordt na overleg met de leerlingbegeleider
afgenomen door de Schoolbegeleidingsdienst.
Hoe werkt het bij meer dan gemiddeld begaafdheid?
Er is de laatste tijd landelijk steeds meer aandacht voor de kinderen die meer aan kunnen dan het
gemiddelde. We noemen deze kinderen meer- en hoogbegaafd. Ook op ‘t Carrousel is hiervoor
aandacht. We werken met een protocol hoogbegaafdheid. Voor leerlingen met een grote
ontwikkelingsvoorsprong bieden wij extra stimulans en uitdaging, omdat wij ervan bewust zijn dat zij
onderwijs nodig hebben dat aansluit bij hun leerbehoeftes, tempo en leerstijl. Indien wij onvoldoende
uitdaging kunnen bieden, bestaat de mogelijkheid om vanaf groep 5 een dagdeel onderwijs te volgen in
de Bovenschoolse Plusklas VOSTOK. Een onafhankelijke toelatingscommissie bepaalt of de door de
school aangemelde leerling wordt toegelaten. 't Carrousel werkt intensief samen met de specialist
Begaafdheid.
Zorg rondom voeding en gezondheid
Onze IB, Suzan Tissing, heeft meerdere malen per jaar contact met de jeugdverpleegkundige en de
jeugdarts. Deze specialisten werken bij centrum jeugd en gezin en kunnen op verzoek meedenken over
zorgen op gebied van voeding en gezondheid. Vanuit dit overleg kunnen ouders benaderd worden
indien er zorgen zijn omtrent hun kind op dit gebied. Ouders die zich zorgen maken over voeding en de
gezondheid van hun kind en leerlingen die zelf zich zorgen maken, kunnen natuurlijk ook naar onze IB
voor verdere informatie en eventueel persoonlijk contact met deze specialisten.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

5

Intern begeleider

5

Onderwijsassistent

12

Orthopedagoog

5

Remedial teacher

5

Specialist hoogbegaafdheid

1

logopedist

1

bibliotheek consulent

1

13

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Pesten wordt in geen enkele vorm geaccepteerd. We gaan op school respectvol met elkaar om!
't Carrousel werkt preventief met de methode Kanjertraining. In de onderbouw wordt dagelijks
aandacht besteed aan de sociale omgang tussen leerlingen. In de midden- en bovenbouw worden
wekelijks schriftelijke en/of groepsoefeningen vanuit de Kanjertraining gedaan om het sociale klimaat
te bespreken en te bevorderen.
Daarnaast hebben wij een anti-pestprotocol. Pesten op school moet gesignaleerd en serieus aangepakt
worden. In het anti-pestprotocol staat beschreven hoe leerlingen, leerkrachten en ouders handelen als
ze merken dat er gepest wordt, zodat een integrale aanpak met alle betrokken partijen tot stand komt.
Onze doelstelling: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich
optimaal kunnen ontwikkelen!
Het anti-pestprotocol is te vinden in ons veiligheidsplan, deze staat ook op onze website
www.hetcarrousel.nl

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
ZIEN vragenlijsten.
Jaarlijks worden de vragenlijsten van Zien ingevuld door de leerkrachten van groep 3 t/m 8 en de
leerlingen van de groepen 5 t/m 8. N.a.v. deze resultaten wordt er een analyse gemaakt en een plan van
aanpak opgesteld waar dat jaar de focus op zal liggen. In de afgelopen 3 jaar zien wij steeds verbetering
en liggen onze scores gemiddeld boven de 80%. Onze focus ligt nu op autonomie en betrokkenheid,
hierin zien wij ook al een stijging na de invoering van doelen stellen en individuele weektaken.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

S. Tissing

ib@hetcarrousel.nl

vertrouwenspersoon

N. Vlaar en C. Ohr

n.vlaar@hetcarrousel.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

De samenwerking tussen school en ouders is onmisbaar. Dat betekent dat de betrokkenheid van de
ouders bij de school belangrijk is voor het functioneren van het kind in de school. Samen zijn wij
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind en we hebben elkaar dan ook nodig. Goed overleg is
hierbij van belang. Overleg over de ontwikkeling van uw kind en het aandeel dat u op schoolgebied aan
deze ontwikkeling kunt bijdragen.
Wij willen graag een leef- en werkomgeving bieden aan kinderen, ouders en team waar ouders actief
betrokken zijn bij de gang van zaken op school. Uw mening en praktische hulp zijn belangrijk. Er zijn
ouders die:
•
•
•
•

het onderwijs praktisch ondersteunen, bijv. in de leespoli
leerlingen begeleiden bij schoolreizen, sportactiviteiten e.d.
allerlei activiteiten voor leerlingen organiseren
lid zijn van de oudervereniging of de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden geïnformeerd over de activiteiten en ontwikkelingen op school door:
•
•
•

het digitale ouderportaal voor de communicatie tussen school/leerkracht en de ouders
de nieuwsbrief, eenmaal in de 2 weken over de nieuwe ontwikkelingen op school
de jaarlijkse schoolgids met alle informatie over ons onderwijs aanbod

Ouders worden persoonlijk geïnformeerd op de volgende punten:
•
•
•
•

Kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar met de leerkracht en ouders van de
kinderen die nieuw in de groep komen.
In november en april zijn er voortgangsgesprekken
In februari en juni zijn er rapport gesprekken (vanaf groep 2), waarbij in juni de gesprekken
facultatief zijn
1x per jaar wordt een inloop avond voor ouders georganiseerd om naar het werk van hun kind te
kijken

De leerlingen van groep 2 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport. In het rapport staan naast de
methode resultaten ook de behaalde resultaten op de Cito toetsen. Op onze rapporten is ruimte voor
opmerkingen door leerkrachten ter ondersteuning van de resultaten van het gedrag van de leerling.
Het is tussentijds altijd mogelijk om met de leerkracht een afspraak te maken om behaalde resultaten
of zorgen te bespreken, dit zal altijd plaats vinden na schooltijd. Ook de leerkracht kan met u contact
opnemen om een afspraak te maken om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. U dient aan dit
verzoek te voldoen.
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Klachtenregeling
Het team van 't Carrousel zet zich elke dag volop in voor goed onderwijs aan uw kind. Het kan
voorkomen dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of misschien heeft u iets gesignaleerd
waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen. In de meeste gevallen wordt uw
zorg of klacht op schoolniveau met de betreffende leerkracht en/of de directeur van de school opgelost.
In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn, heeft elke school contactpersonen die u verder kunnen
helpen. Bij ons op school zijn dat Nella Vlaar en Carolina Ohr. Zij kunnen u aanhoren en verhelpen met
vervolgstappen. Het schoolbestuur van OPSPOOR heeft een uitgebreide klachtenregeling die te vinden
is op de website van OPSPOOR.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad

•
•

Ouderraad (oudervereniging)
De ouderraad (OR) ondersteunt het team van 't Carrousel bij het organiseren van evenementen en
activiteiten (Sint, Kerst, Disco, Sport, e.d.). Daarnaast beheert de OR het geld van de ouderbijdrage om
deze evenementen te kunnen bekostigen. Binnen de OR zijn commissies samengesteld die ieder een
aparte taak hebben, zoals sport, evenementen, bibliotheek en verjaardagdienst.
Medezeggenschapsraad (MR)
Zoals wettelijk is vastgesteld, is binnen onze school een medezeggenschapsraad actief. Hierin hebben
naast twee leerkrachten ook twee ouders zitting. In de MR wordt voorgenomen beleid besproken en
soms ook geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk, anders heeft de
MR adviesrecht. De vergadering van de MR en OR zijn openbaar en u bent van harte welkom om een
vergadering bij te wonen.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 22,50
Daarvan bekostigen we:
•

Disco

•

Sportevenementen
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•

Verjaardagdienst

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
De ouderraad vraagt elk jaar een vrijwillige ouderbijdrage van ouders om onder andere onderstaande
schoolactiviteiten mogelijk te maken.
Commissie Sport
Vanaf groep 2 zijn er voor de leerlingen sportactiviteiten. De OR betaalt deze activiteiten, behalve de
bloesemtocht en de avond4daagse, hierbij dienen de ouders een bijdrage te leveren. Tevens heeft de
OR sportkleding aangeschaft die de kinderen kunnen dragen tijdens sporttoernooien. De
sportcommissie zorgt er voor dat elk kind dat meedoet een passend broekje en shirtje mee naar huis
krijgt om tijdens de wedstrijd te dragen.
Verjaardagdienst
Elk kind van onze school krijgt op zijn verjaardag een felicitatiekaart. De lijst met jarige kinderen wordt
maandelijks uitgedraaid en meegegeven aan een ouder uit de MR die de kaart verstuurt. Heeft u hier
bezwaar tegen kunt u dit kenbaar maken bij de directie.
Evenementen
De evenementencommissie helpt bij het organiseren van de discoavond, sinterklaasfeest,
kerstmaaltijd, versieren in school en de afscheidsavond van groep 8.
Bibliotheek
Naast de commissies van de ouderraad helpen ouders bij het uitlenen van de bibliotheekboeken. De
bibliotheek is voor elke groep een moment open om de leerlingen 1 of 2 boeken te laten ruilen per
week.
Overmaken van het bedrag van de ouderbijdrage € 22,50,- per bank kan op rekening:
NL25RABO0311023509 t.n.v. Oudervereniging O.B.S. 't Carrousel. o.v.v. Voor en achternaam van uw
kind en zijn/haar groep.
Contant betalen is ook mogelijk. U kunt dit doen bij de directie. Het niet betalen van de vrijwillige
ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen aan deelname van de activiteiten. Het
schoolreisje staat hier los van.
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4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wanneer uw kind ziek is of verhinderd is, dient u de school hiervan tussen 8.00 uur en 8.45 uur in kennis
te stellen. Dit kan telefonisch, via mail of via een broer of zus. Als uw kind voor 8.45 uur niet op school
is, neemt de school contact met u op.
Uw kind kan natuurlijk ook tijdens schooltijden ziek worden of gewond raken. Als uw kind op school
ziek wordt, probeert de school u te bereiken. Wij vragen u dan uw kind van school te komen ophalen.
Wij sturen de kinderen niet zelf naar huis. Als uw kind meteen naar de dokter of het ziekenhuis moet,
nemen wij direct contact met u op. Het is belangrijk dat de school en de leerkracht van uw kind over de
juiste telefoonnummers, waarop u bereikbaar bent, beschikt.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat uw kind vanaf deze leeftijd leerplichtig is. Voor
bijzondere omstandigheden zult u verlof moeten aanvragen. Op de achterzijde van het verlofformulier
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dat bij de directie van de school verkrijgbaar is, staat precies aangegeven waarvoor u verlof kunt
aanvragen. Binnen onze school vinden wij structuur erg belangrijk, vandaar dat wij er veel waarde aan
hechten dat ook de 4 jarigen structureel aanwezig zijn. Samen met de andere leerlingen vormen zij een
groep en de kinderen missen elkaar als er sprake is van verzuim.
Leerplichtambtenaar
De gemeente Purmerend heeft een aantal leerplichtambtenaren in dienst. Zij controleren of de
leerplichtwet wordt nageleefd. Voor vragen over leerplicht en verlof kunt u bij hen terecht. Algemeen emailadres leerplicht: leerplicht@purmerend.nl.

4.4

Toelatingsbeleid

Als u voor uw kind een geschikte basisschool zoekt en u geïnteresseerd bent in een nadere
kennismaking met onze school, kunt u een rondleiding aanvragen via onze website of via telefonisch
contact.
Wanneer uw keuze definitief op 't Carrousel is gevallen, kunt u uw kind vanaf zijn/haar derde verjaardag
aanmelden. Het aanmeldingsformulier is te verkrijgen bij de directie of via de website. U krijgt van ons
altijd een schriftelijke bevestiging, zodat u zeker weet dat uw kind bij ons is ingeschreven. Ongeveer
een maand voordat uw kind 4 jaar wordt, wordt uw kind uitgenodigd om te komen wennen.
Voorwaarde om op school te starten is dat uw kind zindelijk is overdag. Indien dit niet het geval is,
zullen hierover passende afspraken gemaakt worden.
Als uw kind al op een basisschool zit, zoeken we contact met de vorige school van uw kind. D.m.v. een
onderwijskundig rapport worden wij op de hoogte gebracht van de vorderingen van uw kind, zodat wij
kunnen aansluiten bij de onderwijs behoefte. Indien uit de verstrekte informatie mocht blijken dat uw
kind een leer- en/of gedragsstoornis heeft en wij niet de juiste zorg kunnen bieden, bekijken we met de
ouders elke school beter geschikt is.

4.5

Diversen

Oudergesprekken/ Rapport
De ontwikkelingen van uw kind worden op de volgende wijze aan u gecommuniceerd:
•
•
•
•

In november kunt u een eerste gesprek aanvragen om over de vorderingen van uw kind te praten.
In februari n.a.v. het eerste rapport is er een oudergesprek met alle ouders.
In april kunt u een gesprek aanvragen over de vorderingen van uw kind.
In juni n.a.v. het tweede rapport kunt u een oudergesprek aanvragen.

De kinderen van groep 2 t/m 8 krijgen 2x per jaar een rapport. In het rapport staan naast de methode
resultaten ook de behaalde resultaten op de cito toetsen. De beoordeling van de toetsen en behaalde
resultaten staan niet ter discussie tijdens het 10 minuten gesprek. Op onze rapporten is ruimte voor
opmerkingen door de leerkrachten ter ondersteuning van de resultaten en het gedrag van de leerling.
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Het is tussentijds altijd mogelijk om met de leerkracht een afspraak te maken om behaalde resultaten
of zorgen te bespreken, dit zal altijd plaats vinden na schooltijd. Ook de leerkracht kan met u contact
opnemen om een afspraak te maken om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. U dient aan dit
verzoek te voldoen.
Beeldmateriaal
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal zien waar we mee bezig zijn. Bijvoorbeeld tijdens
activiteiten zoals Sint en Kerst, schoolreisjes, groepsfoto's of sportdag. Foto's gemaakt tijdens deze
activiteiten zijn alleen zichtbaar op ons ouderportaal en zijn afgeschermd per groep. Wij vragen
eenmaal uw toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal. U mag natuurlijk altijd de door u
gegeven toestemming intrekken. Een mailtje naar directie@hetcarrousel.nl volstaat. Opgave van
reden is niet nodig. Binnen 4 weken worden dan beelden van uw kind door ons verwijderd. Ook mag u
op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van
uw zoon/dochter gedeeld worden.
Vanwege bovenstaande is het voor ouders niet meer toegestaan om foto's of video's te maken in de
school. Ook niet als het uw eigen kind betreft. Het risico dat er per ongeluk toch andere kinderen op
komen te staan te te groot. Ouders die zich niet aan de afspraak houden, vragen wij te stoppen en
anders de school te verlaten.
Als er beeldmateriaal op het beveiligde deel van ouderportaal door ouders gekopieerd wordt en
vervolgens gedeeld via sociale media, is dat niet meer de verantwoordelijkheid van de school. Indien uw
kind ongewenst op een site staat, kunt u de betreffende ouder zelf aansprakelijk stellen.
Schorsing of verwijdering
Leerlingen kunnen van school worden gestuurd voor een tijdje (schorsing) of voorgoed (verwijdering).
Zoiets gebeurt alleen als het kind of de ouder zich ernstig misdraagt en de grenzen van fatsoen en
respect overschrijden. We spreken dan van wangedrag, dat de veiligheid en de rust binnen school in
gevaar brengt. Als na het aanspreken en bespreken van het wangedrag geen gewenste verandering
plaatsvindt, gelden de volgende afspraken:
1.
2.
3.
4.

5.

Leerling is op school om te leren en houdt zich aan de regels en afspraken die gelden op school.
Bij grensoverschrijdend gedrag wordt de leerling naar een andere klas gestuurd met werk.
Zo snel als mogelijk vindt er een gesprek tussen kind, ouders en leerkracht plaats. Afspraken om
herhaling te voorkomen worden gemaakt.
Bij een volgende overschrijding binnen 3 maanden wordt de leerling weer in een andere groep
aan het werk gezet en volgt een gesprek met kind, ouders, leerkracht en directie. Afspraken
worden gemaakt en in het gesprek zal worden aangegeven dat bij een volgend
grensoverschrijdend incident een schorsing zal volgen.
Bij een derde incident wordt de leerling bij directie geplaatst, er wordt direct contact opgenomen
met de ouders. Verder vindt overleg met het bestuur plaats i.v.m. schorsing van in beginsel 2
dagen tot maximaal 5 dagen. In deze dagen vindt overleg plaats hoe de leerling terug kan komen
naar school.

Verwijdering: De beslissing voor verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur, na overleg met
de directie. Het bericht van verwijdering wordt schriftelijk aan ouders meegedeeld, met redenen
omkleed. De leerplichtambtenaar en de inspectie krijgen een afschrift van deze brief. In de acht weken
volgend op dit bericht, moet het schoolbestuur een andere school voor de betreffende leerling zien te

20

vinden.
Gezonde School
We blijven ons de komende jaren inzetten als een gezonde school met voldoende beweging (Certificaat
Gezonde School en Certificaat Beweging). We besteden aandacht aan gezond eten en drinken. Als
methode om gezonde voeding onder de aandacht van de leerlingen te brengen gebruiken wij "ik eet
het beter", zij bieden jaarlijks diverse smaaklessen aan. In groep 4 worden eigen groenten gekweekt.
Pauzehap
Natuurlijk hebben de kinderen ook pauzes, dus de kinderen moeten hun gruithap (groente of fruit) en
een lunchpakket meenemen naar school. Er is besloten om 3 dagen "gruitdagen" in te stellen: op
maandag, woensdag en vrijdag. Op dinsdag en donderdag mag uw kind ook eventueel een rijstwafel,
liga, notenreep of iets dergelijks meenemen, maar we zien op deze dag ook het liefst fruit. We
stimuleren de leerlingen om naast het fruit/groente water te drinken, daarom drinken wij tijdens de
fruitpauze water. In de onderbouw wordt alleen water gedronken tijdens de lunch pauze, i.v.m. de
organisatie. Tijdens de andere pauze is het aan de ouder wat hun kind drinkt. Als kinderen bijv. melk
meenemen, kunnen zij gebruik maken van onze koelkast.
Om 12 uur lunchen wij met de leerlingen op school, hierbij adviseren wij ouders om bruin of volkoren
brood mee te geven aan hun kind. Ouders zijn hier vrij in.
Verjaardag van uw kind
Als een kind jarig is, mag er getrakteerd worden. Omdat wij de gezondheid van de kinderen heel
belangrijk vinden, willen we gezonde traktaties stimuleren. Wij hanteren het 1 food en eventueel 1
non-food beleid. Onder food verstaan wij een kleine traktatie, zoals een stuk fruit, een versierde
eierkoek of waterijsje. Sommige ouders geven een klein cadeautje (1 non-food) voor dekinderen mee.
Dit wordt met de kinderen meegegeven naar huis. Ook hiervoor geldt: hou het klein.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Leerkrachten houden voor de groep een dagplanning bij waarin observaties, resultaten van de lessen
en reflecties worden genoteerd. Daarnaast neemt de leerkracht aan het einde van een blok de methode
toets af; dit zijn toetsen die nagaan of de leerlingen de aangeboden stof beheersen. Deze
methodetoetsen worden nauwkeurig geanalyseerd. Zo kan er gekeken worden of de leerlingen zich
conform de gestelde leerlijnen ontwikkelen en kan er indien nodig een aanpassing gemaakt worden in
het onderwijs aanbod om hiaten te voorkomen. Hierdoor kan er zoveel mogelijk worden aangesloten
bij de ontwikkeling van de leerlingen.
Wij zijn wettelijk verplicht om de leerlingen vanaf groep 3 te volgen met een Cotan gecertificeerde toets
voor de leergebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en wiskunde. Naast deze
leergebieden hebben wij als school de keuze gemaakt om ook de toetsen voor woordenschat en
rekenbewerkingen af te nemen. Hiervoor gebruiken wij de Midden en Eindtoetsen van CITO.
In groep zes krijgen de leerlingen een NSCCT-toets. Dit is een capaciteitentoets, die al een eerste
indicatie geeft voor het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Wij nemen de toets af om zo een
scherper beeld te krijgen van de mogelijkheden van de leerling en voor sommige leerlingen is dit een
wake-up-call om aan werkhouding te gaan werken. Het schooladvies kan op basis van de
ontwikkelingen in groep 7 en groep 8 natuurlijk nog worden gewijzigd.
In groep acht krijgen de leerlingen de NIO-toets die een tweede indicatie van de vaardigheden geeft. In
februari krijgen de leerlingen van groep 8 hun eindadvies, deze is gebaseerd op de observaties van de
leerkracht (werkhouding), de resultaten van de methode toetsen, Cito-toetsen en de NIO toets. In april
nemen we de (door de overheid verplichte) Centrale-eindtoets af, hierbij hebben wij gekozen voor de
IEP. Indien ouders het niet eens zijn met het gegeven advies, kunnen ouders bezwaar indienen bij de
directie. Directie zal dan samen met de ouders en de leerkracht opnieuw kijken naar het advies.
De resultaten van de leerlingen worden 2x per jaar vastgesteld in het rapport. Vanaf groep 2 krijgen
onze leerlingen een rapport mee in februari en in juni. N.a.v. het rapport volgen rapportgesprekken met
de ouders/ verzorgers.
Met ingang van schooljaar 2020-2021 wordt er op een nieuwe manier gekeken vanuit inspectie of
leerlingen genoeg hebben geleerd. Dit wordt gedaan door te kijken naar de referentiesniveaus voor
taal, taalverzorging en rekenen. Om rekening te houden met de leerling populatie van een school, heeft
elke school een schoolweging gekregen. De schoolweging van onze school is 36,3.

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de
leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de

22

toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
In schooljaar 2018-2019 heeft groep 8 een prachtige prestatie geleverd!
In schooljaar 2019-2020 is de Centrale Eindtoets niet doorgegaan i.v.m. de uitbraak van het
coronavirus.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Wat waren de gemiddelde scores op de
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in
eerdere jaren?

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

De leerlingen op 't Carrousel worden uitgedaagd om op hun niveau het hoogst haalbare niveau te
behalen. Dit resulteert niet voor elke leerling in een Havo/VWO advies. We begeleiden de leerlingen
zodanig dat ze allemaal een uitstroomniveau behalen dat past bij hun mogelijkheden.
Uitstroom gegevens schooljaar 2020-2021:
VMBO BB : 2 lln. = 10%
VMBO BB-KB: 2 lln. = 10%
VMBO K : 4 lln. = 20%
VMBO TL : 4 lln. = 20%
TL/ Havo : 2 lln. = 10%
Havo

: 3 lln. = 15%

Havo/ VWO: 2 lln. = 10%
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VWO

: 1 lln. = 5%

Deze gegevens worden in maart 2022 vrij gegeven en gepubliceerd in Vensters PO. Toch vonden wij het
van belang om u nu al inzage te geven in deze gegevens.

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

PrO

4,2%

vmbo-b

16,7%

vmbo-k

4,2%

vmbo-k / vmbo-(g)t

8,3%

vmbo-(g)t

16,7%

vmbo-(g)t / havo

12,5%

havo

12,5%

havo / vwo

4,2%

vwo

20,8%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Respect voor elkaar /omgeving

Communiceren op gepaste wijze

Zorg voor een veilig gevoel

Wij vinden dat kinderen emotioneel vrij moeten zijn bij alles wat zij doen. Gevoelens mogen getoond
worden en aan de kinderen wordt geleerd hoe zij met de emoties om kunnen gaan. Succesbeleving zal
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ervoor zorgen dat het zelfvertrouwen van de kinderen toeneemt. Om ervoor te zorgen dat de kinderen
bij ons op een prettige manier met elkaar omgaan, dragen wij de volgende omgangsregels uit:
1.
2.
3.

Wij hebben respect voor elkaar en de omgeving
Wij communiceren op gepaste wijze
Wij zorgen voor een veilig gevoel in de groep

't Carrousel streeft ernaar om een veilige school te zijn. Een veilige school is een plek waar leerlingen,
ouders en leerkrachten zich veilig voelen. Problemen als pesten, discriminatie en seksuele intimidatie
verdienen de volle aandacht om opgelost te worden. Wij betrekken de kinderen zoveel mogelijk bij het
maken van regels en afspraken. Op die manier worden regels en afspraken iets van henzelf en lukt het
kinderen ook beter om zich daaraan te houden.
Wij zijn een Kanjerschool en hanteren deze methode van groep 1 t/m 8.

Werkwijze Sociale opbrengsten
't Carrousel zet de methodieken van de Kanjertraining in om een optimaal sociaal klimaat te realiseren.
We starten gezamenlijk met de opstartweken van de Kanjertraining, daarna volgen er een vijftal
thema's die schoolbreed de aandacht krijgen:
1.
2.
3.
4.
5.

samen werken, samen spelen
grenzen stellen
complimenten en mening geven
iedereen telt!
gevoelens

Twee maal per jaar vullen leerkrachten een sociale vragenlijst in ZIEN. En eenmaal per jaar vullen ook
de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 sociale vragenlijsten in. De resultaten van deze lijsten kunt u inzien
op school of in Venster Schoolpagina.
't Carrousel beschikt over een veiligheidsplan waarin diverse protocollen te vinden zijn, waaronder een
anti-pestprotocol.
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6

Schooltijden en opvang

Van 8.20 tot 8.30 staat de schooldeur open en kunt u uw kind(eren) brengen. Voor de groepen 1 t/m 4
geldt dat u de kinderen tot in de klas kunt begeleiden. Vanaf groep 5 kunt u bij de groepsdeur afscheid
nemen. Onze lessen beginnen om 8.30.
Indien uw kind niet in staat is om naar school te komen, moet u dit voor 8.45 melden aan school (via
telefoon 0299-421990 of mail directie@hetcarrousel.nl).

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Woensdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:00 - 14:00

-

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met St. Kinderopvang Purmerend, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met St. Kinderopvang Purmerend, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Dit kan geregeld worden met St. Kinderopvang
Purmerend

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2021-2022
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

16 oktober 2021

24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021

09 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari 2022

27 februari 2022

Pasen

15 april 2022

18 april 2022

Meivakantie

23 april 2022

08 mei 2022

Hemelvaart

26 mei 2022

29 mei 2022

Pinksteren

06 juni 2022

06 juni 2022

Zomervakantie

16 juli 2022

28 augustus 2022

Naast de vakanties en verplichte vrije dagen zijn de leerlingen ook op de volgende momenten vrij i.v.m.
studiedagen:
Studiedag maandag 25 oktober 2021
Studiedag vrijdag 24 december 2021
Studiedag vrijdag 18 februari 2022
Studiedag maandag 28 februari 2022
Studiedag maandag 17 juni 2022
Het bovenstaande schema bevat de vakantie en studiedagen voor het schooljaar 2021-2022. U bent
tijdig in bezit van dit rooster, zodat u weet wanneer u een vakantie kunt plannen of opvang moet
regelen tijdens een studiedag. Voor het afwijken van dit rooster dient een verlof aanvraag te doen. Uw
kind is leerplichtig vanaf 5 jaar.

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Dag(en)

Tijd(en)

directie

maandag, dinsdag of donderdag

op afspraak

IB

dinsdag, woensdag of donderdag

op afspraak

27

Leerkrachten

op afspraak

op afspraak

Schoolmaatschappelijkwerker

dinsdag

9.00 - 10.30

Contactpersoon Nella

maandag t/m donderdag

op afspraak

Contactpersoon Carolina

woensdag t/m vrijdag

op afspraak

Indien u wenst om met de leerkracht van uw kind, de IB of de directie te spreken, kunt u hiervoor een
afspraak maken na schooltijd. In verband met de verschillende werkdagen van de leerkrachten is hier
geen vaste dag of moment voor aangewezen.
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UITKOMSTEN | TOPS

UITKOMSTEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

In mei 2021 is op OBS ‘t Carrousel in een
kort tijdsbestek een tevredenheidsonderzoek
uitgevoerd, waarbij aan leerlingen uit de
bovenbouw, ouders, medewerkers en
leidinggevenden gevraagd is hun mening
te geven over hun school.
Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van
de vragenlijstenset Qschool PO van
B&T organisatieadvies. Daarnaast hebben
leerlingen uit de middenbouw een fotoopdracht uitgevoerd. De resultaten zijn direct
besproken met het team en een groep ouders.

RESULTATEN I RESPONS
Populatie
14

Populatie
125

Populatie
56

Medewerkers
> Leerlingen gaan graag naar school en voelen zich veilig.
>	Het onderwijs (aanbod en begeleiding) is verbeterd en dit wordt
gezien door leerlingen en ouders.
> Er is een goed werkklimaat.
Ouders
>	Diversiteit, kleinschaligheid en positieve sfeer.
>	Goede communicatie en bereikbaarheid van de leerkrachten.
> De ouderbetrokkenheid is flink toegenomen.
Leerlingen (bovenbouw)
> De lessen en leermaterialen zijn goed.
> Het is fijn dat we een gezonde school zijn.
> Je kunt de leerkrachten vertrouwen en er wordt naar je geluisterd.

UITKOMSTEN | TIPS
86%

34%

Medewerkers
>	Groeimogelijkheden bij de afstemming van het onderwijs.
> Adequate leerlingenzorg zou nog efficiënter kunnen.

98%

Ouders
>	Meer differentiatie- en keuzemogelijkheden voor leerlingen die dat
aankunnen.
>	Meer energizers gedurende de dag.

Respons
12

Respons
42

Respons
55

Medewerkers

Ouders

Leerlingen
bovenbouw

Leerlingen (bovenbouw)
> Meer praktische lessen en handvaardigheid.

RESULTATEN I RAPPORTCIJFER
De school (2021)

De school (2018)

Landelijk gemiddelde

10
9
8

7,8

7,4

8,2

7,8

7

7,6

7,2

7,6

7,1

6,5

6
5
4
3
2
1

Medewerkers

Ouders

Leerlingen
bovenbouw

FOTO’S I GROEP 5

Resultaten kwaliteitsonderzoek
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1. Inleiding
1.1. Algemeen
Het instrument Qschool is een hulpmiddel om de kwaliteit van
een school en/of een schoolbestuur in kaart te brengen. Het
instrument
bevat
standaardvragenlijsten
voor
diverse
doelgroepen in het onderwijs waaronder leerlingen, ouders,
medewerkers en management. Met behulp van de
vragenlijsten
wordt
de
kwaliteitsperceptie
van
deze
doelgroepen in kaart gebracht. De resultaten van vragenlijsten
dienen als basis om de dialoog aan te gaan, zowel intern als
extern.
Intern dienen de resultaten als input voor een gesprek over de
ambities van de school en/of het schoolbestuur en in hoeverre
erin geslaagd wordt om deze ambities te realiseren, met
andere
woorden:
welke
aantoonbare
resultaten
en
opbrengsten worden bewerkstelligd. Extern kunnen de
resultaten worden gebruikt om de dialoog aan te gaan met
belanghebbenden (stakeholders) over de ambities, de
maatschappelijke opdracht, de rol van de school in de
omgeving en het afleggen van (horizontale) verantwoording.
De dialoog gaat dus over de dingen die de school zélf van
belang vindt alsmede over de dingen die voor anderen van
belang zijn.

1.1.1 Opbouw vragenlijsten
Binnen Qschool kunnen de standaardvragenlijsten snel en
simpel aangepast worden aan de specifieke situatie van de
school. Hieronder volgt een beschrijving van de opbouw
mogelijkheden van de standaardvragenlijsten. Afhankelijk van
de door de school of het bestuur gemaakte keuzes bij het
vaststellen van de vragenlijsten voorafgaand aan het
onderzoek, kan dit rapport een andere opbouw hebben.
Vensters, bestuur- en schoolspecifieke vragen
De basis kan gevormd worden door de vragen uit Vensters,
inclusief de vragen over sociale veiligheid. Dit is een set vragen
die landelijk wordt gebruikt om de tevredenheid van ouders en
leerlingen en de sociale veiligheid van leerlingen op school te
meten. Deze vragenset kan de school en het bestuur gebruiken
als verantwoording richting de inspectie voor de jaarlijkse
monitoringsverplichting over de sociale veiligheid.

Het volgende deel kan bestaan uit basisvragen die voortkomen
uit de standaard vragenset van Qschool. Dit zijn vragen die
gericht zijn op verschillende onderdelen van het onderwijs en
de school. Op deze vragen is vergelijking met een gemiddelde
van scholen in Nederland (de landelijke benchmark) mogelijk.
Tevens kan een deel bestaan uit vragen die opgesteld zijn naar
aanleiding van het strategisch beleidsplan van het bestuur of
het schoolplan van de school. Deze vragen zijn specifiek voor
het bestuur/de school. De antwoorden op de vragen op
bestuurlijk niveau kunnen tussen de scholen binnen dat
bestuur worden vergeleken. Op die manier is te zien hoe de
scholen er volgens betrokkenen ten opzichte van elkaar voor
staan met betrekking tot de uitvoering van het strategisch
beleidsplan van het bestuur.
Domeinen, rubrieken en items
De standaard vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende
domeinen en rubrieken. De stellingen binnen de rubrieken
worden
items
genoemd.
Per
rubriek
beantwoorden
respondenten verschillende items. Bij items uit de
standaardvragenset
van
Qschool
gebruiken
we
een
vierpuntschaal, van oneens naar eens. Dit betekent cijfermatig
dat de respondenten aan een item een minimale score kunnen
geven van 1 en een maximale score van 4. Daarnaast wordt in
de standaard vragenlijst aan de verschillende doelgroepen
gevraagd de school een rapportcijfer te geven (van 1 tot en
met 10). Bij items uit de vragenset van Vensters/sociale
veiligheid worden wisselende antwoordschalen gebruikt. Meer
informatie hierover treft u aan in paragraaf 1.1.2.
Bij het invullen van de vragenlijsten kan aan de respondenten
ook een aantal open vragen gesteld worden. De antwoorden
op deze vragen bieden aanvullende informatie en worden in
een apart document weergegeven. Deze opmerkingen kunnen
niet gekwantificeerd worden. We raden de directie van de
school aan om deze opmerkingen eerst zelf door te nemen.
Indien er meer opmerkingen van dezelfde strekking worden
gemaakt is het relevant om deze mee te nemen in de analyse
van de resultaten.
2
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Vanwege de gevoelige informatie die deze opmerkingen soms
bevatten is het niet te raden dit bestand in zijn geheel terug te
koppelen aan stakeholders.
360 graden feedback op de school
De vragenlijsten van Qschool worden ontworpen met een 360°
perspectief. Dit betekent dat dezelfde vraag, soms in een net
andere formulering, zoveel mogelijk aan alle doelgroepen
wordt gesteld. De resultaten en het perspectief van deze
doelgroepen op een item kunnen zo met elkaar vergeleken
worden. Hierdoor wordt overeenstemming of verschil in
beleving tussen de doelgroepen duidelijk zichtbaar.

1.1.2 Vensters/sociale veiligheid
Na het hoofdstuk Algemene resultaten volgt het hoofdstuk
Vensters PO Leerlingen waarin de scores op de vragen
'Vensters PO Leerlingen' per item zichtbaar zijn. Deze items
kennen
verschillende
antwoordschalen,
waardoor
de
gemiddelde score niet altijd even veel zegt, vandaar dat per
item ook de spreiding van de scores is opgenomen.
Ook management, medewerkers en ouders vullen ‘Vensters
PO’ vragen in. Hierin zijn ook de vragen over de sociale
veiligheid meegenomen. Deze vragen worden op een
vierpuntschaal afgenomen. Bij vier van de vijf vragen ‘sociale
veiligheid’ is er sprake van een negatieve formulering van de
vragen en een omgekeerde antwoordschaal (van ‘nooit’ tot
‘altijd’). Meer uitleg over de antwoordschalen treft u aan bij de
desbetreffende rubriek.

‘externe benchmark’ (EB) genoemd. In deze rapportage van
Qschool worden de resultaten van de school vergeleken met
de externe benchmark, waardoor een beeld wordt verkregen
van hoe de organisatie presteert in vergelijking met de
‘gemiddelde school’ in Nederland.

1.2.2 Trendbenchmark (TB)
Indien de school/het bestuur eerder een onderzoek heeft
afgenomen, dan kunnen de resultaten vergeleken worden met
de resultaten van eerder(e) onderzoek(en). Deze vergelijking
wordt de trendbenchmark (TB) genoemd.

1.2.3 Relevante afwijking van de benchmark
In de tabellen in deze rapportage wordt het verschil tussen de
gemiddelde score van de school en de benchmark getoond.
Als de gemiddelde score van bijvoorbeeld ouders op een item
3,9 is en de benchmark van ouders op dat item 3,4 is, dan is in
de tabel het verschil 0,5 opgenomen.
Voor de beoordeling van de afwijkingen ten opzichte van de
benchmarks, beschouwen we een afwijking van 0,3 punt of
meer als relevant. Deze scores zijn groen gemarkeerd wanneer
het een positieve afwijking ten opzichte van de benchmark
betreft en rood wanneer het een negatieve afwijking betreft.
Voor de beoordeling van de afwijking van het rapportcijfer ten
opzichte van de benchmark, beschouwen we een afwijking van
0,5 punt of meer als relevant. Dit in verband met de grotere
antwoordschaal en daardoor een groter antwoord spectrum.

1.2 Benchmark

In deze rapportage worden de scores op de items waar
mogelijk vergeleken met een of meerdere benchmarks:
- Externe benchmark
- Trendbenchmark

1.2.1 Externe benchmark (EB)
Qfeedback beschikt over een groot bestand van resultaten van
Qschool, afgenomen bij vele scholen in Nederland. Door deze
resultaten te middelen ontstaat een goed beeld van de
‘gemiddelde school’. Deze gemiddelde resultaten worden de
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2. Algemene resultaten
2.1 Respons per doelgroep
De respons binnen een onderzoek en hiermee samenhangend het responspercentage bepalen hoe
betrouwbaar en valide de onderzoeksresultaten zijn. Voor de interpretatie van de respons hanteert Qfeedback
een set vuistregels (zie kader). Alleen als de respons voor een doelgroep voldoende is, kunnen de resultaten
beschouwd worden als de gemiddelde mening van de hele groep.

Vuistregels responsanalyse
Populatie > 1.000 => 10%
Populatie > 100 => 30%
Populatie 50-100 => 40%
Populatie < 50 => 90%

4
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Indien het responspercentage niet voldoende is om de resultaten te beschouwen als de mening van de gehele groep, dan is het responspercentage rood
gekleurd. Als het responspercentage bijna gehaald is, binnen een bereik van 5%, kleurt dit oranje. Als het responspercentage voldoende is voor
representatieve resultaten dan kleurt dit groen.

Respons

Populatie

Respons
percentage

Management 2021

2

2

100%

Medewerkers 2021

12

14

86%

Ouders 2021

42

125

34%

Leerlingen 2021

55

56

98%

Responsgroep
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2.2 Rapportcijfers
In onderstaande grafiek zijn de gemiddelde rapportcijfers weergegeven. Afhankelijk van de keuze die u gemaakt heeft bij het aanmaken van het rapport
wordt in onderstaande grafiek een vergelijking gemaakt met vorig onderzoek (TB), de externe benchmark (EB/landelijk gemiddelde) zoals aangegeven in
de legenda.

In onderstaande tabel wordt het rapportcijfer, afhankelijk van de keuze die u gemaakt heeft bij het aanmaken van het rapport, afgezet tegen een
benchmark: extern (landelijk gemiddeld), intern (gemiddelde van het bestuur) en/of de trendbenchmark (vorig onderzoek). Indien het rapportcijfer van dit
jaar 0,5 punt of meer positief afwijkt van de genoemde benchmark, dan kleurt het cijfer onder die benchmark groen. Als dit een negatieve afwijking betreft,
kleurt dit rood.
Responsgroep

Rapportcijfer
school

Verschil met
Externe
benchmark

Verschil met
Trend
benchmark

Management 2021

7,5

-0,3

1,5

Medewerkers 2021

7,8

0,0

0,4

Ouders 2021

7,2

-0,4

0,7

Leerlingen 2021

7,6

-0,6

0,5
6
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2.2.1 Spreiding rapportcijfers
Bij analyse van de rapportcijfers is het van belang om samen met het gemiddelde ook de spreiding van de gegeven cijfers te bekijken. In de spreiding
wordt zichtbaar of het gemiddelde voortkomt uit veel gemiddelde meningen van respondenten of dat de meningen enigszins uit elkaar liggen. Ook worden
sterk afwijkende rapportcijfers in de spreiding zichtbaar.
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2.3 Rubriekscores
De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende domeinen en rubrieken. De stellingen binnen de rubrieken worden items genoemd. Per rubriek hebben
de respondenten verschillende items beantwoord. In onderstaande tabel zijn de gemiddelde resultaten per responsgroep en per rubriek weergegeven.
Indien een vakje leeg is wordt over het betreffende onderwerp geen vraag gesteld aan de responsgroep. De resultaten van de vragen binnen
Vensters/sociale veiligheid zijn niet opgenomen in onderstaande tabel omdat de antwoordschalen per vraag verschillen en daardoor niet goed met elkaar
vergelijkbaar zijn.
Rubrieksnaam

Management 2021

Medewerkers 2021

Ouders 2021

Leerlingen 2021

Management 2021

Medewerkers 2021

Ouders 2021

Leerlingen 2021

Lessen

3,3

3,9

Begeleiding

3,6

3,6

3,0

3,3

Leren

3,8

3,4

3,4

3,3

ICT

4,0

3,3

3,7

3,9

Zorg

4,0

3,4

3,2

Pedagogisch klimaat: sociale omgang

4,0

3,9

3,6

3,6

Interactie met leerlingen

4,0

3,8

3,4

3,3

Contact school-ouders

4,0

3,8

3,6

Ouderbetrokkenheid

3,8

3,6

3,2

4,0

3,6

3,4

Onderwijs en leren
3,4

Cultuur

Leiderschap en management
Directie
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2.3 Rubriekscores (vervolg)
Rubrieksnaam

Management 2021

Medewerkers 2021

Ouders 2021

Leerlingen 2021

Management 2021

Medewerkers 2021

Ouders 2021

Leerlingen 2021

Huisvesting

3,6

3,4

3,3

3,0

Procedures

3,9

4,0

3,4

3,4

Werkklimaat en ontwikkelingsmogelijkheden

3,5

3,6

Overleg en medezeggenschap

3,7

3,5

Arbeidsomstandigheden: taken

3,8

3,8

Arbeidsomstandigheden: ARBO-beleid

3,5

3,4

3,3

3,4

3,3

3,3

3,4

3,4

4,0

3,9

3,7

Bedrijfsvoering

Personeel

3,6

Verwachtingen
Schoolkeuze

Strategisch beleid
Strategisch beleid

3,3

Onderwijs in coronatijd
Veiligheid en kwaliteit van onderwijs
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3. Vensters leerlingen
Binnen de vragenlijst Vensters PO voor leerlingen wisselen de
antwoordschalen. De vragen binnen de rubrieken ‘Veilig voelen
op school’ en ‘Gepest worden en vervelende dingen (zelf
meemaken)’ zijn negatief geformuleerd. De antwoordschalen
zijn echter zo ingesteld dat een hoge score betekent dat
leerlingen zich in hoge mate veilig voelen op school. Ook is er
een aantal vragen waarbij aan leerlingen wordt gevraagd of, en
zo ja, op welke plekken zij zich onveilig voelen en, indien zij
worden gepest, op welke manier dit dan gebeurt. In
onderstaande resultaten staat bij de betreffende vragen het
aantal keer aangegeven dat leerlingen het betreffende
antwoord hebben aangevinkt.

3.0 Voorbeeld grafiek

Omdat de antwoordschaal bij de vragen van Vensters voor
leerlingen kan verschillen is in dit hoofdstuk ook de spreiding
van de antwoorden in een grafiek weergegeven. Hierboven is
een voorbeeld van een grafiek met spreiding opgenomen.
Onder iedere grafiek is een legenda zichtbaar. In de legenda is
ook de cijfermatige schaal weergegeven zodat te herleiden is
waaruit een gemiddelde is opgebouwd. In het voorbeeld is te
zien dat het gaat om een vijfpuntschaal waarbij de laagste
score (helemaal niet leuk) cijfermatig de score 1 krijgt en de
hoogste score (heel leuk) cijfermatig de score 5 krijgt. In de
grafiek is te zien hoeveel respondenten een bepaald antwoord
hebben gegeven via het getal in de gekleurde staaf. Zo blijkt
uit het voorbeeld dat 3 leerlingen de optie heel leuk (5)
hebben geantwoord. Indien een bepaald antwoord niet is
gekozen dan is het antwoord niet zichtbaar als staaf in de
grafiek.
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3.1 Over school
Leerlingen 2021

Leerlingen vinden het leuk op school.

Leerlingen hebben veel contact met klasgenoten.

Leerlingen hebben een leuke klas.

Leerlingen vinden het leuk om met de kinderen
in hun klas om te gaan.

Leerlingen hebben het gevoel dat mensen op
school het fijn vinden dat zij er zijn.

Gem.
score

EB

3,8

-0,1

3,2

0,0

3,1

0,0

3,3

0,1

3,0

0,2

TB

Spreiding antwoorden
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3.2 Veilig voelen op school
Leerlingen 2021

Leerlingen voelen zich veilig op of rond school.

Er zijn plekken op school of rond school waar
leerlingen zich wel eens niet veilig voelen.

Gem.
score

EB

3,9

-0,2

1,5

1,5

TB

Spreiding antwoorden

Leerlingen voelen zich wel eens niet veilig in de
klas.

Leerlingen voelen zich wel eens niet veilig op de
gangen.

Leerlingen voelen zich wel eens niet veilig bij de
toiletten.

Leerlingen voelen zich wel eens niet veilig in de
gymzaal.

Leerlingen voelen zich wel eens niet veilig op
het schoolplein.
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3.2 Veilig voelen op school (vervolg)
Leerlingen voelen zich wel eens niet veilig bij de
fietsenstalling / fietsenrekken.

Leerlingen voelen zich wel eens niet veilig
rondom de school.

Leerlingen voelen zich wel eens niet veilig op
een andere plek.

3.3 Gepest worden en vervelende dingen (zelf meemaken)
Leerlingen 2021

Leerlingen worden wel eens gepest op school.

Gem.
score

EB

4,5

0,0

TB

Spreiding antwoorden

Leerlingen worden wel eens persoonlijk (bijv.
mondeling of aanraken) gepest.

Leerlingen worden wel eens via briefjes gepest.
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3.3 Gepest worden en vervelende dingen (zelf meemaken) (vervolg)
Leerlingen worden wel eens via
telefoongesprekken gepest.

Leerlingen worden wel eens via berichten of
plaatjes op internet of telefoon (bijv. Whatsapp,
Facebook of e-mail) gepest.

Leerlingen worden wel eens op een andere
manier gepest.

Leerlingen worden wel eens uitgescholden door
kinderen op school.

Er worden wel eens expres spullen van
leerlingen kapot gemaakt op school.

Er worden wel eens spullen van leerlingen
gestolen op school.

Leerlingen worden wel eens expres
buitengesloten door kinderen op school.

4,2

0,0

4,6

-0,2

4,6

0,0

4,6

0,2
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3.3 Gepest worden en vervelende dingen (zelf meemaken) (vervolg)
Leerlingen zijn wel eens bang voor andere
kinderen op school.

Leerlingen doen elkaar op school wel eens
expres pijn (bijv. schoppen, slaan).

4,6

0,1

4,5

0,1

3.4 De lessen op school
Leerlingen 2021

Leerlingen zijn tevreden over wat zij leren op
deze school.

Leerlingen vinden de regels op school duidelijk.

Leerlingen zijn tevreden over de uitleg van de
juf of meester.

De juf of meester vertelt duidelijk wat de
leerlingen goed of fout doen.

Gem.
score

EB

3,3

-0,2

3,5

0,0

3,3

-0,3

3,3

-0,2

TB

Spreiding antwoorden
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3.4 De lessen op school (vervolg)
De juf of meester helpt de leerlingen goed als
dat nodig is.

3,5

-0,1

16

‘t Carrousel, Purmerend 2021

4. Vensters PO management, medewerkers, ouders
Onderstaande vragen zijn opgenomen als kwaliteitsindicator in Vensters PO. Hierbij wordt een afwijkende vraagstelling en afwijkende vierpuntschaal
gebruikt. De onderwerpen zijn aan de respondenten voorgelegd als vragen (hoe tevreden bent u/je over?) in plaats van stellingen. De antwoordschaal
loopt van -- (1), - (2) naar + (3) en ++ (4). Deze andere vraagstelling en antwoordschaal kan effect hebben op de hoogte van de scores. De resultaten van
ouders en leerlingen worden op een aantal onderwerpen gepubliceerd in Vensters PO. Een aantal resultaten van medewerkers wordt ook als indicator in
Vensters PO opgenomen, maar dit wordt niet gepubliceerd.

4.1 Schoolklimaat
Management 2021

Medewerkers 2021

Ouders 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

3,5

-0,2

-0,5

3,6

-0,1

-0,1

3,5

-0,1

0,1

3,5

0,0

0,5

3,3

-0,2

0,0

3,6

0,0

0,5

De school heeft duidelijke regels.

3,5

0,1

-0,5

3,4

0,0

0,2

3,3

-0,1

0,3

Leerlingen hebben het naar hun

3,5

-0,1

-0,5

3,6

0,0

0,1

3,5

-0,1

0,3

3,0

-0,3

-1,0

3,5

0,3

0,4

3,0

-0,2

0,4

3,5

-0,2

-0,5

3,8

0,1

0,3

3,4

-0,2

0,1

Leerlingen gaan graag naar
school.
Leerlingen voelen zich veilig op
school.

zin in de groep.
Leerlingen zijn tevreden over de
omgang met hun
medeleerlingen.
Het contact tussen leerlingen en
leerkrachten verloopt goed.
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4.2 Onderwijsleerproces
Management 2021

Medewerkers 2021

Ouders 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

3,5

0,2

0,5

3,6

0,2

0,5

3,2

-0,2

0,2

Leerkrachten leggen goed uit.

4,0

0,6

1,0

3,3

-0,2

0,2

Leerkrachten weten wat

4,0

0,6

1,0

3,6

0,2

0,3

3,5

0,0

0,4

3,5

0,2

0,5

3,7

0,2

0,0

3,4

0,0

0,3

4,0

0,5

1,0

3,3

-0,1

0,4

3,0

-0,2

0,0

3,3

0,0

0,2

3,2

-0,1

0,3

3,0

-0,1

0,0

3,2

0,0

0,4

3,0

-0,2

0,4

Leerkrachten zijn vakbekwaam.

3,0

-0,3

1,0

3,2

-0,3

0,0

3,4

-0,1

0,1

De opvoedkundige aanpak van

3,5

0,0

0,5

3,3

-0,2

0,2

3,0

-0,3

0,1

3,0

-0,3

0,0

2,9

-0,2

-0,5

3,2

-0,1

0,1

Leerlingen leren voldoende op
deze school.

leerlingen goed kunnen.
Leerkrachten vertellen
leerlingen duidelijk wat ze goed
of fout doen.
Leerkrachten helpen leerlingen
goed als dat nodig is.
De lesstof sluit aan bij het
niveau van de leerlingen.
Leerlingen worden uitgedaagd
om zich maximaal te
ontwikkelen.

de school is goed.
De school beschikt over goede
lesmethodes.
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4.2 Onderwijsleerproces (vervolg)
Management 2021

Medewerkers 2021

Ouders 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

3,0

0,0

0,0

2,7

-0,3

0,2

3,5

0,2

1,5

3,3

0,2

0,4

GEM

EB

TB

De afstemming van het
onderwijs op de specifieke
leerbehoeften van 'meer
begaafde' leerlingen is goed.
De afstemming van het
onderwijs op de specifieke
leerbehoeften van 'zwakkere'
leerlingen is goed.
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4.3 Communicatie
Management 2021

Het contact tussen de leerkracht

Medewerkers 2021

Ouders 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

3,5

0,1

0,5

3,5

0,0

-0,1

3,2

-0,2

0,0

3,5

0,1

-0,5

3,5

0,0

0,0

3,0

-0,3

0,0

3,5

0,1

-0,5

3,3

-0,2

-0,2

3,0

-0,2

0,1

3,5

0,3

-0,5

3,2

0,1

0,0

en de ouders verloopt prettig.
De informatie die ouders krijgen
over wat er op school gebeurt is
goed.
De informatie die ouders krijgen
over hun kind is goed.
De communicatie binnen de
school verloopt goed.
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4.4 Werkklimaat
Management 2021

Medewerkers 2021

Ouders 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

De sfeer op school is goed.

3,5

-0,1

-0,5

3,5

0,0

0,1

Medewerkers voelen zich veilig

3,5

0,1

-0,5

3,8

0,2

0,1

3,0

-0,5

-1,0

3,6

0,1

0,3

4,0

0,4

1,0

3,6

0,2

0,6

4,0

0,8

0,0

3,8

0,6

0,4

GEM

EB

TB

op school.
De onderlinge samenwerking
tussen collega's is goed.
De mogelijkheden tot
persoonlijke ontwikkeling en
scholing zijn goed.
De taken op school zijn goed
verdeeld.
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4.5 Sociale veiligheid
De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende domeinen en rubrieken. De stellingen binnen de rubrieken worden items genoemd. Per rubriek
beantwoorden respondenten verschillende items. Daarbij is gebruik gemaakt van een vierpuntschaal, van oneens naar eens. Dit betekent cijfermatig dat de
respondenten aan een item een minimale score kunnen geven van 1 en een maximale score van 4.

Management 2021

Medewerkers 2021

Ouders 2021

Leerlingen 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

2,0

0,1

0,0

2,0

0,0

0,1

1,7

0,1

0,0

1,7

-0,1

-0,1

1,1

0,0

0,1

GEM

EB

TB

Leerlingen worden op school
gepest door andere leerlingen.
(let op negatief geformuleerde
stelling)
Leerlingen worden online
gepest door andere leerlingen.
(let op negatief geformuleerde
stelling)
Leerlingen doen elkaar expres
pijn. (let op negatief

2,0

0,3

1,0

1,7

-0,2

-0,1

1,5

0,1

-0,1

2,0

0,4

0,0

1,5

-0,2

-0,3

1,4

0,1

-0,2

2,0

0,3

0,0

1,5

-0,4

-0,3

1,7

0,2

-0,2

3,0

-0,5

-1,0

3,3

0,1

0,2

3,0

0,1

0,3

geformuleerde stelling)
Leerlingen zijn bang voor elkaar.
(let op negatief geformuleerde
stelling)
Leerlingen doen expres gemeen
tegen elkaar. (let op negatief
geformuleerde stelling)
Leraren helpen bij het oplossen
van ruzies tussen leerlingen.
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5. Onderwijs en leren
5.1 Lessen
Management 2021
GEM

EB

Medewerkers 2021
TB

GEM

-0,5

4,0

0,0

3,8

0,5

3,8

EB

Ouders 2021
TB

GEM

EB

Leerlingen 2021
TB

GEM

EB

TB

3,5

-0,1

0,3

3,4

-0,1

0,2

3,2

0,0

-0,1

Leerkrachten stimuleren
leerlingen tot zelfstandig

3,5

0,4

werken.
Leerlingen doen actief mee in

3,0

-0,5

de les.
Leerkrachten stimuleren

3,5

0,4

leerlingen tot nadenken.
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5.2 Begeleiding
Management 2021

Medewerkers 2021

GEM

EB

TB

GEM

3,5

0,0

-0,5

4,0

3,5

-0,2

-0,5

3,5

0,6

4,0

0,5

EB

Ouders 2021
TB

GEM

EB

Leerlingen 2021
TB

GEM

EB

TB

0,4

3,5

0,0

0,8

3,9

0,2

3,3

-0,2

0,2

0,5

3,1

0,4

2,9

3,2

0,0

0,5

1,0

3,3

0,2

3,1

Leerkrachten controleren of
leerlingen de stof begrepen
hebben.
Leerkrachten geven positieve
feedback aan leerlingen
Leerkrachten hebben voldoende

-0,2

0,5

tijd om leerlingen te begeleiden.
De school houdt rekening met
individuele verschillen tussen

0,3

leerlingen, waardoor zij zich
goed kunnen ontwikkelen.
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5.3 Leren
Management 2021

De school biedt kwalitatief goed

Medewerkers 2021

GEM

EB

TB

GEM

4,0

0,3

1,0

3,5

0,5

3,7

EB

Ouders 2021
TB

GEM

EB

Leerlingen 2021
TB

3,3

0,4

0,6

3,2

0,2

GEM

EB

TB

onderwijs aan.
De school maakt duidelijk wat

3,5

zij onderwijskundig wil bereiken.
De school zorgt voor een brede

3,5

-0,1

0,5

3,5

0,0

0,2

3,3

-0,1

0,3

3,3

0,0

0,0

3,5

0,0

-0,5

3,2

-0,2

-0,1

3,6

-0,1

0,1

3,2

-0,1

0,1

4,0

0,7

0,0

3,4

0,3

-0,2

3,5

0,2

0,0

3,2

0,3

4,0

0,4

0,0

3,0

-0,2

-0,1

3,5

3,3

0,4

ontwikkeling van leerlingen.
De school besteedt aandacht
aan actuele thema's.
De school besteedt aandacht
aan verschillende geloven en
culturen.
De leer- en hulpmiddelen zijn
gevarieerd en actueel.
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5.4 ICT
Management 2021

Medewerkers 2021

Ouders 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

4,0

0,7

0,0

3,1

-0,1

0,2

4,0

0,5

0,0

3,4

0,2

0,3

GEM

EB

Leerlingen 2021
TB

GEM

EB

TB

Het ICT-aanbod draagt bij aan
het realiseren van een

3,9

0,6

uitdagende leeromgeving.
De school zorgt voor adequate
ICT-apparatuur en

3,7

0,5

voorzieningen.
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5.5 Zorg
Management 2021

Medewerkers 2021

Ouders 2021

Leerlingen 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

4,0

0,3

0,0

3,7

0,0

0,2

3,2

-0,1

0,1

4,0

0,4

1,0

3,4

0,4

3,1

-0,2

0,4

4,0

0,3

1,0

3,1

GEM

EB

TB

De school maakt duidelijk
wanneer leerlingen extra
begeleiding nodig hebben.
De school biedt adequate extra
zorg en begeleiding.
De inrichting van de

-0,4

0,4

leerlingenzorg is adequaat.
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6. Cultuur
6.1 Pedagogisch klimaat: sociale omgang
Management 2021

Leerkrachten gaan respectvol

Medewerkers 2021

Ouders 2021

Leerlingen 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

4,0

0,1

0,0

3,8

-0,1

0,1

3,8

0,0

0,3

3,6

-0,1

0,3

4,0

0,3

0,0

3,8

0,1

-0,1

3,6

0,0

0,2

3,6

4,0

0,6

1,0

3,9

0,1

3,5

0,2

3,6

-0,1

0,2

4,0

0,1

0,0

4,0

0,0

0,0

met leerlingen om.
Leerkrachten geven het goede

0,3

voorbeeld.
Leerkrachten houden zich aan
afspraken.
De school heeft aandacht voor
een goede omgang tussen

3,4

-0,2

0,3

3,5

0,0

0,8

3,5

-0,1

0,1

3,5

-0,1

0,5

leerlingen.
Leerlingen kunnen met
problemen bij de leerkracht

4,0

0,1

terecht.
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6.2 Interactie met leerlingen
Management 2021

Leerkrachten hebben oog voor

Medewerkers 2021

Ouders 2021

Leerlingen 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

4,0

0,1

1,0

3,8

0,0

0,2

3,4

-0,1

0,2

3,4

-0,1

0,6

4,0

0,4

0,0

3,7

0,1

0,0

3,3

-0,2

0,5

3,2

het welbevinden van leerlingen.
De mening van leerlingen telt op

0,5

deze school mee.
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6.3 Contact school-ouders
Management 2021

Medewerkers 2021

Ouders 2021

Leerlingen 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

4,0

0,2

0,0

4,0

0,2

0,1

3,7

0,0

0,1

4,0

0,2

1,0

3,7

-0,1

3,4

0,0

0,4

GEM

EB

TB

De communicatie tussen de
leerkracht van het kind en de
ouders verloopt over het
algemeen plezierig.
Wanneer ouders ergens
ontevreden over zijn, handelt de
school dit correct af.
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6.4 Ouderbetrokkenheid
Management 2021

Medewerkers 2021

Ouders 2021

Leerlingen 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

4,0

0,7

1,0

3,8

0,4

0,3

3,2

0,0

0,5

3,5

0,0

-0,5

3,5

0,1

-0,1

3,0

-0,3

0,3

4,0

0,5

1,0

3,5

0,0

0,0

3,3

0,0

0,8

GEM

EB

TB

Leerkrachten betrekken ouders
als partner bij het
onderwijsleerproces van hun
kind.
De school biedt ouders
voldoende mogelijkheden om bij
het onderwijs betrokken te zijn.
De school biedt ouders
voldoende mogelijkheden om
inspraak te hebben in de gang
van zaken.
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7. Leiderschap en management
7.1 Directie
Management 2021

De directie treedt adequaat op

Medewerkers 2021

Ouders 2021

Leerlingen 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

4,0

0,2

1,0

3,8

0,2

0,0

3,3

-0,1

0,1

4,0

0,3

1,0

3,6

0,0

-0,2

3,5

0,0

0,2

4,0

0,2

0,0

3,7

0,1

0,0

3,4

0,4

4,0

0,5

1,0

3,4

0,0

-0,1

3,5

0,5

4,0

0,4

0,0

3,5

0,0

-0,2

GEM

EB

TB

bij incidenten.
De directie is goed op de
hoogte van de gang van zaken
op school.
De directie gaat serieus om met
de inbreng van ouders en
personeel.
Er is sprake van eenduidigheid
in de formulering en uitvoering
van beleid.
De directie en overige
leidinggevenden vormen een
samenhangende eenheid.
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8. Bedrijfsvoering
8.1 Huisvesting
Management 2021

Het gebouw is aantrekkelijk

Medewerkers 2021

Ouders 2021

Leerlingen 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

3,0

-0,3

1,0

3,2

0,0

0,1

3,3

-0,1

0,4

3,3

-0,2

0,4

3,5

0,2

0,5

3,4

0,2

0,4

3,6

0,0

0,6

3,3

-0,2

0,4

4,0

0,7

0,0

3,2

0,3

0,1

2,6

-0,1

0,4

2,1

-0,2

-0,4

4,0

0,9

2,0

3,8

0,9

1,4

3,5

0,2

0,9

3,3

3,5

0,4

0,5

3,7

0,4

0,6

voor leerlingen.
De school maakt een
opgeruimde indruk.
Het sanitair wordt regelmatig
schoongemaakt.
Het schoolplein is voldoende

0,5

aantrekkelijk voor de leerlingen.
De weg naar school is
voldoende veilig voor de
leerlingen.
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8.2 Procedures
Management 2021

De school heeft goede lestijden.

Medewerkers 2021

Ouders 2021

Leerlingen 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

4,0

0,3

0,0

4,0

0,3

0,5

3,9

0,2

0,4

3,5

-0,3

-0,5

3,2

0,0

0,2

3,0

4,0

0,9

1,0

3,3

0,6

1,1

3,6

0,2

0,0

4,0

1,0

1,0

3,2

0,5

1,3

3,4

0,1

0,4

4,0

0,4

0,0

3,6

0,2

1,2

De school verzorgt goede
schoolkeuzevoorlichting voor

0,0

leerlingen en ouders.
Leerlingen weten dat de school
een
vertrouwenspersoon/contactper
soon heeft.
Leerlingen weten wat een
vertrouwenspersoon/contactper
soon doet op school.
De klachtenregeling
functioneert adequaat.
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9. Personeel
9.1 Werkklimaat en ontwikkelingsmogelijkheden
Management 2021

Medewerkers zijn betrokken bij

Medewerkers 2021

Ouders 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

3,5

-0,2

-0,5

3,7

0,0

0,0

3,5

-0,1

0,5

4,0

0,3

0,3

3,0

-0,4

0,0

3,6

0,2

0,1

4,0

0,3

0,0

3,8

0,3

0,3

GEM

EB

Leerlingen 2021
TB

GEM

EB

TB

de organisatie.
Het werk is voor medewerkers
uitdagend.
De school maakt goed gebruik
van de talenten van
medewerkers.
De directie bespreekt verbeteren/of
ontwikkelingsmogelijkheden
met medewerkers.
Tussen de scholen van Opspoor
is er voldoende professionele

3,5

2,7

uitwisseling.
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9.2 Overleg en medezeggenschap
Management 2021

Medewerkers 2021

Ouders 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

3,5

0,0

-0,5

3,7

0,3

0,4

4,0

0,5

1,0

3,4

0,0

0,1

3,5

-0,1

-0,5

3,8

0,4

0,2

Leerlingen 2021

GEM

EB

TB

3,3

-0,1

0,4

GEM

EB

TB

De besluitvorming binnen de
school vindt op zorgvuldige
wijze plaats.
Er zijn voldoende
overlegmogelijkheden over
onderwijskwaliteit en ontwikkeling.
De (G)MR vertegenwoordigt de
verschillende belangen in
voldoende mate.
Het bestuur (lees: OPSPOOR)
gaat serieus om met de inbreng

3,1

3,9

van ouders en personeel.
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9.3 Arbeidsomstandigheden: taken
Management 2021

Medewerkers 2021

Ouders 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

3,5

-0,1

-0,5

3,8

0,2

0,2

4,0

0,5

0,0

3,8

0,5

0,3

GEM

EB

Leerlingen 2021
TB

GEM

EB

TB

In de taakverdeling wordt
rekening gehouden met
interesses en competenties van
personeel.
De verdeling in de taakbelasting
komt op goede wijze tot stand.
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9.4 Arbeidsomstandigheden: ARBO-beleid
Management 2021

Medewerkers 2021

Ouders 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

4,0

0,5

1,0

3,7

0,6

0,7

3,0

-0,3

0,0

3,1

0,0

0,4

GEM

EB

Leerlingen 2021
TB

GEM

EB

TB

De school besteedt voldoende
aandacht aan het voorkomen
van ziekteverzuim.
De school begeleidt nieuwe
collega's goed.
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10. Verwachtingen
10.1 Schoolkeuze
Management 2021

De school biedt leerlingen het

Medewerkers 2021

Ouders 2021

Leerlingen 2021

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

GEM

EB

TB

3,5

-0,1

0,5

3,4

-0,2

-0,1

3,4

-0,1

0,3

3,0

-0,6

-1,0

3,3

-0,2

0,5

GEM

EB

TB

onderwijs dat zij belooft.
Ouders raden andere ouders
aan voor de school te kiezen.
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11. Strategisch beleid
11.1 Strategisch beleid
Management 2021
GEM
Leerkrachten hebben voldoende

EB

Medewerkers 2021
EB

Ouders 2021

TB

GEM

TB

3,5

-0,5

3,6

0,4

3,0

0,0

3,2

0,0

3,5

0,5

3,5

0,2

3,0

0,0

3,5

0,0

3,5

1,5

3,8

0,5

3,0

0,0

3,7

0,1

3,0

0,0

3,1

0,2

GEM

EB

Leerlingen 2021
TB

GEM

EB

TB

3,8

0,4

3,4

0,0

3,5

0,4

3,3

0,6

gelegenheid om samen te leren.
Leerkrachten nemen initiatief
om samen te leren.
Leerkrachten hanteren
verschillende werkvormen om
samenwerking te bevorderen.
Leerkrachten hebben een
onderzoekende houding om hun
onderwijs goed af te stemmen
op de leerling.
Leerkrachten hebben voldoende
kennis van de leerlijnen.
Leerkrachten weten nieuwe
inzichten te vertalen naar hun
onderwijs.
Leerkrachten kunnen
onderzoekend leren vormgeven
in de les.
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11.1 Strategisch beleid (vervolg)
Management 2021
GEM
Leerlingen krijgen de ruimte om

EB

Medewerkers 2021
TB

GEM

3,5

0,5

4,0

EB

Ouders 2021
TB

GEM

3,3

0,3

0,0

3,5

4,0

1,0

3,0

EB

Leerlingen 2021
TB

GEM

EB

TB

3,2

0,4

3,1

0,5

0,0

3,6

0,3

3,7

0,5

3,2

-0,1

3,5

0,7

3,5

0,5

1,0

2,9

0,1

3,0

0,5

2,9

0,4

3,0

0,0

3,5

0,0

3,1

0,3

3,0

0,4

3,5

0,5

3,6

0,1

3,3

0,3

3,5

0,5

eigen onderzoek te doen.
Leerkrachten maken leerdoelen
zichtbaar in de klas.
Leerlingen weten duidelijk aan
welke leerdoelen zij werken.
Leerlingen kunnen eigen keuzes
maken over hoe zij leren.
Leerkrachten ondersteunen
leerlingen wanneer zij nadenken
over hun leerproces.
Leerkrachten helpen leerlingen
verder duidelijk te krijgen wat
ze kunnen en wat ze moeten
leren.
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12. Onderwijs in coronatijd
12.1 Veiligheid en kwaliteit van onderwijs
Management 2021
GEM

EB

Medewerkers 2021
TB

GEM

EB

Ouders 2021
TB

GEM

EB

Leerlingen 2021
TB

GEM

EB

TB

De school heeft het verzorgen
van onderwijs zorgvuldig

4,0

3,9

3,6

4,0

3,9

3,7

aangepast aan de beperkingen
rond corona.
De directie informeert de
betrokkenen zorgvuldig over de
schoolorganisatie in tijden van
corona
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13. Schoolspecifieke vragen
13.1 Schoolspecifieke vragen
Management 2021
GEM

EB

Medewerkers 2021
TB

GEM

EB

Ouders 2021
TB

GEM

EB

Leerlingen 2021
TB

GEM

EB

TB

Ouders worden op de hoogte
gehouden van schoolactiviteiten

4,0

3,8

via het ouderportaal.
Het rapport geeft mij een goed
3,6

beeld van de leervorderingen
van mijn kind.
De schoolgids geeft mij
duidelijke informatie over de

3,8

3,7

school.
Werken met weektaak.com is
overzichtelijk en duidelijk voor

3,8

3,3

mij?
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B&T combineert op optimale wijze onderwijsinhoud en techniek. Door

Bent

de inzet van adviseur(s) én het door B&T ontwikkelde platform

onderwijsprofessionals feedback krijgen? Probeer dan eens Q360.

u

nieuwsgierig

Qfeedback kunt u de juiste en voldoende respons op halen onder

Binnen deze oplossing worden de eigen resultaten van de kandidaat

leerlingen, medewerkers, management en directie, en ouders. Hierdoor

vergeleken met resultaten van referenten en vormen zij samen de basis

zijn we in staat om zo dicht mogelijk te komen bij de uitkomst van het

voor

onderzoek dat u de informatie oplevert die u nodig heeft. Qfeedback

bestuurders,

kent meerdere modules, in deze rapportage maakt u gebruik van

stafmedewerkers en onderwijs ondersteunende medewerkers (OOP).

Qschool, dé oplossing voor kwaliteitsonderzoeken voor scholen.

Meer informatie over dit product en de optie tot het aanvragen van een

een

naar

een

ontwikkelingsperspectief.
schoolleiders,

Q360

waarbij

is

middenmanagers,

demo vindt u op www.qfeedback.nl

Qfeedback
Krijn Taconiskade 418
1087 HW Amsterdam
088 - 205 16 78
contact@qfeedback.nl
qfeedback.nl

oplossing

individuele

beschikbaar

voor

leraren

(OP),

Nationaal Programma onderwijs
Schoolscan, informatie uit:
Jaarplan:
Taalrijke omgeving, extra leesbevordering = faciliteren Carolina 1 dag p.w.
Nieuwe methode Tech. En Beg. Lezen = samenstellen werkgroep
Leerlijn digitale vaardigheden, ICT = faciliteren Martijn 1 dag p.w.
Extra rekenaanbod, analyseren en ondersteunen = Marianne 1 ½ dag p.w.
Scholing medewerkers = faciliteren ½ dag p.m.p.w
Zie voor toelichtingen het jaarplan 2021-2022
Cito analyse:

Rekenonderwijs bij ons op school ligt de vaardigheidsgroei onder het landelijk
gemiddelde. Extra boost geven aan rekenonderwijs om vaardigheidsgroei te
vergroten. Resultaten moeten omhoog.
Begrijpend lezen, vaardigheidsgroei ligt boven het landelijk gemiddelde, maar
resultaten moeten omhoog. Zie voor de gehele analyse onze analyse van de Mtoetsen 2021.
Rekenen M(20) -E (20)-M (21) Beg. Lezen M (20)-B (20)-M (21)
3
4
Van I -> I+ -> IV
Start IV
5
Van III -> III -> IV
Van V -> V- -> IV
6
Van III -> III -> V
Van IV -> V- -> V7
Van V- -> V- -> V
Van V- -> V - -> V8
Van IV -> V- -> V
Van V -> V- ->V

ZIEN:

Als we kijken naar de resultaten van de leerling gegevens valt op dat alle onderdelen
iets gestegen zijn, behalve welbevinden. Dit zou een relatie kunnen hebben met de
lockdown. Zie voor de gehele analyse ZIEN 2021

Scholing:

Stichting leerkracht met het gehele team, zoals het bedoeld is
Scholing op jonge kind, rekenen en ICT = faciliteren schoolcoach ½ dag p.w.

TOnderzoek:

Alle deelnemers zijn duidelijk meer tevreden dan in 2018. School heeft goede weg
ingeslagen, dit wordt die iedereen gezien en gevoeld.
Aandachtspunt:
Adequate zorgverlening kan efficiënter
Aansluiting onderwijsbehoefte kan nog beter
Zie voor alle resultaten het gehele tevredenheidsonderzoek.

De gelden vanuit de overheid zijn er om te innoveren en repareren:
Innoveren:
Als school gaan we een grote impuls geven aan scholing van de leerkrachten. Zo zullen Els en Nella
“specialist jonge kind” gaan volgen. Marianne gaat de opleiding rekenspecialist volgen. Arianne gaat
auditeren moet je leren volgen en 2 medewerkers gaan opleiding NT2 volgen.
Aan teamscholing gaan we het tweede jaar van Stichting Leerkracht inzetten en gaan we kijken naar
onze didactische vaardigheden, doordachte instructie.
Op ICT gebied hebben we de afgelopen 2 jaar grote sprongen gemaakt, nu moet hierop beleid
worden gemaakt en gaan we een leerlijn van digitale vaardigheden inzetten.
Repareren:
We gaan 2 dagen inzetten op versteviging van rekenen en begrijpend lezen. Om dit te kunnen
realiseren, hebben we Marianne 2 dagen ambulant en komt er een nieuwe onderwijs assistent bij.

Hierdoor gelden inzetten op:

Stichting Leerkracht implementeren (1/2 dag)
Professionaliseren leerkrachten (1 ½ dag)
Implementeren specialismen (ICT) (1 ½ dag)
Leesbevordering (1 dag)
Extra begeleiding rekenen/ beg. Lezen (2 dagen)
Extra ondersteuning in de groepen OA

Vanuit de menukaart kies ik voor de volgende interventies:
Interventie
Onderbouwing
Samenwerkend leren lkr
Implementeren Stichting leerkracht
Samenwerkend leren lln
Werken in clusters met Blink
Digitale technologie
ICT beleid en implementeren ICT leerlijn
Instructie in kleine groepen
Extra begeleiding LKR/ OA
Individuele instructie
Extra begeleiding LKR/OA
Inzet OA
Extra begeleiding in de groepen
Professionaliseren lkr
Meer zicht op mogelijkheden en aanpak
Verkleinen groepen
Groep 8 17 lln en groep 7 met 16, zou
eigenlijk groep 7 moeten worden
opgedeeld in 2 combigroepen

Te realiseren door:

Mieke van Krugten 4 dagen
Myla Keijsper OA 4 of 5 dagen

Rendement
Gem. bewezen effect inloop 5 maanden
Gem. bewezen effect inloop 4 maanden
Gem. bewezen effect inloop 4 maanden
Gem. bewezen effect inloop 3 maanden
Laag bewezen effect inloop 1 maand

Schoolprogramma NPO 2021-2022

School
Naam school

‘t Carrousel

Adresgegevens

Directie

Flevostraat 2
Naam:
E-mail:
Telefoonnummer:

Brin-nummer

16BZ

Arianne Huizing
a.huizing@opspoor.nl
0299-421990

Datum
Instemming MR

Ja

NPO programma #1

Thema

Professionaliseren van de leerkrachten (gebied rekenen, woordenschat en lezen) Interventie F,
samen met interventie B instructie kleine groepen.
Voor de schoolscan wordt gebruik gemaakt van de volgende data:
Analyse van de M-toetsen 2019-2020
Analyse van de E-toetsen 2019-2020
Analyse van de M-toetsen 2020-2021
Analyse van de E-toetsen 2020-2021
Tevredenheidsonderzoek van 17 mei 2021
Vanuit Cito analyses zijn resultaten van de M-toetsen 2020-2021 beduidend slechter geworden op het
gebied van rekenen en begrijpend lezen t.o.v. de M-toetsen van 2019-2020 (voor de gehele corona
periode). Op de E-toetsen is in sommige groepen al een lichte verbetering te zien.
Naar referentieniveaus is de volgende norm gesteld:
De gem. referentieniveaus op rekenen van onze school is:
1F: 86%
Signaleringsnorm 1F: 85%
1S/2F: 46%
Signaleringsnorm 1S/ 2F: 37,5%
Onze schoolnorm hebben we gesteld op:
1F: 87 %
1S/ 2F: 48 %
Dat betekend dat we op ’t Carrousel de volgende opbrengsten / groei als ambitie hebben:
1 % extra van onze leerlingen haalt de 1F norm, zodat we 87% 1F beheerst hebben
2 % extra van onze leerlingen haalt de 1S/2F norm, zodat 48 % 1S/2F beheerst hebben
We hebben behoefte aan diepte analyse, door specialisatie leerkrachten realiseren we deze diepte
analyse blijvend. Tevens kan de rekenspecialist andere interventies in gang zetten.

Analyse
Door specialisatie van leerkrachten zal aanbod onderwijs verbeteren en beter aansluiten bij de
leerlingen, waardoor resultaten omhoog zullen gaan.

Doel

Rekenen
2019-2020
en
2020-2021
3
4
5
6
7
8

Gr.
Score
M 1920
II
III
III
VIV
-

% IV en
V

Gr.
Score
E 19-20

% IV
en V

17,4
52,4
18,8
68,4
60
-

I+
III
IV
V
V-

21,7
42,9
35,3
63,2
75
-

Gr.
Score
M 2021
II
IV
IV
VVV

% IV en
V

Gr.
Score
E 20-21

% IV en
V

29,2
51, 7
56,5
82,4
52,6
65

III
III
VV
V-

45,5
42,8
60,9
58,8
68,8
-

1

Schooljaar 2021-2022 diepe analyse op het gebied van Rekenen en beg. Lezen, plan van aanpak
opzetten en uitvoeren. Eind schooljaar 2021-2022 rekenbeleid opgesteld. Doel groepen 3 t/m 8
minimale score III/ IV (nu een V).
Schooljaar 2022-2023 uitvoeren rekenbeleid, toepassen reken interventies. Doel groepen 3 t/m 8
minimale score III.
Rekenen
2021-2022
en
2022-2023
3
4
5
6
7
8

Gr.
Score
M 2122
II
II
III
IV
IV
V

% IV en
V

Gr.
Score
E 21-22
I
II
III
IV
IV
IV

% IV
en V

Gr.
Score
M 2223
I
II
III
IV
IV
IV

% IV en
V

Gr.
Score
E 22-23

% IV en
V

I
II
III
III
III
III

Percentage IV en V willen we tussen de 20 % en 35 % hebben.

Interventies

F samen met B
Prof.
Leerkrachten en
instructie kleine
groepen, zie
bijlage NPO en
jaarplan 21-22

Schooljaar 2021-2022 aanbod onderwijs in onderbouw optimaliseren, woordenschat en
rekenvoorwaarden verhogen. Hierdoor basisvaardigheden verstevigt voor verdere schoolloopbaan.
Proces
Verantwoording
Concrete maatregelen
Planning
Financiering
Evaluatie
Voortgang*

Scholing rekenspecialist,
aanschaf materialen en
realiseren vervanging
(Marianne Oogjen)
ondersteuning in kleine
groepen

F samen met B
Prof.
Leerkrachten en
instructie kleine
groepen, zie
bijlage NPO en
jaarplan 21-22

Scholing 2 leerkrachten
(yvonne Eikema en
Helen Rooze) in “met
sprongen vooruit”
Plus aanschaf
materialen
Ondersteuning in kleine
groepen

F samen met B
Prof.
Leerkrachten en
instructie kleine
groepen, zie
bijlage NPO en
jaarplan 21-22

Scholing specialist jonge
kind, aanschaf
materialen en realiseren
vervanging
(Nella Vlaar)
Ondersteuning in kleine
groepen

F samen met C
(welbevinden)
en D
(samenwerkend
leren)
Samenwerkend
leren lkr., leren
van met elkaar

2de jaar Stichting
Leerkracht, extra impuls
i.v.m. eerdere
beperkingen door corona
maatregelen, Faciliteren
schoolcoach
Inzetten op
samenwerkend leren op
gebied van rekenen en
WO en inzetten op
sociale veiligheid/
welbevinden

Sept. 2021

Sept. 2021 en
vervolg scholing
jan. 2022

Sept. 2021

Sept. 2021

M. Oogjen
gefaciliteerd door
inzet M. van
Krugten voor 0,1
fte 9954,- en
6000,- euro
materialen en
opleiding
(bekostiging NPO)

Tussen
evaluatie Mtoetsen 20212022 en Mtoets 20222023
(zie streven
hierboven)

Scholing
leerkrachten
1550,(bekostiging prof.
Vanuit CAO)
Aanschaf
materialen 1000,(bekostiging
leermiddelen)
OF door NPO

Tussen
evaluatie Mtoetsen 20212022 en Mtoets 20222023
(zie streven
hierboven)

N.Vlaar
gefaciliteerd voor
0,1 fte door inzet
M. van Krugten =
9954,- en 8400,opleiding
(bekostiging NPO)

Tussen
evaluatie KIJK
februari en
KIJK juni
2021-2022

N.Vlaar
gefaciliteerd door
inzet M. van
Krugten voor 0,1
fte= 9954,Deelname ST LKR
2950,- euro
(bekostiging
professionalisering
vanuit CAO)

Tussen
evaluatie
januari door
thermometer
en n.a.v. Mtoetsen
Eind evaluatie
einde
schooljaar
door
thermometer

2

en n.a.v. Etoetsen
Aanschaf “aandacht voor rekenen map groep 4, 5 en 8”
Om medewerkers te faciliteren om bovenstaande en onderstaande uit te kunnen voeren, wordt een
ZZP ingehuurd voor 4 dagen voor ongeveer 80.000 op jaarbasis
(*groen = conform verwachting, oranje = vraagt aandacht, rood = risico)

Opmerkingen

NPO programma #2
Thema

Analyse

Digitale technologie, interventie F samen met B, individuele instructie
Vanuit ons schoolplan en jaarplan 21-22 is er behoefte aan verdere uitbreiding en ontwikkeling van
digitale vaardigheden. Op school ontbreekt momenteel een vastgelegd digitaal beleid, terwijl dit wel
noodzakelijk is.
Opstellen digitaal beleid en invoeren van een leerlijn digitale vaardigheden. Inzet digitale middelen
beredeneerd.
Door inzet digitale middelen is een betere aansluiting mogelijk aan de leerbehoefte van de
individuele leerling. Door inzet digitale middelen, goede analyse mogelijkheden en interventie
mogelijkheden, waardoor resultaten zullen stijgen.
Huidige stand van zaken:
Er is geen leerlijn digitale vaardigheden
Er zijn wat afspraken m.b.t. digitaal werken
Er is geen digitaal beleid
Streven: In schooljaar 2021-2022 opzetten van een digitaal beleid
Orienteren op leerlijn en digitale geletterdheid en scholing daaromtrent
Schooljaar 2022-2023 uitvoeren digitaal beleid en uitrollen leerlijn digitale geletterdheid

Doel
Interventies

F samen met B,
individuele
instructie
Digitale
technologie, zie
bijlage NPO en
jaarplan 21-22

Proces
Concrete maatregelen
Planning

ICT-faciliteren in het
opzetten van een digitaal
beleid en het
implementeren van dit
beleid in de school
Martijn van der Pal

Start schooljaar
2021-2022, opstellen
beleid en oriënteren
Schooljaar 20222023 uitvoeren
beleid en uitrollen
leerlijn digitale
geletterdheid

Financiering
M. v.d.Pal
gefaciliteerd
door inzet M.
van Krugten
voor 0,2 fte
19908,in schooljaar
21-22
M. v.d.Pal
faciliteren voor
0,2 fte (zijn wtf
is 0,8 L11
trede 15 =
14.000
in schooljaar
22-23

Verantwoording
Evaluatie

Voortgang*

Tussen
evaluatie
oriënteren
leerlijn in
maart 2022,
studiemiddag
Evaluatie juni
2022
Uitvoeren
2022-2023

Opmerkingen
(*groen = conform verwachting, oranje = vraagt aandacht, rood = risico)

NPO programma #3
Thema

Interventie B in kleine groepen bij rekenen en begrijpend lezen

3

Vanuit Cito analyse zijn resultaten beduidend slechter geworden op het gebied van rekenen (zie
NPO programma 1) en begrijpend lezen. Naast de interventie scholing van de leerkrachten willen
we ook inzetten op werken aan rekendoelen en begrijpend lezen doelen in kleine groepen. Door
aanpak in kleine groepen kunnen we leerlingen extra aandacht en begeleiding geven, wat ten
goede zal komen aan de resultaten.
Tevens zullen we extra materialen aanschaffen om het rekeninzicht en leesplezier te bevorderen.
Naar referentieniveaus is de volgende norm voor lezen gesteld:
De gem. referentieniveaus van onze school is:
1F: 98 %
signaleringsnorm 1F: 85%
2F: 78 %
signaleringsnrom 2F: 37,5%
Onze schoolnorm hebben we gesteld op:
1F: 100 %
2F: 84 %
Dat betekend dat we op ’t Carrousel de volgende opbrengsten / groei als ambitie hebben:
2 % extra van onze leerlingen haalt de 1F norm, zodat we 100% 1F beheerst
6 % extra van onze leerlingen haalt de 2F norm, zodat 84 % 2F beheerst
Op het gebied van begrijpend lezen is behoefte aan extra woordenschat en leesplezier.
Beide punten zijn tevens terug te vinden in ons schoolplan – jaarplan 2021-2022
Analyse
In schooljaar 2020-2021 is er een leesplan opgesteld, deze wordt uitgerold in 2021-2022. Waarbij
we het volgende per groep zullen nastreven:
Beg. lezen
2021-2022
en
2022-2023
3
4
5
6
7
8

Gr.
Score
M 2122
I
II
III
IV
IV
IV

% IV en
V

Gr.
Score
M 2223
I
II
III
III
III
III

% IV en
V

Percentage IV en V willen we tussen de 20% en 30% hebben.
Schooljaar 2021-2022 diepe analyse op het gebied van Rekenen en beg. Lezen, plan van aanpak
opzetten en uitvoeren. In plan van aanpak zal er gewerkt worden aan verbetering van didactische
vaardigheden en aanbod in de klas en individuele verbetering, hierbij zal er ook gewerkt gaan
worden met intensieve aanpak in kleine groepjes.
Doel begrijpend lezen groepen 3 t/m 8 minimale score III/ IV (nu een V).

Doel
Interventies

Interventie B
Instructie in kleine
groep, zie doel en
bijlage NPO
Interventie B
Instructie in kleine
groep, zie doel en
bijlage NPO
Interventie E
Extra medewerker
inzetten

Schooljaar 2022-2023 uitvoeren rekenbeleid en leesbeleid.
Doel rekenen en begrijpend lezen groepen 3 t/m 8 minimale score III.
Proces
Verantwoording
Concrete maatregelen
Planning
Financiering
Evaluatie
M. Oogjen
gefaciliteerd
Rekenspecialist
door inzet M.
M en E
faciliteren om ook in
van Krugten
toetsen 2021kleine groepjes te
Start aug. 2021
voor 0,3 fte =
2022,
werken.
29862,Eventueel dan
M. Oogjen
Beleid
bijstellen
Extra medewerker OOP
Aanstelling
M en E
om instructie aan kleine
Aanstellen nieuwe
Myla Keijsper
toetsen 2021groepen te realiseren.
medewerker OOP
(OOP4 trede
2022,
Myla Keijsper
start aug. 2021
1) 3 dagen
Eventueel dan
21.732,- euro
Beleid
bijstellen
Om alle leerkrachten die
Start aug 2021 tot
Deze post dus
genoemd zijn in dit plan
juli 2022
niet dubbel
Evaluatie
te faciliteren, gaan wij
opvoeren !
inzet Mieke
Mieke van Krugten (ZZP)
Mieke van
hangt volledig
inhuren voor 0,8 fte
Krugten voor
samen met

Voortgang*

4

(uurloon is 60,- euro per
uur)

Interventie E
Extra medewerker
inzetten

Inzet A. Zwarthoed voor
0,1, zodat Marianne
structurele begeleiding
kan geven op 3 dagen

0,8 fte x60,per uur =
79.6232 euro

Start aug. 2021

bovenstaande
evaluaties.

A.Zwarthoed
aanstelling
voor 0,1 fte
(L10, trede ..=
5656,-)

Opmerkingen
(*groen = conform verwachting, oranje = vraagt aandacht, rood = risico)

NPO programma #4
Thema
Analyse
Doel
Interventies

Proces
Concrete maatregelen
Planning

Financiering

Verantwoording
Evaluatie

Voortgang*

Opmerkingen
(*groen = conform verwachting, oranje = vraagt aandacht, rood = risico)
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Rapportage Quickscan welzijn personeel
Aangemaakt door: Egbert Groot
Rapportage is aangemaakt op: 09-06-2021

Betreft rapport van:
Naam school: Openbare Basisschool 'T Carrousel
Brinnummer: 16BZ
Locatie: OBS 't Carrousel

Deze school maakt onderdeel uit van Stichting Openbaar Primair En Speciaal Onderwijs Purmerend
(werkgeversnummer 42558).
De Quickscan is uitgevoerd als onderdeel van de RI&E 'Jaargang 2020 - 2023', die is aangemaakt op 15-09-2020.
Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester (www.arbomeester.nl).

Werkgever: Stichting Openbaar Primair En Speciaal Onderwijs Purmerend, werkgeversnummer: 42558
Naam school: Openbare Basisschool 'T Carrousel, BRINnummer: 16BZ, Locatie: OBS 't Carrousel
De gegevens komen uit de RI&E: 'Jaargang 2020 - 2023'
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Rapportage Quickscan welzijn personeel
1.0 Inleiding en respons
Welzijn is één van de grootste arbeidsrisico’s in het primair onderwijs. In dit kader heeft er met gebruikmaking van de
Quickscan welzijn van de Arbomeester een onderzoek plaatsgevonden naar het welzijn van de personeelsleden op de
school. Hiervoor is aan de personeelsleden gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. De resultaten hiervan staan in
dit rapport weergegeven.
Respons
Bij een vragenlijstonderzoek is het van belang een responsanalyse te doen. Bij een voldoende grote respons zijn de
resultaten representatief voor de gehele school.
Bij deze Quickscan hebben in totaal 17 personen een uitnodiging ontvangen voor deelname aan het onderzoek.
Hiervan hebben 13 personen de vragenlijst ingevuld. Dit betekent dus een respons van 76%.

Werkgever: Stichting Openbaar Primair En Speciaal Onderwijs Purmerend, werkgeversnummer: 42558
Naam school: Openbare Basisschool 'T Carrousel, BRINnummer: 16BZ, Locatie: OBS 't Carrousel
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2. Resultaten
De resultaten van de Quickscan welzijn zijn onderverdeeld naar een viertal onderwerpen, te weten:
b leidinggevende
b personeelsbeleid
b werkdruk
b belastende factoren in het werk
Per onderwerp zijn er in de Quickscan enkele vragen opgenomen. De uitkomsten van deze vragen staan hieronder –
gegroepeerd naar bovenvermelde onderwerpen – weergegeven. Per vraag wordt de gemiddelde score van de school
(blauwe pijltje) afgezet tegen een door deskundigen vastgestelde minimumnorm (grijze pijltje). Door de score van de
school te vergelijken met de normscore wordt een indicatie gegeven of op betreffend aspect actie gewenst is. Mocht u
gekozen hebben voor het presenteren van een rapportage inclusief het landelijk gemiddelde, dan wordt dit gemiddelde
getoond door middel van een groen pijltje.
In de bijlage treft u daarnaast per vraag de spreiding van de antwoorden aan, die de personeelsleden van de school
hebben gegeven.
2.1 Leidinggevende
Er zijn vele methoden van leidinggeven. Welke methode het beste werkt is zowel afhankelijk van de persoonlijkheid
van de leidinggevende als de samenstelling van het team waaraan leiding gegeven wordt. Het is van belang dat er een
match is. Daar waar dit het geval is, zal dit een positief effect op het welzijn van de personeelsleden hebben. Het
omgekeerde is natuurlijk ook het geval. Door middel van de onderstaande vragen wordt een indicatie gekregen hoe de
personeelsleden hun leidinggevende ervaren:
- Mijn direct leidinggevende staat mij bij met raad en advies als dat nodig is.
- Mijn direct leidinggevende heeft oog voor het welzijn van de medewerkers.
- Onder mijn direct leidinggevende werken mensen goed samen.
Personeelsleden konden op een schaal van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’ aangeven hoe ze deze
aspecten beleven. Hieronder treft u de resultaten van deze vragen met betrekking tot hun leidinggevende aan. Per
vraag wordt zowel de score van de school als de normscore weergegeven.
Bij vragen waar de score van de school rechts van de normscore is gelegen betekent dit dat de school het beter doet
dan minimum score. Ligt de score van de school links van de normscore dan betekent dit dat de school het slechter
doet.
Mijn direct leidinggevende staat mij bij met raad en advies als dat
nodig is.
Mijn direct leidinggevende heeft oog voor het welzijn van de
medewerkers.
Onder mijn direct leidinggevende werken mensen goed samen.

helemaal mee oneens

neutraal
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2.2 Personeelsbeleid
Het tweede onderwerp waarover wordt gerapporteerd betreft personeelsbeleid. Bij personeelsbeleid is het van belang
dat niet alleen wordt gekeken hoe het beleid op papier geformuleerd staat, maar ook hoe invulling wordt gegeven aan
dit beleid in de praktijk. In de Quickscan zijn een aantal vragen opgenomen, die een beeld geven hoe de uitvoering
van het personeelsbeleid door het personeel wordt ervaren: Het betreffen de volgende vragen:
- Mijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk.
- Ik ben tevreden over het personeelsbeleid binnen de school.
- Ik krijg voldoende gelegenheid om scholing en opleiding te volgen.
- In mijn werk kan ik mij voldoende ontwikkelen.
- Ik ervaar de gesprekken met mijn leidinggevende, bijvoorbeeld in het kader van de gesprekkencyclus als zinvol.
- Ik ontvang voldoende informatie om mijn werk goed te kunnen doen.
- Ik ontvang voldoende informatie over het beleid in deze organisatie.
- Binnen de school spreken we elkaar aan op gedrag.
- Ik ervaar het werkoverleg als zinvol.
Personeelsleden konden op een schaal van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’ aangeven hoe ze deze
aspecten beleven. Hieronder treft u de resultaten van deze vragen met betrekking tot het personeelsbeleid aan. Per
vraag wordt zowel de gemiddelde score van de school als de normscore weergegeven.
Bij vragen waar de score van de school rechts van de normscore is gelegen betekent dit dat de school het beter doet
dan minimum score. Ligt de score van de school links van de normscore dan betekent dit dat de school het slechter
doet.
Mijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk.

Ik ben tevreden over het personeelsbeleid binnen de school.

Ik krijg voldoende gelegenheid om scholing en opleiding te volgen.

In mijn werk kan ik mij voldoende ontwikkelen.

Ik ervaar de gesprekken met mijn leidinggevende, bijvoorbeeld in
het kader van de gesprekkencyclus als zinvol.
Ik ontvang voldoende informatie om mijn werk goed te kunnen
doen.
Ik ontvang voldoende informatie over het beleid in deze
organisatie.
Binnen de school spreken we elkaar aan op gedrag.

Ik ervaar het werkoverleg als zinvol.

helemaal mee oneens

neutraal
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2.3 Werkdruk
Werkdruk is een veel besproken thema in het primair onderwijs. Indien de ervaren werkdruk bij het personeel hoog is,
heeft dit een negatief effect op hun welzijn. Het kan uiteindelijk leiden tot ziekteverzuim en in extreme gevallen tot
burn-out. Werkdruk is echter een moeilijk grijpbaar fenomeen. Werkdruk heeft vele facetten die verder gaan dan
werkhoeveelheid. Aan de hand van onderstaande vragen wordt een indicatie gekregen hoe het personeel de werkdruk
ervaart op de school:
- Binnen de school wordt voldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken te houden.
- Op onze school worden signalen van werkdruk en overbelasting goed opgepikt door de leiding.
- Ik heb in de regel voldoende tijd om mijn werk uit te voeren.
- Ik ervaar voldoende mogelijkheden om te pauzeren.
- Op onze school zijn de taken eerlijk verdeeld.
- Ik ben tevreden over de onderlinge samenwerking met mijn collega's.
- Ik heb voldoende mogelijkheden om mijn werk zelfstandig te kunnen uitvoeren.
Personeelsleden konden op een schaal van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’ aangeven hoe ze deze
aspecten beleven. Hieronder treft u de resultaten van deze vragen met betrekking tot werkdruk aan. Per vraag wordt
zowel de gemiddelde score van de school als de normscore weergegeven.
Bij vragen waar de score van de school rechts van de normscore is gelegen betekent dit dat de school het beter doet
dan minimum score. Ligt de score van de school links van de normscore dan betekent dit dat de school het slechter
doet.
Binnen de school wordt voldoende gedaan om de werkdruk
binnen de perken te houden.
Op onze school worden signalen van werkdruk en overbelasting
goed opgepikt door de leiding.
Ik heb in de regel voldoende tijd om mijn werk uit te voeren.

Ik ervaar voldoende mogelijkheden om te pauzeren.

Op onze school zijn de taken eerlijk verdeeld.

Ik ben tevreden over de onderlinge samenwerking met mijn
collega's.
Ik heb voldoende mogelijkheden om mijn werk zelfstandig te
kunnen uitvoeren.
helemaal mee oneens

neutraal
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2.4 Belastende factoren in het werk
In vergelijking met de eerdere vragen is bij deze vragen gebruik gemaakt van andere antwoordcategorieën, te weten
niet of n.v.t., nauwelijks, in enige mate, in sterke mate of in zeer sterke mate. Hieronder treft u de resultaten van deze
vragen aan. Per vraag wordt zowel de gemiddeld score van de school als de normscore weergegeven. Let op: in
tegenstelling de vorige onderwerpen doet een school het bij deze vragen beter als de score links van de normscore is
gelegen. Een school doet het slechter als deze rechts van de normscore is gelegen.
Aan de personeelsleden is gevraagd aan te geven in welke mate ze zich belast voelen in het uitoefenen van hun werk
door bepaalde factoren.
Werk buiten de overeengekomen les- en taakuren.

De onderlinge verhoudingen tussen collega's.

De sfeer binnen de school.

Ongewenst gedrag (agressie en geweld, pesten, discriminatie en
seksuele intimidatie) van ouders jegens u.
Ongewenst gedrag (agressie en geweld, pesten, discriminatie en
seksuele intimidatie) van leerlingen jegens u.
Ongewenst gedrag (agressie en geweld, pesten, discriminatie en
seksuele intimidatie) van collega’s jegens u.
Ongewenst gedrag (agressie en geweld, pesten, discriminatie en
seksuele intimidatie) van leidinggevenden jegens u.
Klimatologische omstandigheden in het gebouw (koude, tocht,
hitte, gebrek aan frisse lucht, vochtigheid).
De (hoeveelheid) administratieve verplichtingen of ‘regeldruk’.

Doordat het werk veel aandacht van u vraagt.

Te weinig inspraak in hoe de dingen gaan op school.

In hoeverre hebben alle in deze vragenlijst genoemde factoren
een negatieve invloed op uw gezondheidsbeleving.
niet of n.v.t.

in enige mate

Werkgever: Stichting Openbaar Primair En Speciaal Onderwijs Purmerend, werkgeversnummer: 42558
Naam school: Openbare Basisschool 'T Carrousel, BRINnummer: 16BZ, Locatie: OBS 't Carrousel
De gegevens komen uit de RI&E: 'Jaargang 2020 - 2023'

in zeer sterke mate

Pagina 6

Rapportage Quickscan welzijn personeel
Bijlage: antwoordspreiding per vraag
In deze bijlage treft u per vraag de spreiding van de antwoorden van de school aan. Hoewel een school gemiddeld
goed kan scoren, is het mogelijk dat er grote verschillen binnen een school zijn. Zo kan het zijn dat er een groep is die
zeer tevreden is en een groep die ontevreden is. Gemiddeld scoort de school dan rond de normscore. Desalniettemin
dient men zich de vraag te stellen of dit een wenselijke situatie is. Zeker indien een relatief grote groep aangeeft
ontevreden te zijn.
Vragen met betrekking tot leidinggevende

Mijn direct leidinggevende staat mij bij met raad en advies als dat nodig is.
helemaal mee eens

46,15

mee eens

38,46

neutraal

15,38

mee oneens
helemaal mee oneens
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mijn direct leidinggevende heeft oog voor het welzijn van de medewerkers.
helemaal mee eens

15,38

mee eens

61,54

neutraal

15,38

mee oneens

7,69

helemaal mee oneens
0%

20%

40%

60%
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Onder mijn direct leidinggevende werken mensen goed samen.
7,69

helemaal mee eens

69,23

mee eens
23,08

neutraal
mee oneens
helemaal mee oneens
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vragen met betrekking tot personeelsbeleid

Mijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk.
helemaal mee eens

23,08

mee eens

76,92

neutraal
mee oneens
helemaal mee oneens
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ik ben tevreden over het personeelsbeleid binnen de school.
helemaal mee eens

15,38

mee eens

76,92

neutraal

7,69

mee oneens
helemaal mee oneens
0%

20%

40%

60%
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Ik krijg voldoende gelegenheid om scholing en opleiding te volgen.
38,46

helemaal mee eens

53,85

mee eens
7,69

neutraal
mee oneens
helemaal mee oneens
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40%

60%

80%

100%

80%

100%

In mijn werk kan ik mij voldoende ontwikkelen.
helemaal mee eens

38,46

mee eens

61,54

neutraal
mee oneens
helemaal mee oneens
0%
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40%

60%

Ik ervaar de gesprekken met mijn leidinggevende, bijvoorbeeld in het kader
van de gesprekkencyclus als zinvol.
helemaal mee eens

46,15
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38,46

neutraal
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Ik ontvang voldoende informatie om mijn werk goed te kunnen doen.
30,77

helemaal mee eens

61,54

mee eens
7,69

neutraal
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Ik ontvang voldoende informatie over het beleid in deze organisatie.
helemaal mee eens

30,77

mee eens

38,46

neutraal
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Binnen de school spreken we elkaar aan op gedrag.
helemaal mee eens
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Ik ervaar het werkoverleg als zinvol.
23,08
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Vragen met betrekking tot werkdruk

Binnen de school wordt voldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken
te houden.
helemaal mee eens
mee eens

61,54

neutraal

30,77

mee oneens
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Op onze school worden signalen van werkdruk en overbelasting goed opgepikt
door de leiding.
helemaal mee eens

7,69

mee eens

46,15

neutraal

30,77

mee oneens

7,69

helemaal mee oneens

7,69
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60%
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Ik heb in de regel voldoende tijd om mijn werk uit te voeren.
7,69

helemaal mee eens

53,85

mee eens
15,38

neutraal

23,08

mee oneens
helemaal mee oneens
0%

20%

40%

60%

80%

100%

80%

100%

Ik ervaar voldoende mogelijkheden om te pauzeren.
helemaal mee eens
mee eens

53,85

neutraal

23,08

mee oneens

15,38

helemaal mee oneens

7,69
0%

20%

40%

60%

Op onze school zijn de taken eerlijk verdeeld.
helemaal mee eens

15,38

mee eens

84,62

neutraal
mee oneens
helemaal mee oneens
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Ik ben tevreden over de onderlinge samenwerking met mijn collega's.
23,08

helemaal mee eens

53,85

mee eens
15,38

neutraal
7,69

mee oneens
helemaal mee oneens
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ik heb voldoende mogelijkheden om mijn werk zelfstandig te kunnen uitvoeren.
helemaal mee eens

30,77

mee eens

69,23

neutraal
mee oneens
helemaal mee oneens
0%

20%

40%

60%

80%

100%

80%

100%

Vragen met betrekking tot belastende factoren in het werk

Werk buiten de overeengekomen les- en taakuren.
in zeer sterke mate

7,69

in sterke mate

23,08

in enige mate

53,85

nauwelijks

15,38

niet of n.v.t.
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40%

60%
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De onderlinge verhoudingen tussen collega's.
in zeer sterke mate
7,69

in sterke mate

30,77

in enige mate

38,46

nauwelijks
niet of n.v.t.

23,08
0%

20%

40%

60%

80%

100%

60%

80%

100%

De sfeer binnen de school.
in zeer sterke mate

7,69

in sterke mate
in enige mate

23,08

nauwelijks

38,46

niet of n.v.t.

30,77
0%

20%

40%

Ongewenst gedrag (agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele
intimidatie) van ouders jegens u.
in zeer sterke mate
in sterke mate
in enige mate

38,46

nauwelijks
niet of n.v.t.

61,54
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40%

60%
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Ongewenst gedrag (agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele
intimidatie) van leerlingen jegens u.
in zeer sterke mate
7,69

in sterke mate
in enige mate
nauwelijks
niet of n.v.t.

92,31
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ongewenst gedrag (agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele
intimidatie) van collega’s jegens u.
in zeer sterke mate
in sterke mate
in enige mate
nauwelijks
niet of n.v.t.

100
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ongewenst gedrag (agressie en geweld, pesten, discriminatie en seksuele
intimidatie) van leidinggevenden jegens u.
in zeer sterke mate
in sterke mate
in enige mate
nauwelijks
niet of n.v.t.

100
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40%
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Klimatologische omstandigheden in het gebouw (koude, tocht, hitte, gebrek
aan frisse lucht, vochtigheid).
in zeer sterke mate
15,38

in sterke mate

30,77

in enige mate

38,46

nauwelijks
niet of n.v.t.

15,38
0%
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40%

60%

80%
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De (hoeveelheid) administratieve verplichtingen of ‘regeldruk’.
in zeer sterke mate

7,69

in sterke mate

38,46

in enige mate

30,77

nauwelijks

23,08

niet of n.v.t.
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40%

60%

80%

100%

80%

100%

Doordat het werk veel aandacht van u vraagt.
in zeer sterke mate
in sterke mate

23,08

in enige mate

38,46

nauwelijks

38,46

niet of n.v.t.
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Te weinig inspraak in hoe de dingen gaan op school.
in zeer sterke mate
in sterke mate
15,38

in enige mate

30,77

nauwelijks
niet of n.v.t.

53,85
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40%

60%

80%

100%

In hoeverre hebben alle in deze vragenlijst genoemde factoren een negatieve
invloed op uw gezondheidsbeleving.
in zeer sterke mate
in sterke mate

15,38

in enige mate

30,77

nauwelijks

30,77

niet of n.v.t.

23,08
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Bijlage: Score per vraag
Nummer

Aandachtspunt

Score

2.1.1.0

Mijn direct leidinggevende staat mij bij met raad en advies
als dat nodig is.

4,31

3,5

4,2

2.1.2.0

Mijn direct leidinggevende heeft oog voor het welzijn van de
medewerkers.

3,85

3,5

4,0

2.1.3.0

Onder mijn direct leidinggevende werken mensen goed
samen.

3,85

3,5

3,8

2.1.4.0

Mijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk.

4,23

3,5

4,1

2.1.5.0

Ik ben tevreden over het personeelsbeleid binnen de
school.

4,08

3,5

3,7

2.1.6.0

Ik krijg voldoende gelegenheid om scholing en opleiding te
volgen.

4,31

3,5

4,0

2.1.7.0

In mijn werk kan ik mij voldoende ontwikkelen.

4,38

3,5

4,0

2.1.8.0

Ik ervaar de gesprekken met mijn leidinggevende,
bijvoorbeeld in het kader van de gesprekkencyclus als
zinvol.

4,31

3,5

3,7

2.1.9.0

Binnen de school wordt voldoende gedaan om de werkdruk
binnen de perken te houden.

3,54

3,5

3,3

2.1.10.0

Op onze school worden signalen van werkdruk en
overbelasting goed opgepikt door de leiding.

3,38

3,5

3,4

2.1.11.0

Ik heb in de regel voldoende tijd om mijn werk uit te voeren.

3,46

3,5

3,1

2.1.12.0

Ik ervaar voldoende mogelijkheden om te pauzeren.

3,23

3,5

3,3

2.1.13.0

Op onze school zijn de taken eerlijk verdeeld.

4,15

3,5

3,5

2.1.14.0

Ik ontvang voldoende informatie om mijn werk goed te
kunnen doen.

4,23

3,5

3,9

2.1.15.0

Ik ontvang voldoende informatie over het beleid in deze
organisatie.

4,00

3,5

3,7

2.1.16.0

Binnen de school spreken we elkaar aan op gedrag.

3,31

3,5

3,4

2.1.17.0

Ik ervaar het werkoverleg als zinvol.

4,00

3,5

3,8

2.1.18.0

Ik ben tevreden over de onderlinge samenwerking met mijn
collega's.

3,92

3,5

4,1

2.1.19.0

Ik heb voldoende mogelijkheden om mijn werk zelfstandig
te kunnen uitvoeren.

4,31

3,5

4,3

Nummer

Aandachtspunt

2.2.1.0

Werk buiten de overeengekomen les- en taakuren.

3,23

2

3,1

2.2.2.0

De onderlinge verhoudingen tussen collega's.

2,23

2

1,9

2.2.3.0

De sfeer binnen de school.

2,15

2

1,8

2.2.4.0

Ongewenst gedrag (agressie en geweld, pesten,
discriminatie en seksuele intimidatie) van ouders jegens u.

1,77

1

1,3

2.2.5.0

Ongewenst gedrag (agressie en geweld, pesten,
discriminatie en seksuele intimidatie) van leerlingen jegens
u.

1,23

1

1,3

Score
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Nummer

Aandachtspunt

Score

2.2.6.1

Ongewenst gedrag (agressie en geweld, pesten,
discriminatie en seksuele intimidatie) van collega’s jegens
u.

1,00

1

1,1

2.2.6.5

Ongewenst gedrag (agressie en geweld, pesten,
discriminatie en seksuele intimidatie) van leidinggevenden
jegens u.

1,00

1

1,0

2.2.7.0

Klimatologische omstandigheden in het gebouw (koude,
tocht, hitte, gebrek aan frisse lucht, vochtigheid).

2,46

2,5

2,7

2.2.8.0

De (hoeveelheid) administratieve verplichtingen of
‘regeldruk’.

3,31

3

3,1

2.2.9.0

Doordat het werk veel aandacht van u vraagt.

2,85

3

2,8

2.2.10.0

Te weinig inspraak in hoe de dingen gaan op school.

1,62

3

1,9

Nummer

Aandachtspunt

2.3.1.0

In hoeverre hebben alle in deze vragenlijst genoemde
factoren een negatieve invloed op uw
gezondheidsbeleving.

Score
2,38
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3

2,1
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