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Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de Ds. Hasperschool. 
Het jaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan – Schooljaarplan – 
Schooljaarverslag. 
Met dit verslag willen we intern en extern verantwoording afleggen over de kwaliteit van 
ons onderwijs. De resultaten van onze kwaliteitszorg brengen we aan de hand van ‘de schijf 
van 6’ in beeld: Onderwijs & Identiteit, Personeel & Organisatie, Financiën & Beheer, 
Gebouwen & Beheer, Communicatie & Kwaliteit en Maatschappelijke relevantie. Deze 
onderdelen staan ook uitgewerkt in het strategisch beleidsplan 2019-2023 van PCBO 
Leeuwarden e.o. als onderdeel van het INK management- en organisatiemodel. Het 
schooljaarverslag is deels beschrijvend, maar vooral voorzien van kengetallen. Elk 
onderdeel van ‘de schijf van 6’ wordt afgesloten met ‘Conclusie en beleid’. Dit geeft input 
voor het schooljaarplan van het aansluitende schooljaar, conform de Plan-Do-Check-Act 
cyclus.  
Dit jaarverslag is tevens een groeimodel. Door kengetallen van diverse jaren naast elkaar in 
beeld te brengen, kan voor elk onderdeel een trendanalyse worden gemaakt. Ook deze 
gegevens geven weer input om te borgen dan wel bij te stellen. Dit 
verantwoordingsdocument maakt deel uit van de managementrapportages binnen PCBO 
Leeuwarden e.o. en worden als zodanig besproken.   
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1. Onderwijs en Identiteit 
  

WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT – ONZE MISSIE 
Onze huidige missie hebben wij als volgt geformuleerd: 

‘Onderwijs op maat met oprechte aandacht voor ieder kind’. 
Deze missie is een verwoording van onze visie op de levensbeschouwelijke, de pedagogische 
en de onderwijskundige identiteit van onze school.  
Daarbij streven wij ernaar dat de Ds. Hasperschool ‘het fundament voor ieders talent’ mag 
zijn. 
 

1.1 Identiteit en beleid 

 
VISIE OP LEVENSBESCHOUWELIJKE IDENTITEIT 
De Ds. Hasperschool is een protestants christelijke basisschool. Dit betekent voor ons dat de 
Bijbelse boodschap iets te vertellen heeft. Respect, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, 
eerbied voor het leven, zorg voor de zwakkere en er ‘voor elkaar zijn’, zijn voor ons 
kernbegrippen. Wij besteden in ons onderwijs dagelijks aandacht aan de Bijbelse verhalen en 
haar doorvertaling naar vandaag. 
Bij ons op school wordt dan ook elk kind godsdienstige vorming aangeboden. Van de ouders 
van de kinderen verwachten wij dat zij het christelijke karakter en de doelstellingen van onze 
school onderschrijven, dan wel respecteren. 
Hierbij leven wij in een multiculturele samenleving. We willen de kinderen hiermee kennis 
laten maken, om zo wederzijds begrip te bevorderen. We willen de leerlingen leren, dat 
andere overtuigingen ook waarden vertegenwoordigen. Respect en begrip voor elkaar zijn 
nodig als basis om samen te leven. 
 

1.2 Onderwijs en beleid 

 
1.2.1 VISIE OP PEDAGOGISCHE IDENTITEIT 
Veiligheid 
Daar waar het kind zich veilig en vertrouwd voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen. De Ds. 
Hasperschool wil voor alle kinderen een veilige en vertrouwde plek zijn, waar de kinderen zich 
thuis voelen en zich geborgen weten. 
Wij zijn dan ook erg kritisch naar de leeromgeving van de leerlingen. Elk kind mag vertrouwen 
hebben in zichzelf en zijn mogelijkheden en dit kunnen opbouwen. Dit betekent dat wij elk 
kind accepteren zoals het is. 
Hierbij hanteren wij wel grenzen. De grens ligt daar, waar de vrijheid van de één de 
ontwikkeling van de ander in de weg staat. Veiligheid bieden betekent voor ons ook het 
aanreiken van een heldere werkstructuur. In ons onderwijs vinden wij het belangrijk, dat elk 
kind weet wat er verwacht wordt en op welke wijze de verwachtingen gerealiseerd kunnen 
worden. 
 
Respect 
Vanuit de waarden van ons geloof en onze opvattingen hoe mensen met elkaar om gaan, 
verwachten wij dat iedereen respect voor elkaar heeft. Deze houding verwachten wij van 



6 

 

leerlingen, de leerkrachten en ouders. Voor respect is begrip en kennis hebben van elkaar 
waarden en normen nodig. Hier besteden wij veel aandacht aan.  
 
Communicatie 
Leerlingen, ouders, AC, MR, klankbordgroep en team maken samen de school. Een goede 
samenwerking is hierbij noodzakelijk. Wij hechten veel waarde aan een open en 
oplossingsgerichte communicatie. De school wil hierbij laagdrempelig zijn voor leerlingen en 
ouders. In de schoolgids kunt u bij ‘Contacten en communicatie met ouders’ lezen hoe wij hier 
aan op onze school invulling geven. 
 
1.2.2 VISIE OP ONDERWIJSKUNDIGE IDENTITEIT 
De school doet ertoe! 
Elk kind leert veel op school. Hierbij onderscheiden wij de leervakken, de sociale vorming, de 
creatieve- en de motorische ontwikkeling. Op al deze terreinen willen wij het maximale uit het 
kind halen, omdat we ook recht willen doen aan de verschillen in talenten van de leerlingen. 
Dit stelt hoge eisen aan de leeromgeving. Deze moet rust, duidelijkheid en uitdaging bieden. 
 
De visie van onze school kan worden samengevat met de volgende kernwoorden: 
 Waarde(n)vol  Prestaties 
 Vertrouwen  Differentiatie 
 Veilig  Uitdagend 
 Respect  Structuur 
 Openheid  Plezier 
 
Deze schoolvisie vormt de basis voor het onderwijs op onze school. Wij proberen de 
kernwoorden iedere dag opnieuw gestalte te geven door ons onderwijs aan de leerlingen. 

1.3 Kwaliteitsbeleid   

 
In het kader van kwaliteitsbeleid werken we binnen de vereniging PCBO Leeuwarden e.o. 
met het INK model, zoals hieronder is weer gegeven. 

 

INK managementmodel 
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    Figuur 1: Demingcyclus 

 

 
Ook wordt er gebruik gemaakt van het webbased kwaliteitssysteem ‘IK-ZO’ (Integrale 
Kwaliteits Zorg Onderwijs). 
Met dit systeem willen we vooral meer zicht krijgen op het handelen van de leerkracht in 
de groep en de doorgaande lijn op school- en verenigingsniveau in beeld brengen. Centrale 
vragen zijn: ‘Waar zitten onze kwaliteiten en waar moet er nog ontwikkeling plaats 
vinden?’ 

 
 ‘IK-ZO’ wordt op alle scholen van PCBO Leeuwarden e.o. gebruikt.  Er ontstaat hierdoor 
een sterkere doorgaande lijn tussen het verenigingsbeleid en verenigingsbrede 
ontwikkelingen en het schoolbeleid en ontwikkelingen op schoolniveau. 

 
Het planmatig werken in school aan schoolontwikkeling is gevat in een cyclus van plannen, 
uitvoeren, evalueren en bijstellen (de Demingcyclus).  
Die cyclus ziet er als volgt uit: 

           

 
 
 

                                                        
       
         Huidige situatie      PDCA-cirkels    Gewenste situatie 

(Kwaliteitskaarten)                (Ontwikkelkaarten)  
           Figuur 2: dubbele Demingcyclus 

 
Bij elk onderdeel van de cyclus gaat het om een adequaat antwoord op de vraag: 

Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed. 
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Fase Omschrijving Vragen 

1. Plan Zeggen wat je 
doet 

Dit omvat niet alleen het plan van aanpak voor de noodzakelijke 
verbetering of innovatie, maar ook de formulering van het 
gewenste resultaat en hoe (en wanneer) getoetst gaat worden 
of het gewenste resultaat is bereikt. Dit wordt in SMART termen 
vastgelegd. 

2. Do Doen wat je 
zegt 

Handelen we conform de eisen die we aan onszelf hebben 
gesteld? Het plan wordt uitgevoerd zoals is voorgeschreven. 

3. Check Evalueren Doen we de dingen goed? Doen we de goede dingen?  
Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? 
Door middel van controle en evaluatie wordt bekeken in 
hoeverre het gewenste resultaat is behaald. 
Wat gaat goed en hoe borgen we dat? 

4. Act Bijstellen  Wat gaan we, indien nodig, verbeteren / bijstellen en hoe doen 
we dat?  

                           
   

1.4      Evaluatie Jaarplan 2021-2022 
     

Het afgelopen schooljaar zijn we, zoals ook beschreven in het jaarplan 2021-2022 bezig 
geweest met een aantal doorgaande lijnen. Deze lijnen zijn hieronder beschreven en kort 
geëvalueerd. Daarnaast waren er een aantal speerpunten die binnen het format zullen 
worden geëvalueerd bij het kopje ‘Resultaat’. Door de coronacrisis is het (opnieuw) een 
bijzonder schooljaar geweest, waarbij niet alle doelen behaald konden worden. 
 

De doorgaande lijnen zijn de volgende: 
 

- Gezonde school: beleid rondom voeding vormgeven verloopt volgens plan, gezond eten en 
drinken tijdens de pauzes zijn voor veel leerlingen en ouders inmiddels ‘gewoon’, maar nog 
niet voor iedereen. Traktaties zijn vaak nog niet gezond, al wordt dit wel gestimuleerd door 
de leerkrachten. Gezien de aard van de traktaties, vraagt dit nog aandacht. 

- VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) verbinden met de onderbouw is nog onvoldoende 
tot stand gekomen. Voor 2022-2023 is er besloten tot een nieuwe impuls om de 
samenwerking verder te versterken. 

- Het borgen van kindgesprekken en rapportfolio’s doen we door het structureel in de 
jaarplanning op te nemen en door vaste aanspreekpunten binnen de school aan te stellen 
die dit proces bewaken. 

- Kwaliteitszorgsysteem Ik-zo: De kwaliteitskaarten Opbrengsten en Didactisch handelen zijn 
ingevuld en besproken. Er waren geen aanpassingen nodig in ons onderwijs door de 
positieve uitkomsten.  

- Kwaliteitszorgsysteem Ik-zo: De kwaliteitskaarten Schoolklimaat en veiligheid en 
Opbrengsten zijn ingevuld en besproken. Er waren geen aanpassingen nodig in ons 
onderwijs door de positieve uitkomsten.  

 
Op de volgende bladzijden zijn onze speerpunten/hoofddoelen voor het schooljaar 
2021/2022 geformuleerd, nu met evaluatie. 
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P D C A Onderdeel Gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling 

P
la

n
 Aanleiding voor de 

keuze van het 
onderwerp 

Het leerteam gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt dit schooljaar 
gestart om samen met het team te kijken hoe we leerlingen goed kunnen 
begeleiden in hun welbevinden en bij motivatieproblemen. Daarnaast willen we 
preventief inzetten om problemen op dit gebied te voorkomen.  

Opstellen  Leerteam gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling , Ib’er, dir. 

Vaststellen Tijdens planbijeenkomst in mei 2021 

Streefdoel Er is voldoende kennis binnen het team over interventies die kunnen worden in 
gezet om het welbevinden te bevorderen en motivatieproblemen aan te pakken.  
Daarnaast heeft het team voldoende kennis van preventieve acties die kunnen 
worden ingezet om problemen in de toekomst te voorkomen. 
Dit kan leiden tot een gerichte scholing en/of collegiale consultatie om de kennis 
te vergroten en te actualiseren. 
Het leerteam heeft hierin een aansturende en informerende rol, o.a. binnen 
teamvergaderingen en studiemomenten. Gedurende het schooljaar zullen dan 
ook (tussen)evaluaties plaatsvinden. 

Succesindicatoren Leerkrachten zijn gemotiveerd om zich te ontwikkelen op dit gebied. 
Leerkrachten leren van elkaar. Er is een duidelijke verbinding met de praktijk.  
Er zijn deskundige teamleden die hun collega’s graag met raad en daad willen 
bijstaan. 
Ouders, leerkrachten, directie en bestuur steunen elkaar en de directie zorgt 
voor facilitering waar nodig/mogelijk. 

Organisatie / 
activiteiten 

Bijeenkomsten van het leerteam gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling  en 
tijdens inhoudelijke bijeenkomsten de terugkoppeling naar het team in het 
cursusjaar 2021-2022. Daarnaast na/bijscholing rondom de Kanjertraining. 

Tijdpad Schooljaar 2021-2022 (en de jaren erna) 

Borgen Wordt geïmplementeerd in het schoolbeleid en is gekoppeld aan de schoolvisie. 

D
o

 Uitvoeren Het team neemt deel aan de studiedag Kanjertraining en voert de Kanjertraining 
uit volgens de afspraken die hierover binnen de school gemaakt zijn. 
Het leerteam inventariseert verdere (scholings) behoeften binnen het team en 
kijkt naar andere mogelijkheden om kennis binnen het team te vergroten 
rondom de genoemde thema’s.  

Aansturing Ib’er/directie/leerteam gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling 

Informeren Ouders en leerlingen 

C
h

e
ck

 Evalueren 
Moment(en) van 
evaluatie 
(tussenevaluatie) 
Hoe wordt er 
geëvalueerd  

Na elke inhoudelijke bijeenkomst wordt geëvalueerd door de werkgroep gedrag 
en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Binnen dit overleg zal regelmatig de stand van zaken worden besproken en zullen 
vervolgacties worden voorbereid.  

A
ct

 Beoordelen Intern op teamniveau en d.m.v. regelmatig overleg Ib’er/ dir., tweede lijn 
bovenschools, extern de inspectie. 

Bijstellen Vaststellen In overleg met het team wordt het beleid besproken en vastgesteld. Binnen het 
team wordt door tussenevaluaties gekeken of bijstellingen nodig zijn. 
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R
es

u
lt

a
a

t Realisatie doel(en) 
Opbrengsten 
 

In het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling heeft een studiedag 
plaatsgevonden waarin de nieuwste inzichten met betrekking tot de 
Kanjertraining zijn gedeeld. Er is in de groepen aandacht geweest voor mogelijke 
negatieve gevolgen van de coronaperiode, maar gelukkig hebben we als team 
kunnen concluderen dat hierin geen concrete interventies nodig waren op 
school- en groepsniveau.  
Wij ervaren een positief klimaat binnen de school, waarin leerlingen zichzelf 
mogen zijn en waarin het omgaan met elkaar een belangrijk observatiepunt is en 
blijft, om dit vast te kunnen houden. Een collega volgt de opleiding 
gedragsspecialist en er is aandacht geweest voor het vernieuwen van de 
formulieren voor kind- en oudergesprekken. 
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P D C A Onderdeel Opbrengstgericht en handelingsgericht werken 
P

la
n

 

Aanleiding voor de 
keuze van het 
onderwerp 

De resultaten op de hoofdvakken zijn bij de laatste afname minder goed dan we 
in normale omstandigheden zouden verwachten. Er zijn meerdere factoren 
waardoor het beeld wellicht niet representatief is. De coronacrisis heeft ons 
onderwijs in de thuiswerkperiode behoorlijk veranderd en door de afname van 
de CITO toetsen op soms andere momenten dan gebruikelijk is het de vraag of de 
normering voldoet. Het is daarom op dit moment niet reëel om de conclusie te 
trekken dat aanpassingen in ons onderwijs nodig zijn als gevolg van de 
resultaten. Wel willen we de lijn die vorig schooljaar is ingezet een vervolg geven. 
Het gaat hierbij om het combineren van een effectieve didactiek in ons onderwijs 
met het handelingsgericht werken (HGW).  

Opstellen  Team, Ib’er (ICT’er) en dir. 

Vaststellen Tijdens planbijeenkomst in juni 2021 

Streefdoel De opbrengsten moeten een stabiele of stijgende tendens laten zien.  
Leerkrachten beheersen een effectieve didactiek en kunnen deze voldoende 
toepassen in hun lessen.  
Het team heeft kennis van de nieuwste inzichten in HGW en kan deze omzetten 
in praktisch handelen.  

Succesindicatoren Leerkrachten zijn gemotiveerd om zich te ontwikkelen op dit gebied. 
Leerkrachten leren door scholing en van elkaar. Er is een duidelijke verbinding 
met de praktijk. Door regelmatige feedback en bijstellingen ervaren leerkrachten 
meer boven de leerstof te staan en weten zich competenter in hun vak. 

Organisatie / 
activiteiten 

HGW: met hulp van deskundigen wordt de kennis op het gebied van HGW 
vergroot. 
Daarnaast zijn er inhoudelijke bijeenkomsten om met elkaar het aanbod in de 
hoofdvakken te evalueren, af te stemmen en in groepsplannen en de 
weekplanning weg te zetten. Ook wordt in overleg met het team gekeken op 
welke onderdelen het didactisch handelen nog verder kan worden versterkt en 
geborgd. 

Tijdpad Schooljaar 2021-2022 

Borgen Wordt geïmplementeerd in het didactisch handelen in de groep. Bij 
groepsbezoeken door de Ib’ er en de directeur wordt gekeken naar de uitvoering 
van didactische principes. 

D
o

 

Uitvoeren Door middel van groepsplannen, groepsbezoeken, scholing en inhoudelijke 
bijeenkomsten, gedurende het schooljaar. Aan de hand van trendanalyses n.a.v. 
CITO resultaten wordt geëvalueerd op het gebied van resultaten. Naar aanleiding 
hiervan kunnen bijstellingen plaatsvinden. 

Aansturing Ib’er/directeur, leerteam opbrengstgericht en handelingsgericht werken 

Informeren Bovenschools IB  

C
h

e
ck

 

Evalueren 
Moment(en) van 
evaluatie 
(tussenevaluatie) 
Hoe wordt er 
geëvalueerd  

Indien van toepassing wordt dit onderwerp besproken in het wekelijks overleg 
tussen Ib’er en dir.  
Tijdens groepsbesprekingen, collegiale consultaties, bezoeken Ib’er en dir. wordt 
vastgesteld waar kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen van individuele collega’s. 
In inhoudelijke bijeenkomsten worden HGW en belangrijke didactische principes 
besproken en geëvalueerd. 

A
ct

 

Beoordelen Intern op teamniveau, tweede lijn bovenschools, extern de inspectie 

Bijstellen Vaststellen In het overleg tussen directie en Ib’er worden stappen die gemaakt zijn 
geëvalueerd en op grond daarvan vervolgstappen gezet. 
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R
es

u
lt

a
a

t 
Realisatie doel(en) 
Opbrengsten 
 
 

Het opbrengstgericht werken is een belangrijk onderwerp waarop wij binnen ons 
onderwijs sturen. Dit schooljaar is geen ideale situatie geweest met een lange 
periode van beperkingen door de coronamaatregelen. In veel groepen zijn 
leerlingen en leerkrachten ziek geweest, waardoor er minder (effectieve) leertijd 
is geweest. De resultaten geven hierdoor wel een beeld van de leerling, maar 
kunnen niet volledig worden gelinkt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Er 
zullen, indien nodig, aanpassingen worden gedaan t.a.v. de aandacht en 
didactiek voor de verschillende vakgebieden om eventuele achterstanden in te 
lopen. 
De eindtoets van groep 8 is dit schooljaar afgenomen, met een goed 
eindresultaat.  
Het handelingsgericht werken heeft een plek gehad binnen de 
teambijeenkomsten en heeft eerder geleid tot nieuwe groepsplannen voor de 
kernvakken. Hierin wordt een eenduidige lijn in didactiek verwoord. Deze 
groepsplannen zijn dit schooljaar verder geïmplementeerd. Door de beperkingen 
van de coronacrisis en ziekte binnen het team zijn inhoudelijke besprekingen  en 
evaluaties rondom het handelingsgericht werken onvoldoende tot hun recht 
gekomen. Dit   zal volgend schooljaar een vervolg krijgen. 
Het SIDI PO is geïntroduceerd en wordt nu gebruikt voor de signalering van 
(hoog)begaafde leerlingen. 
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P D C A Onderdeel Techniek en talent 

P
la

n
 Aanleiding voor de 

keuze van het 
onderwerp 

Binnen de school willen we Wetenschap & Techniek een impuls geven. Hierbij is 
het van belang de juiste keuze te maken voor bijvoorbeeld een methode en 
aanvullende activiteiten. Daarnaast willen we de talenten van de leerlingen 
breder ontwikkelen dan alleen cognitief. Door dit onderwerp als speerpunt te 
nemen, willen we het aanbod hierin versterken binnen de school.   
Binnen de signalering van (cognitief) talent willen we gaan werken met SiDi PO 
en het team hierin informeren en opnieuw het aanbod HB afstemmen. 

Opstellen  Team, Ib’er (ICT’er) en dir. 

Vaststellen Tijdens planbijeenkomst in mei 2021 

Streefdoel Het techniekonderwijs en het aanbod voor het aanspreken van verschillende 
talenten verbreden, zowel qua kennis als mogelijkheden. Zo willen we 
verschillende talenten aan bod laten komen. 

Succesindicatoren - We hebben een actuele methode waarmee aan (veel) kerndoelen 
Wetenschap & Techniek wordt voldaan, eventueel aangevuld met 
activiteiten binnen dit thema. 

- Binnen de school is een aanbod gericht op een bredere 
talentontwikkeling. 

- Het team kan werken met SiDi PO en er zijn (hernieuwde) afspraken 
over het aanbod voor HB leerlingen. 

Organisatie / 
activiteiten 

Er worden diverse methoden uitgeprobeerd en mede getoetst op het aanbod 
binnen Wetenschap & Techniek. Binnen het team wordt een aanbod 
samengesteld, waarbij het leerteam dit aanstuurt. 
SIDO PO wordt aangeschaft en het team wordt hierin geschoold. Binnen 
inhoudelijke vergaderingen/studiemomenten wordt het aanbod voor HB 
leerlingen opnieuw besproken. 
Evaluatiemomenten worden ingebouwd tijdens teambijeenkomsten gedurende 
het schooljaar. 

Tijdpad Schooljaar 2021-2022 (en daarna): 

Borgen In teambijeenkomsten en onderwijskundige vergaderingen wordt geëvalueerd 
en afspraken gemaakt over het proces.  

D
o

 Uitvoeren Zie organisatie/activiteiten. 

Aansturing Leerteam techniek en talent 

Informeren - De teamleden worden middels de teamvergaderingen en mailing geïnformeerd. 
- MR/KBG/bestuur worden geïnformeerd middels het schooljaarplan. 
 

C
h

e
ck

 Evalueren 
Moment(en) van 
evaluatie 
(tussenevaluatie) 
Hoe wordt er 
geëvalueerd  

Gedurende het schooljaar tijdens de (inhoudelijke) teamvergaderingen en 
bijeenkomsten van het leerteam techniek en talent. 
 

A
ct

  De tussenevaluatie moet voldoende zicht geven op ontwikkeling van de doelen. 
In het schooljaarverslag wordt de evaluatie opgenomen. 

 Naar aanleiding van de tussenevaluatie wordt er gekeken naar het bijstellen van 
de doelen en de organisatie. De tussenevaluatie en vervolgstappen stellen we 
vast in het schooljaarverslag.  
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R
es

u
lt

a
a

t Realisatie doel(en) 
Opbrengsten 
 

We willen als team meer inzetten op techniekonderwijs, bij voorkeur binnen een 
breder methodisch aanbod. We hebben dit gecombineerd met een keuze voor 
een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Dit is de methode Naut Meander 
Brandaan geworden. We hebben hiervoor gekozen omdat deze methode de 
leerlingen aanspreekt en zowel per vak als geïntegreerd kan worden 
aangeboden. Daarnaast biedt deze methode de mogelijkheid om op papier, 
digitaal of in een combinatie van deze aan te bieden. De methode is 
gestructureerd en overzichtelijk, zodat ze beperkte voorbereidingstijd vraagt en 
eenvoudig overgenomen kunnen worden door een leerkracht die bijvoorbeeld 
invalt in de groep. 
Daarnaast zijn er in de bovenbouw groepsoverstijgende creatieve lessen geweest 
(crea workshops) om ook tegemoet te komen aan interesses van leerlingen en 
andere vaardigheden dan de cognitieve vaardigheden die meestal centraal staan. 
Volgend schooljaar willen we dit een vervolg geven. 
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1.5 Conclusie en beleid  

 
Wat het onderwerp gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling is er binnen het team 
tevredenheid over de manier waarop leerlingen met elkaar omgaan. Er gebeurt uiteraard 
wel eens iets, maar over het algemeen gaat het goed. De bijscholing van de Kanjertraining 
wordt gewaardeerd in het team. De noodzaak voor het bestaan van het leerteam is niet 
meer aanwezig en zal worden gestopt. 
 
Het HGW is wel aan de orde gekomen in de inhoudelijke bijeenkomsten van dit schooljaar, 
maar door ziekte en de omstandigheden in het schooljaar, zijn de doelen nog niet bereikt. 
Deze zullen worden meegenomen naar het komende schooljaar. 
Uit de trendanalyse blijkt dat in groep 3 en 4 de resultaten minder goed waren dan eerder 
(pre corona). Dit kan te maken hebben met de samenstelling van de groep, maar ook de 
coronacrisis lijkt hierin een rol te spelen. De extra ondersteuning vanuit de overheid is dan 
ook grotendeels ingezet voor groep 3 en 4 om achterstanden te voorkomen en in te halen. 
Helaas was dit een onrustig schooljaar met veel leerkrachtwisselingen voor één van de 
groepen 3/4 door persoonlijke omstandigheden van de vaste leerkracht. De impact hiervan 
is moeilijk in te schatten. Daarnaast valt het wisselende beeld op in het begrijpend lezen, 
de lagere scores in het rekenen in de jongere groepen en de lagere scores in groep 7. Dit 
zal opnieuw aandacht moeten krijgen in het nieuwe schooljaar. 
Wel is duidelijk dat op schoolniveau geen grote veranderingen nodig zijn in het onderwijs.  
Een belangrijk doel was het behalen van een voldoende score op de IEP eindtoets van 
groep 8. Dit doel is ruimschoots behaald. 
 
Het leerteam Techniek en talent heeft zich gericht op het (weer) inzetten van (crea) 
workshops in de midden- en bovenbouw. Dit was een succes en zal volgend schooljaar 
verder worden uitgerold. Er is een nieuwe methode voor wereldoriëntatie; Naut Meander 
Brandaan. Deze methode zal in het komende schooljaar worden geïmplementeerd. 
Het leerteam zal dan ook kijken hoe techniek en andere dan creatieve talenten wellicht 
een rol kunnen krijgen in de workshops. NPO gelden vanuit de gemeente kunnen hierin 
welllicht een bijdrage leveren.  
 
Vanuit het team zal worden gekeken welk leerteam er volgend schooljaar zal worden 
gestart en welke doelen hieraan gekoppeld zullen zijn. 
Het uitbreiden van het aantal devices blijft een doorlopend traject. In de ideale situatie is 
er een voor iedere leerling een device beschikbaar, zodat deze op elke gewenst moment 
kunnen worden ingezet. Ook gezien de ontwikkeling dat nieuwe methoden steeds meer 
digitaal worden aangeboden, speelt hierbij een rol. 
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2. Personeel, (IPB) en Organisatie  
 

2.1 Organisatiestructuur 

 
Voor de organisatiestructuur binnen de Stichting zie website www.pcboleeuwarden.nl 

 
Managementstructuur intern 
 
De Ds. Hasperschool kent in lijn de functie van directeur, die leidinggeeft aan zowel 
onderwijsgevend (leraren L10 + L11) als ook onderwijsondersteunend personeel 
(leraarondersteuners, onderwijsassistenten, conciërge, enz.) 
Er zijn drie L11-leraren, waarvan twee ook de taak van waarnemend directeur op zich 
nemen. Verder zijn er veel coördinatoren en taakspecialisten, zoals de IB’er, de ICT’er, de 
taal-, lees- en rekencoördinatoren, de bouwcoördinatoren enz. 
 
Natuurlijk spelen de adviezen en instemmingen van team en MR een belangrijke rol. 
Verder functioneren ook een activiteitencommissie, een klankbordgroep en diverse  
werkgroepen.                                                 

2.2 Conclusie en beleid 

De personeelsopbouw is qua man / vrouw verdeling erg uit evenwicht. Bij nieuw aan te 
stellen personeel gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een man.  

Wat leeftijd betreft is de verdeling voldoende, om dit zo te houden, verdient aanstelling 
van jongeren de voorkeur. 

De krimp van het leerlingaantal zet zich in een snel tempo door. Eén leerkracht met een 
wtf van 0.6 kon blijven om op voorhand de kortdurende ziektes en verloven – in het 
schooljaar 2021-2022 - op te kunnen vangen. Ook heeft de Stichting PCBO Leeuwarden e.o. 
nog extra NPO-gelden in de formatie gestoken in de Ds. Hasperschool om te voorkomen 
dat er teruggang naar 6 groepen zou zijn. 

Verzuimcijfers:  Het verzuimpercentage is gestegen vergeleken met voorgaande jaren. We 
hebben in 2021-2022 te maken gehad met verschillende kortdurige ziekte van 
personeelsleden, waaronder ook Corona, en twee personeelsleden die langdurig ziek 
waren.  

2.3 Scholing / competentiebeleid 

  

Teamscholing Jaar  
Onderwerp 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Door / Organisatie 

       

HPS/NPDL - TRAJECT x     CBE / NPDL /PCBO 

Kanjertraining x    x Kanjerinstituut 

Hoogbegaafdheid SIDI PO     x Cedin en via netwerk 

http://www.pcboleeuwarden.nl/
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ICT – visie en doelstellingen  x    Intern – C. van der 
Iest 

Didactiek, cognitieve leerpsychologie  x    CBE 

Werken met chromebooks   x x  Diverse 

Werken met Office 365    x x PCBO Leeuwarden 

 
Daarnaast zijn er individuele scholingen gevolgd. 
 

2.4 Conclusie en beleid 

 
In het kader van ontwikkeling en scholing is er een duidelijk verband tussen de 
schoolontwikkeling (SOP) en de persoonlijke ontwikkeling (POP). De klassenbezoeken 
hebben door langdurige ziekte van de directeur slechts deels plaatsgevonden. Het 
observeren van de didactiek stond hierin centraal. De POP gesprekken hebben hierdoor 
ook niet plaatsgevonden. 
  

2.5 Geledingen  

Geledingen MR / Klankbordgroep, AC en projectgroepen 

De medezeggenschapsraad van de Ds. Hasperschool  is 5 maal bij elkaar gekomen in de 
volgende samenstelling: 2 ouders en 2 leerkrachten. Er kwamen onderwerpen als de 
coronamaatregelen, formatie, jaarverslag en jaarplan aan de orde. Het functioneren van de 
directeur en de uitwerking hiervan op school heeft aandacht gekregen. Een MR-lid heeft na 
zijn termijn afscheid genomen. Inmiddels heeft er een nieuw MR-lid zitting genomen. 
 
De activiteitencommissie is een aantal malen digitaal bijeengeweest. Zij verdelen de 
activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, afscheid groep 8, de laatste schooldag. De 
Koningsspelen gingen weer op traditionele wijze door, waarbij de activiteitencommissie 
een bijdrage kon leveren.  
 
De klankbordgroep is dit jaar 4 keer bijeengeweest. Beurtelings is naast de directeur ook 
steeds een ander teamlid aanwezig. Er wordt meestal een specifiek thema uitgelicht op 
een bijeenkomst. Er is eerder besloten dat klankbordgroepleden maximaal 3 jaren zitting 
hebben om doorstroming te bevorderen en daarmee meer betrokkenheid te genereren, dit 
blijkt ook nu weer goed te werken. 
 

2.6 Conclusie en beleid 

De diverse groeperingen dragen op een positieve manier bij aan het goed functioneren en 
ontwikkelen van de Ds. Hasperschool. Naast deze interne vergaderingen is er overleg met 
de andere participanten in ons gebouw. Er is regelmatig contact tussen de directie van OBS 
Akkrum en de leidinggevende van SKF. De afstemming is op materieel en organisatorisch 
gebied, eveneens zijn er aanzetten tot inhoudelijke samenwerking. Wat gymnastiek en 
beweging betreft is er een verregaande inhoudelijke samenwerking met OBS Akkrum en 
SKF, ontstaan mede door de sportcoördinator van de gemeente Heerenveen en de impuls 
Gezonde School. Wat de doorgaande leerlijn van 2 – 12-jarigen betreft is er overleg tussen 
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de begeleiders van peuters van SKF en Kids First en de leerkrachten van groep 1 van zowel 
OBS Akkrum als de Ds. Hasperschool.   
 

3. Financiën en Beheer   
De geldstromen voor het onderwijsleerpakket, ICT, scholing en teambuilding, zijn 
verantwoord in een meerjarenbegroting. Deze meerjarenbegroting is met de 
medezeggenschapsraad besproken en goedgekeurd. 

 

3.1 Conclusie en beleid 

De aanschaf en vervanging methodes OLP verloopt volgens plan. Op ICT-gebied hebben we 
in het schooljaar 18-19 onze visie en doelstellingen herijkt. In 2019-2020 zijn we met de 
nieuwe devices gestart. Het gebruik van deze devices kwam wel in een stroomversnelling 
door het thuiswerken tijdens de corona lockdown periode. De professionalisering voor de 
teamleden heeft het afgelopen schooljaar plaatsgevonden. De wens is om het aantal 
devices verder uit te breiden. Dit is deels gerealiseerd, maar moet ook nog deels 
plaatsvinden. 
 

4. Gebouwen en Materieel 
 

Arbo-aspecten Jaar  Opmerkingen 
17/18 18/19 19/20 20/21 21/22  

Uitvoering RI&E      1 maal in de 4 jaar 

NEN 3140 keuring    x  1 maal in de 5 jaar 

Plan van aanpak ARBO      Zie Arboplan  

Keuring speeltoestellen  x x x x x  

Aantal BHV-ers  7 5 7 7 7  

Ontruimingsoefeningen  x x x x x  

 

4.1 Conclusie en beleid 

Bijzonder aspect is de samenwerking met OBS Akkrum en SKF. Er worden gezamenlijk BHV-
opleidingen gevolgd en er wordt steeds meer gezamenlijk beleid ontwikkeld. Er zijn 
meerdere ontruimingsoefeningen gehouden, aangekondigd en niet aangekondigd. Alle in 
samenwerking met OBS Akkrum en SKF. In enkele minuten kunnen we het gebouw 
allemaal in alle rust verlaten. 
  

5. Communicatie en Kwaliteit 
 

Relatie ouders 
Informatie verstrekking 

Jaar  Opmerkingen 
17/18 18/19 

 
19/20 
 

20/21 
 

21/22 
 

 

Website x x x x x  
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Actueel nieuws via mail en Social Schools, 
veelal per onderwerp 

x x x x x Ook Facebook en 
Instagram spelen 
hierin een 
belangrijke rol 

Nieuwsbrieven x x x x x  

Schoolgids x x x x x  

Kalender x x x x x  

Groepsnieuwsbrieven – voor groep per 
mail, voor hele school via website 

x x x x x  

Informatieavond  x x x x x  

Ouder-vertelgesprekken x x x x x Veel waardering van 
ouders voor 
ontvangen 

10 minutengesprekken x x x x x  

Contactweken x x x x   

Presentatieavonden rondom thema’s x x     

Ouderavonden per thema x x    Maart 2017: 
Mindset 
April 2018: Muziek, 
Hasper Got’s Talent 

Haspermarkt       

Oriëntatiegesprekken / Intake gesprekken x x x x x  
Aanmeldingen x x x x x  
Huisbezoeken x x x x   
Kanjerlessen met ouders x x x x   
MR vergaderingen x x x x x  
KBG (Klankbordgroep) bijeenkomsten  x x x x x  
Act. comm. bijeenkomsten x x x x x  
Leerlingenraad x x x  x Opnieuw oppakken 

Groepen in acties per thema, met koffie x x x x x  
Media en PR x x x x x  

 
 
 

Tevredenheidonderzoeken 
 

Jaar  Norm 
17/18 18/19 19/20 20/21 21/22  

Enquête leerlingen groep 6, 7 en 8 x   x   

Exit enquête groep 8 x x x  x  

Enquête ouders x   x   

Enquête personeel x   x   

 

 

5.1 Conclusie en beleid 

De digitale media spelen een steeds grotere rol. We denken steeds na over hoe de school 
om zal gaan met de sociale media. Daarnaast is het gebruik van digitale middelen binnen 
de school een belangrijk punt. Een aantal ouders waardeert wel het middel Facebook en 
Instagram. Twitter daarentegen is een medium wat niet bij onze schoolpopulatie 
gewaardeerd wordt. Dit gebruiken wij ook niet meer als communicatiemiddel. 
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In 2017 is onze nieuwe website de lucht in gegaan en zijn wij gaan werken met 
Groepenplein. In schooljaar 2022-2023 zal er stichtingbreed een nieuwe website worden 
geïntroduceerd. 
De punten die niet hoog scoorden in de diverse tevredenheidsenquêtes van de PO-spiegel 
zijn geanalyseerd en besproken in de geledingen en het team. Vervolgens zijn ze, indien 
van toepassing, vertaald in een actiepunten of ze komen als aandachtspunten in het 
schoolplan terug. 

 

6 Maatschappelijke relevantie 

6.1 Gegevens teldatum 1 oktober    

 

Aantal  leerlingen per 1 oktober ( teldatum) Jaar  Norm 

2017 2018 2019 2020 2021 prognose 

Geen gewicht 169 160 152 139 127  

Gewicht  0.3 2 2 2 n.v.t. n.v.t.  

Gewicht  1.2 0 0 0 n.v.t. n.v.t.  

Totaal aantal 171 162 154 139 127  

       

Aantal leerlingen  4-7 jaar  84 77 69 65 54  

Aantal leerlingen 8-12 jaar  87 85 85 74 73  

       

Totaal 171 162 154 139 127  

 

6.2 Partners in het dorp enz. 

 

Partners in regio en inhet dorp enz. 
 

Jaar  Opmerkingen 
17/18 18/19 19/20 20/21 21/22  

Basisscholen PCBO Leeuwarden e.o. x x x x x  

Speciaal basisonderwijs x x x x x  

Kinderopvang (o.a. SKF en Kids First) x x x x x  

OBS Akkrum x x x x x  

Atelier Majeurs Heerenveen x x x x x  

Sportstad Heerenveen x x x x x  

Kerk x x x x x  

Gebiedsteam x x x x x  

 

6.3 Conclusie en beleid 

 
M.b.t. het leerlingenaantal: De krimp zal vanaf nu in grote mate invloed hebben. De 1 
oktober-telling per 01-10-2021 geeft een leerlingenaantal van 127. Het verloop in de 
leerlingenaantallen komt overeen met de gemeentelijke prognose, opgesteld nov. 2010 
t.b.v. nieuwbouw. De terugloop was ook bij OBS Akkrum merkbaar. Het leerlingaantal zal 
de komende schooljaren waarschijnlijk nog (licht) dalen. De gemeentelijke prognose, 
opgesteld in sept. 2019 voorspelt dat de daarop volgende 6 jaren een daling naar ca. 130 
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leerlingen zal plaatsvinden met daarna stabilisatie. Helaas zijn er geen grote 
nieuwbouwplannen voor Akkrum en Nes. 
 
M.b.t. de partners is het vooral OBS Akkrum waar regelmatig overleg mee gevoerd wordt 
i.v.m. het samen bewonen van één schoolgebouw. De samenwerking verloopt naar wens. 
Iedere school houdt haar eigen gezicht en er wordt samengewerkt waar wenselijk voor de 
beide teams op dit moment. Samenwerking  c.q. overleg met SKF is er ook veelvuldig.  Over 
de mogelijkheden van inhoudelijke samenwerking wordt nagedacht. Een belangrijke rol 
speelt het feit dat SKF een commerciële instelling is. Het staat de ouders van leerlingen van 
onze school vrij om ook andere vormen van kinderopvang te kiezen. 
 
Behalve contacten in het dorp merken we dat er in grote mate contacten zijn buiten de 
eigen organisatie.  

 

7 Resultaten van het onderwijs 
 

7.1  Trendanalyse 

 
Jaarlijks wordt een trendanalyse gemaakt van de gegevens van het leerlingvolgsysteem en 
gekeken of dit acties vraagt in ons onderwijsaanbod. 

7.2 Resultaten Eindtoets 
 

Dit schooljaar is opnieuw gebruik gemaakt van de IEP eindtoets. De afname is naar tevredenheid 
verlopen en de resultaten waren ruim voldoende. 
 

 
 
Landelijk gemiddelde 80, score Ds. Hasperschool 86,5 
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Resultaten/opbrengsten  
Cito eindtoets/Centrale 
eindtoets/IEP toets groep 8 

Jaar Opmerkingen 
17/18 18/19 19/20 20/21 20/21  

Landelijk gemiddelde 
standaardscore 

 
 

81 82 n.v.t. 80 81  

Standaardscore  84,8 87,5  84,8 84,8  

Rekenen en wiskunde % 76 85  83 76  

Taal % 76 86  82 76  

Studievaardigheden %       

Lezen % 83 85  86 83  

 

In het schooljaar 2019/2020 is door de coronamaatregelen geen eindtoets afgenomen. 

 

7.3 Conclusie en beleid 

 
Uit de trendanalyse blijkt dat in groep 3 en 4 de resultaten minder goed waren dan eerder 
(pre corona). Dit kan te maken hebben met de samenstelling van de groep, maar ook de 
coronacrisis lijkt hierin een rol te spelen. De extra ondersteuning vanuit de overheid is dan 
ook grotendeels ingezet voor groep 3 en 4 om achterstanden te voorkomen en in te halen. 
Helaas was dit een onrustig schooljaar met veel leerkrachtwisselingen voor één van de 
groepen 3/4 door persoonlijke omstandigheden van de vaste leerkracht. De impact hiervan 
is moeilijk in te schatten. Daarnaast valt het wisselende beeld op in het begrijpend lezen, 
de lagere scores in het rekenen in de jongere groepen en de lagere scores in groep 7. Dit 
zal opnieuw aandacht moeten krijgen in het nieuwe schooljaar. 
Wel is duidelijk dat op schoolniveau geen grote veranderingen nodig zijn in het onderwijs. 
Individueel en op groepsniveau is het van belang is om hiaten op te sporen en hier 
aandacht aan te besteden in het volgende schooljaar. NPO gelden worden daarom op een 
soortgelijke manier ingezet: kleine groepen waardoor er ruimte is voor extra begeleiding 
van leerlingen en de inzet van een onderwijsassistent vanuit deze gelden. 
In het midden van het cursusjaar 2022-2023 zal opnieuw worden gekeken of de scores 
meer passend zijn bij eerdere toetsmomenten en of dan eventuele hiaten nog bestaan. 
 

8. Kengetallen 

8.1 Uitstroom 

Door- en uitstroomgegevens 
 

Jaar Norm 

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 percentage 

Uitstroom aantal leerling vanuit groep 8 naar het PRO 0 0 0 0 0  

Percentage       

Aantal leerlingen VMBO Basis Beroepsgerichte Leerweg 1 1 1 2 0  

Percentage 4 4 5 10   

Aantal leerlingen VMBO Basis Beroepsgerichte 
Leerweg+LWOO 

      

Percentage       
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8.2 Conclusie en beleid 

 
Dit schooljaar hebben we opnieuw de Plaatsingswijzer gebruikt om de leerlingen op de 
juiste plek in het voortgezet onderwijs te krijgen. Ook dit schooljaar was het advies van de 
basisschool leidend voor de plaatsing in het VO.  
Er is gekozen voor de IEP toets als eindtoets. Deze toets is dit schooljaar afgenomen met 
een positief eindresultaat. De verwachting is dat de leerlingen op het juiste niveau zijn 
geplaatst. 

 

Aantal leerlingen VMBO Kader Beroepsgerichte Leerweg 3 3 4 2 4  

Percentage 12 12 20 10 18  

Aantal leerlingen VMBO Kader Beroepsgerichte 
Leerweg+LWOO 

      

Percentage       

Aantal leerlingen VMBO Gemengde Leerweg       

Percentage       

Aantal leerlingen VMBO Gemengde Leerweg+LWOO       

Percentage       

Aantal leerlingen VMBO Theoretische Leerweg 4 8 2 7 5  

Percentage 16 31 10 37 23  

Aantal leerlingen VMBO Theoretische Leerweg+LWOO       

Percentage       

Aantal leerlingen MAVO       

Percentage       

Aantal leerlingen HAVO 8 6 8 3 9  

Percentage 33 23 40 16 41  

Aantal leerlingen VWO 5 8 3 3 2  

Percentage 21 31 15 16 9  

Aantal leerlingen Gymnasium 3 0 2 2 2  

Percentage 12 0 10 10 9  


