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Voorwoord 
 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2019-2020 van de Máximaschool. 

De Máximaschool is één van de scholen van PCBO Leeuwarden e.o., een stichting voor 

christelijk basisonderwijs. 

Met onze enthousiaste en betrokken leerkrachten geven wij elke dag goed onderwijs aan 

kinderen uit de groene wijk Zuiderburen. Wij verzorgen het onderwijs voor ongeveer 370 

kinderen verdeeld over 16 groepen.  

Om ons onderwijs te blijven ontwikkelen, wordt er elk schooljaar een jaarplan opgesteld 

waar doelen in worden beschreven die de directie en het team willen behalen.  

Aan het einde van het schooljaar wordt het jaarplan geëvalueerd en beschreven in het 

jaarverslag.  

Wat heeft de school gedaan? Waardoor zijn de plannen wel of niet behaald? Dit doen we 

op basis van de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. 

Met dit jaarverslag willen we ons verantwoorden.  

 

Namens het bevoegd gezag, 

 

 

 

H.A. Verhoeff 

directeur  
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1 Missie, visie en ambities  
 

Missie 

Het team van de Máximaschool spant zich in om alle kinderen de mogelijkheid te bieden 

om te leren leren. Door kinderen eigenaar te maken van het leerproces willen we ieder 

kind in staat stellen om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van zijn of haar 

mogelijkheden, vaardigheden en capaciteiten op welk vlak dan ook.  

Dit om onze missie te ondersteunen: 

“Een bruisende school voor gelukkig lerende kinderen” 

Visie 

Op de Máximaschool staat het kind centraal. Ieder kind wordt gestimuleerd om zich 

optimaal te ontwikkelen. In een veilige omgeving bieden wij de leerweg die bij hem of 

haar past. Hiervoor zijn een rijke leeromgeving, kwalitatief goede leerkrachten en een 

prettig gebouw onmisbaar. Naast de goede leerstof vinden we het belangrijk dat kinderen 

leren leren. Dit willen we realiseren door het onderwijs op onze school voor alle kinderen 

nog uitdagender en veelzijdiger te maken om zo het leerrendement en daarmee het 

plezier en ambitieniveau te verhogen. Zo krijgen kinderen zelfvertrouwen en bereiden wij 

kinderen voor op de samenleving. 

Ambities 

De ambities uit ons schoolplan 2019-2020 zijn opgesteld door team en management. In 

maart 2020 werden we getroffen door de Coronapandemie en werden we gedwongen ons 

onderwijs anders in te richten. Daardoor hebben we onze ambities voor schooljaar 

2019/2020 maar gedeeltelijk kunnen verwezenlijken. 

 Onze ambities: 

1.1 Integraal kindcentrum (IKC) 

In schooljaar 2016-2017 hebben we de eerste stappen richting een IKC gezet. De 

volgende schooljaren hebben we weloverwogen vervolg stappen gezet. In een speciale 

IKC-Nieuwsbrief zijn de ouders meegenomen in het proces.  

 

Het doel van Sinne kinderopvang en de Máximaschool is om binnen enkele jaren door te 

groeien naar een onderscheidend IKC van 2 tot 13 jaar, in een uitnodigend gebouw. Eén 

organisatie met een breed en kwalitatief hoogstaand aanbod. Waar opvang en onderwijs 

samenwerken en hun aanbod op elkaar afstemmen om een sluitend dagprogramma voor 

school, zorg en ontspanning, te ontwikkelen met doorgaande ontwikkelingslijnen binnen 

één pedagogische visie.  

Een IKC met de profielen: sport, spel en beweging en natuur en gezondheid. 

Het integraal kindcentrum kenmerkt zich door: 

1. Eén visie 

Iedereen die in het integraal kindcentrum werkt, heeft dezelfde visie op de wijze 

waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. Dit is fundament van het kindcentrum. 
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Kinderen leren en spelen, binnen en buiten schooltijd, in het kindcentrum en 

kunnen daar hun talenten in de volle breedte ontwikkelen. 

 

2. Doorgaande ontwikkellijn van 2 tot 13 jaar 

In het kindcentrum komen peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar. Zij worden vanuit 

een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd en er zijn individuele ontwikkelingsplannen. 

 

3. Breed aanbod 

Het kindcentrum biedt opvang en onderwijs, maar ook veel sport, ‘groene opvoeding’ of 

spel. Met verplichte en vrijwillige onderdelen waaruit ouders en kinderen kunnen kiezen. 

 

4. De hele dag, het hele jaar door open 

Het kindcentrum is geopend van zeven tot zeven. De dagindeling kenmerkt zich door rust 

en een goede balans tussen inspanning en ontspanning. 

  

5. Eén team met één organisatie 

Leerkrachten, pedagogen, pedagogisch medewerkers en vakleerkrachten vormen één 

team, die maximaal gebruik maken van elkaar expertise. Zo nodig worden deskundigen 

aangetrokken. De organisatie heeft één leiding, één beleid en is gehuisvest in een 

multifunctioneel gebouw. 

 

6. Eenduidige communicatie met ouders 

Ouders hebben met één organisatie te maken met één aanspreekpunt.  

Er wordt zoveel mogelijk vanuit één organisatie gewerkt (een werkbudget, een integraal 

plan, een personeelsbeleid etc.) met één leiding. Dit betekent dat er geen scheidingen 

ervaren wordt tussen de organisatie van kinderopvang en school en er vanuit één visie 

en plan wordt leidinggegeven. 

 

 

Het plan is ambitieus, veel doelen zijn behaald.  

We hebben afgelopen jaar een gezamenlijke IKC-avond gehouden met de medewerkers 

van Sinne kinderopvang en de Máximaschool. Tijdens die avond heeft iedereen input 

gegeven voor het IKC-visie document. Naast de medewerkers hebben we ouders 

geïnterviewd en kinderen hun wensen voor het IKC laten tekenen. Een werkgroep werkt 

het visie document verder uit. 

De profielen van het IKC waar we voor gekozen hebben zijn: 

1. Sport, spel en bewegen; 

2. Natuur en gezondheid. 

 
November 2019 is de stuurgroep ingericht. Eens in de twee maanden komt de stuurgroep 

bij elkaar.  

Begin januari 2020 hebben we op een feestelijke manier de wand tussen de 

kinderopvang en school geslecht en is de intentieverklaring getekend. Het gebouw van 

de kinderopvang en school zijn nu door open gangen aan elkaar gekoppeld. 

Begin januari 2020 is Sinne kinderopvang gestart met een speelleergroep in een lokaal 

tegenover en naast de kleutergroepen van de school. De samenwerking krijgt vorm door 

bijvoorbeeld een aantal thema’s op elkaar af te stemmen. 

Voor gezamenlijk gebruik is er een IKC-lokaal ingericht. De IKC-profielen waren leidend 

voor de inrichting van de ruimte. Zo kunnen kinderen er onder andere koken, timmeren, 

solderen, werken met technisch lego en chillen. Onder schooltijd kan de ruimte door 

school gebruikt en na schooltijd door de oudere kinderen in de kinderopvang. 

Alle jonge kinderen van de buurschool OBS Wynwizer en de Máximaschool werden altijd 

op de locatie Maxima opgevangen en alle oudere kinderen van beide scholen op de 
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locatie Wynwizer. Na de lockdown in mei 2020, toen de kinderen weer naar school 

mochten, is de naschoolse opvang losgekoppeld van de Wynwizer. De scholen vangen nu 

alle ‘eigen’ kinderen op, zodat we ons ook in het naschoolaanbod kunnen profileren met 

de profielen sport, spel en beweging en natuur en gezondheid. De capaciteit van de 

opvang bedraagt 95 kinderen. Op sommige dagen wordt de capaciteit volledig benut. 

  

1.2 Technisch Lezen (DMT)  
De resultaten van de DMT-toets (woordrij lezen) binnen de school vallen negatief op ten 

aanzien van verenigings- en inspectieniveau. Er is geen trend aan te wijzen dat dit 

gekoppeld is aan een bepaalde groep of aan bepaalde leerjaren. De resultaten fluctueren 

door de jaren heen. De resultaten van de AVI-toets (tekst lezen) zijn wel op niveau. 

Afgelopen jaar hebben we onderzocht waar de oorzaak van dit verschil ligt en wat nodig 

is om de resultaten omhoog te krijgen. 
  
Hiervoor is in 2018-2019 een netwerkgroep in het leven geroepen, die de trendanalyses 

onderzocht heeft, welke externe factoren een rol spelen en heeft geïnventariseerd wat 

elke groep doet aan leesonderwijs. Dit onderzoek heeft in kaart gebracht dat er een 

groot verschil is in de hoeveelheid tijd die wordt besteed aan technisch lezen binnen de 

groepen en dat de manier van het aanbieden van technisch lezen heel verschillend is. In 

het plan van aanpak van de werkgroep is opgenomen hoeveel tijd er per groep, per week 

aan technisch lezen moet worden besteed en welke werkvormen hierbij effectief bewezen 

zijn. Deze uitkomst moet nog met het team worden besproken, afgestemd en worden 

geborgd in een kwaliteitskaart. 
  
Doordat de netwerkgroep in 2019-2020 ook bezig is geweest met het vormgeven van de 

aanschaf van een nieuwe taal/spellingmethode en het inventariseren van het aanbod 

leesboeken binnen de Máximaschool is het bespreken, afstemmen en borgen in een 

kwaliteitskaart niet gelukt. De kwaliteitskaart technisch lezen wordt nu in 2020-2021 

opgesteld. Wel is afgesproken dat we in alle groepen elke dag starten met een vorm van 

lezen.  
  
Het aanbod van goede, eigentijdse leesboeken is onder de loep genomen. De school 

heeft onvoldoende, kwalitatief goede boeken tot haar beschikking, daarom is er besloten 

een eigen bibliotheek in te richten. Twee leden van de ouderraad zijn de drijvende kracht 

achter het opzetten van onze eigen schoolbieb. De stichting PCBO Leeuwarden e.o. heeft 

€3600 ter beschikking gesteld. Daarnaast hebben kinderen boeken gedoneerd en heeft 

een ouder de school gesponsord. Begin schooljaar 2020-2021 hopen we de bieb te 

kunnen openen en zo ook het leesprezier van onze leerlingen te bevorderen. 
 

1.3 Kindgesprekken 

Kindgesprekken vinden we belangrijk, omdat we door de gesprekken kinderen 

eigenaarschap geven over hun ontwikkeling. We vinden het zelfs zo belangrijk dat 

eigenaarschap één van de pijlers is van de Máximaschool. 

Het belang van een kindgesprek is om met de leerling zelf te spreken over het 
welbevinden en (leer)gedrag.  
Aan de hand van een gespreksformulier willen we een kort gesprek voeren met elk kind. 

Hierin stellen we een aantal vragen, bijvoorbeeld: Welk vak vind je moeilijk en hoe komt 

dat? Wat zou je zelf anders kunnen doen? Welke hulp zou je nodig hebben? Dit is een 

effectief middel om kinderen te betrekken bij hun eigen leerproces, waardoor zij meer 

gemotiveerd raken om te leren. Met de oudere kinderen kunnen er ook leerdoelen 

worden gesteld. Het blijkt dat bij kinderen het mee laten denken over persoonlijke 

leerdoelen positief werkt, doordat zij meer ’eigenaar’ worden en zo ook hun 

belemmeringen kunnen aangeven. 

Het afgelopen schooljaar hebben we een tweede teamtraining over het voeren van 

kindgesprekken gevolgd. Vervolgens hebben we verschillende formats, passend bij de 

verschillende leeftijden, voor de kindgesprekken uitgezocht. De uitgekozen formats zijn 
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in de praktijk uitgeprobeerd en geëvalueerd. Na een evaluatie zijn verschillende 

leeftijdsadequate  formats vastgesteld. Volgend schooljaar volgt de implementatie. 

 

1.4 Eigenaarschap  

Dit jaar is gekeken naar de afspraken omtrent het inzichtelijk maken van leerdoelen 

binnen de groep en hoe de eigen leerdoelen van de kinderen hier een plaats krijgen. Er is 

een inventarisatie gemaakt wat er wordt gedaan, in veel groepen worden de leerdoelen 

voor rekenen, spelling en taal inzichtelijk gemaakt. Dit wordt gedaan op de doelenmuur. 

De doorgaande lijn voor zowel het inzichtelijk maken van doelen en eigen leerdoelen 

ontbreekt nog. 

  

Voor komend schooljaar willen wij een enquête uitzetten onder het team. 

Het doel voor deze enquête is inzichtelijk maken welke richting het team op wil inzake 

eigenaarschap. 

Welk deel van het eigenaarschap willen wij ons eigen maken op de Maximaschool. 

Vanuit daar moet er een doorgaande lijn komen die ingezet kan worden. 

  
1.5 Engels schoolbreed op de Máximaschool 

Onze wereld wordt steeds internationaler. Een kind is tegenwoordig niet meer alleen een 

burger van Nederland, maar een wereldburger. Om goed te kunnen bewegen in deze 

veranderende wereld is het leren van een vreemde taal, bijvoorbeeld het Engels, 

belangrijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat de taalgevoelige leeftijd voor het 7e jaar ligt. 

Daarom is het belangrijk om vroeg te beginnen met taalonderwijs. 

Er is wetenschappelijk bewijs dat vroeg aanbieden van de Engels taal goed is voor de 

totale taalontwikkeling van een kind; de cognitieve ontwikkeling en taalvaardigheid 

worden hierdoor gestimuleerd. 

Het afgelopen schooljaar is e begroting voor de methode goedgekeurd. Vanaf januari 

2020 is schoolbreed het implementatietraject gestart. 

De evaluatiemomenten plannen, zicht houden op de doorgaande leerlijn, kijken welke 

leerkrachten ondersteuning nodig hebben en de borging zijn taken van de netwerkgroep.  

 

1.6 Invoeren nieuwe rekenmethode Pluspunt 

In schooljaar 2019-2020 is in de groepen 3 t/m 8 de rekenmethode Pluspunt ingevoerd. 

Om de invoering soepel te laten verlopen heeft het team een korte cursus gevolgd. In de 

bovenbouw wordt het rekenwerk zoveel mogelijk op een iPad gemaakt. De leerlingen in 

de onder- en middenbouw maken hun schriftelijk werk in de werkboeken. Het niveau 
 

1.7 Rots & Water  
Rots & Water , is een psychofysieke weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes.  

  

Het Rots en Water programma is een psychofysieke training en biedt kinderen de 

mogelijkheid om te ervaren wat het inhoudt om sociaal te zijn. Het doel van de 

lessenreeks is om middels verschillende spelvormen de communicatieve- en sociale 

vaardigheden te vergroten, waardoor kinderen leren beter om te gaan met sociale 

problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meelopen en vergelijkbare situaties.  

Een van de pijlers van de school is Rots & Water.   
Een aantal jaar geleden is gestart met het scholen van leerkrachten in Rots & Water, 

zodat ze deze methode in hun klas kunnen inzetten. Door het vertrek van leerkrachten 

zijn er inmiddels nog maar 7 trainers over en wordt er te weinig Rots & Water 

aangeboden. In schooljaar 2019-2020 is een vernieuwd plan geschreven om de 

weerbaarheidstraining “Rots & Water” weer op de kaart te zetten. Wij als school vinden 

sociale ontwikkeling belangrijk. 
In schooljaar 2019-2020 zijn drie leerkrachten geschoold in “Rots & Water basisschool 

groep 1 t/m 6”. De drie leerkrachten die de training gevolgd hebben vormen de 

werkgroep “Rots & Water”. Het doel was dat kinderen voor de kerstvakantie aangemeld 
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werden voor een te volgen lessenreeks en dat ze daarna in kleine groepen 6 tot 8 lessen 

kregen aangeboden.  
Door tijdgebrek in personele bezetting en de komst van Corona is het niet geluk dit 

passende aanbod te creëren.   
Het vervolg, met nieuwe doelen, voor Rots & Water is opgenomen in het jaarplan van 

2020-2021.  
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2 Organisatiestructuur 
 

De Máximaschool is één van de 16 scholen van PCBO Leeuwarden e.o..  

De missie van de vereniging is vanuit een christelijke identiteit hoogwaardig, innovatief 

en gedegen onderwijs te verzorgen, met aandacht voor de talenten van ieder kind. 

 

2.1 Bestuur 

Het bestuur bestaat uit de directeur-bestuurder en een toezichthoudend bestuur 

bestaande uit 5 leden.  

De directeur-bestuurder is de dagelijks en uitvoerend bestuurder. Hij heeft de 

eindverantwoordelijkheid over alle scholen. De directeur-bestuurder legt verantwoording 

af aan het toezichthoudend bestuur en de schooldirecteuren leggen verantwoording af 

aan hun directeur-bestuurder. 

 

2.2 Managementteam van de Máximaschool 

Mevrouw H.A. Verhoeff is sinds 01-08-2016 als directeur verbonden aan de 

Máximaschool. 

Het managementteam bestond in schooljaar 2019-2020 uit: de directeur, twee intern 

begeleiders waarvan één tevens adjunct-directeur is en twee bouwcoördinatoren. Het MT 

vergadert eens in de twee weken. 

 

Het managementteam van de Máximaschool vormt de dagelijkse leiding en bestond in 

2019-2020 uit: 

Mevrouw H. A. Verhoeff,    directeur;  

Mevrouw J. van der Wal-Monkel,   adjunct-directeur en intern begeleider; 

Mevrouw A. Zandstra,    intern begeleider; 

Mevrouw J.  Beima,     bouwcoördinator onderbouw 

Mevrouw N. Venema (tot 1-2-2020),  bouwcoördinator bovenbouw.  

Mevrouw J. Kalsbeek (vanaf 1-2-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managementteam (MT) 
Directie: zie hierboven 
Bouw       IB 
Onderbouwcoordinator: Jantina Beima   Jacoba v/d Wal-Monkel 
Bovenbouwcoordinator: Nynke Venema (tot 1-2-2020)  Agnes Zandstra 
           Jessica Kalsbeek (vanaf 1-2-2020) 

 

 

 

 

 
Team 
Onderbouw: groep 1 en groep 2, groep 3, groep 4  
Bovenbouw: groep 5, groep 6, groep 7, groep 8 
Onderwijsassistenten: Pauline Feenstra, Marijke Post 

 

 
Conciërge: Anita Hooijsma  

Directie: 

Ank Verhoeff: directeur 

Jacoba v/d Wal-Monkel: Adjunct-Directeur/ Intern Begeleider 
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2.3 Medezeggenschap 

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De 

verkiezing van de oudergeleding vindt plaats in de maand mei. Uit het team van 

leerkrachten wordt een personeelsgeleding gekozen. De medezeggenschapsraad 

vergadert ongeveer zes keer per jaar. Voor elke vergadering wordt door de directeur een 

managementrapportage opgesteld. In deze rapportage zijn onder andere de 

leerlingenaantallen, de investeringen en personele cijfers tot de desbetreffende periode 

opgenomen en nader toegelicht.  

 

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad in 2019-2020 was als volgt 

samengesteld: 
Mevrouw      M. Voerman, voorzitter; 

De heer      C. Kampen, lid; 
De heer      K. Huisma, lid. 
 

 
De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad in 2019-2020 was als volgt 

samengesteld: 
Mevrouw      J.  Beima, lid;  
Mevrouw A. Hoekstra, lid.  
Mevrouw     M. ten Wolde, lid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

3 Personeel  
 

3.1 Personeel en ontwikkeling 

Op de Máximaschool werken professionele onderwijsmensen met grote betrokkenheid én 

met veel plezier aan kennis, vorming en vaardigheden.  

Om de kwaliteit van het personeel te behouden en te verhogen vinden elk schooljaar 

klassenbezoeken plaats. De bezoeken zijn aan de hand van een kijkwijzer. Na het 

klassenbezoek volgt een ontwikkelgesprek en legt de leerkracht verantwoording af over 

zijn/haar persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).  

Daarnaast is er jaarlijks met elke medewerker een gesprek waarin de werktijden en de 

schooltaken geëvalueerd en vastgelegd worden.  

Afgelopen schooljaar zijn er maar enkel bezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd, 

doordat tijdens de Lockdown de leerkrachten niet op school aanwezig waren. 

 

3.2 Scholing 

Op teamniveau: 

• Alle 17 BHV’ers hebben de BHV-cursus of de herhalingscursus in 2019 gevolgd; 

• Dag teambuilding door Menno Tuik 

• Beheerder iPad omgeving; 

• Werken met de rekenmethode Pluspunt. 

Op individueel niveau: 

• BHV;  

• Rots & Water training; 

• Met sprongen vooruit; 

• Mediatraining 

• Passend ICT-onderwijs.  

Op directieniveau: 

• Leergang Directeur Integraal Kindcentrum. 

 

3.3 Personele wisselingen 

Per 01-08-2020 is J. Beima gestart in de functie van onderbouwcoördinator. Deze functie 

kwam vrij door de benoeming van de bovenbouwcoördinatoren als directeur op één van 

de scholen van PCBO Leeuwarden e.o. De onderbouwcoördinator schoof door naar de 

bovenbouw.  

Vervolgens is de nieuwe bovenbouwcoördinator N. Venema per 1 februari 2020 ook 

benoemd als directeur op één van de scholen van PCBO Leeuwarden e.o.  De ontstane 

vacature is intern opgevuld. J. Kalsbeek is per 1 februari benoemd als 

bovenbouwcoördinator. 

Doordat er twee leerkrachten, einde schooljaar 2018-2019, elders een baan 

accepteerden ontstonden er twee vacatures. De vacatures zijn opgevuld door startende 

leerkrachten. 

 

3.4 Inzet werkdrukmiddelen 

Op de Máximaschool wordt werkdruk ervaren. Met de leerkrachten en het ondersteunend 

personeel zijn gesprekken gevoerd wanneer werkdruk wordt ervaren. Vervolgens is 

gekeken welke maatregelen nodig zijn om de werkdruk op te lossen of te verminderen. 

In dat gesprek zijn maatregelen afgesproken. Op basis van die afspraken is een 

bestedingsplan opgesteld. Zo is er gekozen om 1,1 fte extra personeel in te zetten. Het 

betreft één dag voor een gymdocent en voor elke bouw één dag voor administratie enz., 

een dag voor een activiteitencoördinator en een halve dag voor een coördinator voor 
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Rots&Water. Daarnaast zijn er nog 2 iPads aangeschaft, zodat nu alle leerkrachten 

flexibeler en papierloos kunnen werken. Ook is er een bedrag voor de afschrijving van de 

iPads die vorig jaar zijn aangeschaft opgenomen. Tot slot is er een bedrag van €5.800 

opgenomen voor teambuilding en teamcoaching. 

3.5 Fte’s (fulltime-equivalent) 

Gemiddeld genomen waren in 2019-2020 drieëndertig medewerkers werkzaam bij de 

Máximaschool verdeeld over 22,5363 fte. De verdeling in de verschillende categorieën is 

hieronder weergegeven. 

 

 Gem fte 

DIR 1,0000 

ADJ DIR/IB 0,8511 

OOP 1,9854 

OP 17,9873 

Tijdelijke benoemingen 0,7125 

Totaal 22,5363 

 

3.6 Verzuim 

Het ziekteverzuimpercentage over het jaar 2019-2020 bedroeg 2,71%. Dit is ruim onder 

de landelijke norm van 6,4%. Het betreft de meting van 01-08-2019 t/m 31-01-2020. 

Allen van de eerste periode is een meting bekend. In de tweede periode hadden we te 

maken met Corona en is er geen percentage beschikbaar. 

Jaar Ziekteverzuim % 

2013-2014 4,41% 

2014-2015 6,91% 

2015-2016 6.81% 

2016-2017 9,69% 

2017-2018 6,79% 

2018-2019 8,57% 

2019-2020 2,71% (gemeten over 01-08-2019 t/m 31-01-2020) 

 

3.7 Studenten 

Ieder jaar biedt de Máximaschool ruimte aan stagiaires. Zo komen er stagiaires van de 

Friese Poort, de PABO, de ALO en incidenteel van andere opleidingen.  

De Máximaschool wil een goede opleidingsschool zijn. Dat vraagt om leerkrachten die  

studenten optimaal kunnen begeleiden.  

Hieronder een overzicht van de aantallen studenten. 

 

Stageplaatsen studenten Jaar  Opmerkingen 

16/17 17/18 18/19 19/20  

ALO 

 

0 1 2 0  

CIOS 

 

0 0 1 0  

Friese Poort  1e jr. 

onderwijsassistent niveau 4 

1 1 1 1  
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Friese Poort  2e jr. 

onderwijsassistent niveau 4 

 

1 1 0 0  

Friese Poort  3e jaars 

onderwijsassistent niveau 4 

 

0 2 2 0  

PABO  1e jaars 

 

2 1 2 1 De PABO 1 student is om 
privé redenen gestopt. 

PABO  2e jaars 

 

0 1 0 1  

PABO  3e jaars 

 

1 1 1 1  

PABO  LIO 

 

1 1 0 1  

PABO verkort 

 

1 1 0 0  

Academische PABO 

 

0 0 1 0  

Beeldende kunst en vormgeving 

 
0 0 1 0  
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4 Onderwijs 

De Máximaschool wil een school zijn waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven en 

waar elk kind zich maximaal kan ontplooien.  

 

PCBO Leeuwarden e.o. heeft als doelstelling: vanuit een christelijke identiteit, 

hoogwaardig, innovatief en gedegen onderwijs te verzorgen, met aandacht voor de 

talenten van ieder kind. 

Er moet onderwijs geboden worden dat gericht is op het behalen van de kerndoelen op 

alle vakgebieden. Kinderen die extra ondersteuning behoeven, moeten deze kunnen 

krijgen en excellente leerlingen moeten mogelijkheden hebben zich te ontplooien in hun 

talenten. Om dit te kunnen realiseren is er veel aandacht voor maatwerk. Steeds wordt 

er gekeken: “Wat heeft dit kind nodig om zijn/ haar talenten optimaal te ontwikkelen, 

zowel cognitief als creatief?”  

Naast de lessen in de groep wordt er, voor wie dat nodig heeft, extra ondersteuning 

gegeven aan de instructietafel door de eigen leerkracht en soms buiten de groep door de 

onderwijsassistenten. Voor wie meer uitdaging nodig heeft is er in elke groep extra 

materiaal. Daarnaast beschikt de school over een extra leerlijn, het zogenaamde 

Levelwerk, voor de meer- en hoogbegaafde kinderen. De kinderen die naast hun 

reguliere werk die leerlijn volgen, krijgen elke week les en ondersteuning van 

leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in het begeleiden van meer- en 

hoogbegaafde kinderen.  

Voor de creatieve vakken is er een cultuurcoach. Zij is elke week acht uur aanwezig.  

Voor de gymlessen is een vakdocent bewegingsonderwijs aangetrokken. De vakdocent 

geeft les in de groepen 1 t/m 8. Daardoor is het bewegingsonderwijs op de Máximaschool 

van hoge kwaliteit. We werken naast de standaard gymmaterialen met de materialen van 

MobieZ. MobieZ zijn materiaalsets die samengesteld zijn op basis van de leerlijnen zoals 

balanceren, springen, mikken en stoeispelen. Denk aan skates voor balanceren, Airtracks 

voor springactiviteiten en boogschieten als mikvorm. Na elke schoolvakantie wisselt de 

materialen set en staat een ander onderdeel centraal. 

 

4.1 Kwaliteitsbeleid 

Onderwijs op afstand. 

In maart 2020 werden we geconfronteerd met het Coronavirus en werden de scholen 

gesloten. Ineens moesten we onderwijs op afstand organiseren. Gelukkig was aan het 

begin van het schooljaar Parro, de communicatieapp voor oudercontact, in gebruik 

genomen. Op die manier konden we onmiddellijk met ouders communiceren. Het team 

heeft, samen met de ICT’er, in de eerste twee weken van de Lock down een strategie 

bedacht: “Hoe les te geven op afstand”. In nauwe samenwerking met de MR is die 

strategie vastgelegd in een kwaliteitskaart “Onderwijs op afstand”.  

De eerste drie weken verliep het contact via de Parro-app en kregen de leerlingen de 

opdrachten via hun ouders. Daarna hebben we Teams, een samenwerkingsplatform, 

geïnstalleerd zodat we live met de kinderen konden praten, lessen en instructiefilmpjes 

sturen. 

Al die tijd was de school open voor noodopvang. De noodopvang is bemenst door 

pedagogisch medewerkers van Sinne en leerkrachten van de Máximaschool. 

Maandag 11 mei ging de school weer open. Steeds mocht de helft van de groep naar 

school. De ene dag kreeg de helft van de groep les van de leerkracht, de andere dag was 

voor hen een thuiswerkdag. Voor die periode is in samenwerking met de MR de 

kwaliteitskaart: Onderwijs op afstand en terug naar school” geschreven.  

Begin juni 2020 mochten alle kinderen weer naar school. Wel bleef er een strikt beleid op 

handen desinfecteren, looproutes en geen derden in de school behalve op afspraak. 

In juni zijn de cito toetsen in de groepen 3 t/m 5 afgenomen om zicht te krijgen op het 

leerrendement en eventuele hiaten op te sporen. De groepen 6 en 7 maakt de citotoets 

na de zomervakantie. We geven hen iets meer tijd, omdat de resultaten van de toetsen 
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in de plaatsingswijzer worden opgenomen. De resultaten van schooljaar 2019-2020 

worden in hoofdstuk 7 bij de trendanalyses beschreven. 

 

Over het onderwijs op afstand hebben we begin april een enquête gehouden onder de 

ouders. De enquête bestond uit twee onderdelen. Vragen over het huiswerk en de 

instructie en de communicatie. 

De enquête wordt beschreven en toegelicht bij het onderdeel kwaliteitsbeleid. 

 

Onze interventies naar aan leiding van de enquête waren: 

1. Invoeren van Teams om met de leerlingen te videochatten; 

2. De informatiestroom naar ouders meer doceren. 

 

 

 

Kwaliteitsbeleid 

INK-managementmodel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Máximaschool werkt systematisch aan de kwaliteit van het onderwijs, het beleid, e.d. 

(zie model hierboven). Dit doen we door 4-jaarlijks een schoolplan op te stellen wat 

leidend is voor 4 jaar. Uit dit schoolplan wordt jaarlijks een jaarplan afgeleid. Na afloop 

van een jaar blikken we terug op het gevoerde beleid wat we verwoorden in het jaarplan. 

Alle documenten (schoolplan, jaarplan, jaarverslag) worden naar de inspecteur van het 

onderwijs, de directeur bestuurder en de MR gestuurd. De MR heeft 

instemmingbevoegdheid. De tevredenheid meten we door tweejaarlijks een enquête uit 

te zetten onder de ouders, de leerlingen en de leerkrachten. De enquête is als 

benchmark bedoeld. De resultaten van de tweejaarlijkse enquête worden besproken met 

het team, de directeur bestuurder en de MR. De terugkoppeling naar de ouders, 

leerlingen en leerkrachten wordt gedaan door een werkgroep. De werkgroep bestaat uit 

de directie van de Máximaschool en teamleden. Door het maken van een sterkte/zwakte 

analyse van de resultaten van de enquête kunnen we stappen ondernemen en 
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beleidmaken voor een korte periode of voor de langere termijn. D.m.v. de website en de 

digitale nieuwsbrief zullen we ouders meenemen in deze processen. 

Als beleid eenmaal vormgegeven is, leggen we onze plannen langs de meetlat: plan, do, 

check, act. Zie model hieronder.  

 
4.2 Onderwijskundig  

Onderwijskundige vernieuwingen en scholing worden jaarlijks beschreven en geëvalueerd 

in het schooljaarplan.  

 

Enquête over thuiswerken in de Coronatijd in schooljaar 2020 

De enquête bestond uit twee onderdelen te weten:  

1. De planning van het huiswerk  

2. De communicatie 

Hieronder zijn de vragen en de antwoorden en tips beschreven. 

 

De enquête 

1. Planning huiswerk: 

De vragen: 

1.1 De weekplanning is goed; 

63,68% geeft aan dat de weekplanning voldoende is. 

1.2 Het weekprogramma is: te veel, genoeg, te weinig; 

24,5% geeft aan dat het weekprogramma te weinig is; 

73,58% geeft aan dat het weekprogramma genoeg is; 

1,89% vindt het weekprogramma te veel. 

Opmerkingen en tips van de ouders over het programma en de weekplanning: 

 

1.3 De instructie/ uitleg; 

63,21% geeft aan dat de instructie voldoende is. 

Opmerkingen en tips van de ouders over de instructie.  

• De eerste weken waren er nauwelijks instructies  

• Het doel vermelden schept soms meer duidelijkheid. Het aangeboden materiaal 

wordt goed uitgelegd met ondersteunende filmpjes.  

• Ik mis uiteraard de leerkracht. 

• Het is soms lastig uitleggen als ouder; Ik ben blij dat het kort en bondig is voor de 

kleuters. 

• Het zou mooi zijn als er duidelijk is wat de verwachting is; 

• En de consequentie. Ook een handvat hoe je als ouder het een en ander kan 

controleren. 

• Sommige lessen hebben geen of enkele uitlegkaarten, terwijl andere lessen juist 

een veelvoud instructie/ uitleg moet worden gevolgd. 

 

2. Communicatie: 

66,51% geeft aan tevreden te zijn met de communicatie. 

2.1 De frequentie van de communicatie via Parro is: te weinig, voldoende, te 

vaak. 

• 9,43% aan dat de frequentie van de communicatie te weinig; 

• 60,38% vindt de frequentie van de communicatie voldoende;  

• 30,19% vindt de frequentie van de communicatie te hoog. 

Opmerkingen en tips met betrekking tot de communicatie: 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigg_LQqfTeAhWFaFAKHX4lDYsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.innovatiesteunpunt.be/nl/inspiratie/systematisch-werkprocessen-verbeteren&psig=AOvVaw0q-V0vDlD9Vuopl0OjctMj&ust=1543399532773712
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• Alleen info over huiswerk en geen andere zaken. 

• Parro lijkt niet het een geschikte middel om goed te communiceren. Er wordt niet 

met videochatten gewerkt. 

• Parro is ideaal 

• Geen tips! Maar meer een compliment. 

• De frequentie van de communicatie is te hoog. 

• Het informatieaanbod is te veel. Goedbedoelde filmpjes en boodschappen zorgen 

voor een overload. Soms lijkt het of Parro constant “piept”. 

 

4.3 Leerlingen 

In onderstaande tabel zijn de leerlingenaantallen van de afgelopen jaren opgenomen en 

de prognose voor het komende jaar.  

Het leerlingenaantal is zoals verwachting op 1 oktober 2019 aanzienlijk lager dan de 393 

van het jaar daarvoor. Doordat er veel verhuizingen in de wijk plaatsvinden verwachten 

we een zekere stabilisering door zij instroom. 

 

Gegevens teldatum 1 oktober 2019 

Aantal leerlingen per 

1 oktober (teldatum) 

Jaar Norm prognose 

 

 2016 2017 2018 2019  

Geen gewicht 433 39 6 390 365 2016; verwachting is terugloop 

aantal lln door grote uitstroom 

groep 8 en minder aanwas in 

groep 1. 

Gewicht 0.3 3 3 3 3 2017; verwachting is terugloop 

aantal lln door grote uitstroom 

groep 8 en minder aanwas in 

groep 1 

Gewicht 1.2 0 0 0 0 2018; verwachting is een kleine 

terugloop in het aantal lln. 

Minder aanwas in de groepen 1 

maar meer zijinstroom door 

verhuizingen in de wijk. 

Totaalaantal 436 399 393 368 2019: terugloop in het 

leerlingenaantal doordat er in de 

leeftijdscategorie van 3 en 4 

jaar minder kinderen in de wijk 

wonen. 

Door verhuizingen verwachten 

we wel een stabilisering van het 

leerlingenaantal door zij 

instroom en aanwas van nieuwe 

gezinnen in de wijk met jonge 

kinderen. 

      

Aantal leerlingengroep 1 t/m 4 201 171 168 139  

Aantal leerlingen groep 5 t/m 

8 

235 228 225 229  

      

Totaal 436 399 393 368  
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4.4 Eindtoets 2020 

Dit schooljaar stond in het teken van corona vanaf februari 2020. Door alle maatregelen 

is ook de eindtoets voor alle leerlingen in het primair onderwijs geschrapt. 

De afgelopen jaren heeft de Máximaschool steeds boven het landelijk gemiddelde 

gescoord.  

  

 

Resultaten/opbrengsten  

Cito eindtoets   

Groep 8 

      

15/16 

 

16/17 

 

17/18 

 

18/19 19/20   

Normscore (landelijke norm) 535,2 535,1 537,2 535,7 ---  

Score Máximaschool 534 535,9 538,8 535,9 ---  

Trendanalyses;  

Voor onze school zijn de volgende streefdoelen voor de trendanalyses vastgesteld: 

Niveau scores   I en II  minimaal 55%  

Niveau scores   V    maximaal 10%  

 

Zie ook hoofdstuk 7 voor de trendanalyses. 

 

4.5 Uitstroom schooljaar 2019-2020 

Scholen voor het primair onderwijs ontvangen, naast de bekostiging voor het personeel, 

een bekostiging voor de materiële instandhouding (mi-bekostiging). De mi-bekostiging is 

een kalenderjaarbekostiging, uitgedrukt in een lumpsumbedrag en gebaseerd op het 

aantal leerlingen en het daaruit afgeleide aantal groepen. De teldatum van 1 oktober is 

de grondslag voor de bekostiging.  

 
In de onderstaande tabel is de door- en instroom weergegeven.  

Door- en uitstroomgegevens 

 

Jaar  

15/ 

16 

16/ 

17 

17/ 

18 

18/ 

19 

19/ 

20 

Aantal leerlingen per 1 oktober v.h. betreffende jaar 452 436 398 393 361 

Aantal kleuterverlenging in groep 1 en 2 5 1 0 1 2 ?? 

Aantal zittenblijvers (groep 3 t/m 8) 2 4 4 5  ?? 

Aantal versnellers groep 1 t/m 8) 1 1 0 1 0 

Aantal leerlingen met een OPP/IHP 12 11 12 13 14 

Aantal leerlingen met een individuele leerlijn 4 5 5 3 2 

Uitstroom aantal leerlingen naar een andere basisschool 11 12 8 14 6 

Instroom aantal leerlingen vanuit een andere basisschool 10 22 18 16 9 

Uitstroom aantal leerlingen naar SBO 1 2 2 0 0 

Uitstroom aantal lln. naar het SO (Expertisecentra 1 t/m 4) 1 0 0 0 0 

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

Aantal leerlingen VMBO Basis Beroepsgerichte Leerweg 2 1 4 0 3 

Aantal leerlingen VMBO Kader Beroepsgerichte Leerweg 9 4 3 2 6 

Aantal leerlingen VMBO Gemengde Leerweg 0 0 2 0 0 

Aantal leerlingen VMBO Theoretische Leerweg 12 10 4 14 16 
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Aantal leerlingen HAVO 23 18 18 19 17 

Aantal leerlingen VWO 24 30 21 22 13 

 

4.6 Voortgezet onderwijs 

De leerlingen in het primair onderwijs worden vanaf groep 6 gemonitord, zodat wij in 

groep 8 een goed schooladvies kunnen geven. Om tot een goed advies te komen 

gebruiken wij de gegevens van de Cito-toetsen van groep 6, 7 en 8, die wij verwerken in 

de plaatsingswijzer, en de observaties van de leerkrachten. 

Het schoolloopbaan advies en de plaatsing op het voortgezet onderwijs in schooljaar 

2019-2020 ziet er als volgt uit: 

 

Uitstroom aantal 

leerling vanuit groep 

8 naar het PRO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aantal leerlingen 

VMBO Basis 

Beroepsgerichte 

Leerweg 

2 2 1 1 4 4 0 0 3 3 

Aantal leerlingen 

VMBO Kader 

Beroepsgerichte 

Leerweg 

9 9 4 4 3 3 2 2 6 6 

Aantal leerlingen 

VMBO Gemengde 

Leerweg 

0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

Aantal leerlingen 

VMBO Theoretische 

Leerweg 

12 12 10 10 4 4 14 14 16 16 

Aantal leerlingen 

HAVO 

 

23 23 18 18 18 18 19 19 17 17 

Aantal leerlingen 

VWO 

 

24 24 30 30 21 21 22 22 13 13 

 

 

  

 

Advies PO – 

plaatsing VO 

Jaar    

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

PO VO PO VO PO VO PO VO PO VO 
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5 Gebouwen en materieel 
 

5.1 Pleinen 
Het kleuterplein is een mooi ingericht plein evenals het plein voor de school voor de 

groepen 3 en 4. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 mogen op het veld voor de school 

spelen. 
 
In samenwerking met het wijkteam van Zuiderburen is op het veld voor de school een 

amfitheater aangelegd. Het amfitheater is voor dans en toneel, functioneert als een 

buitenklas en nodigt daarnaast uit tot fantasiespel. Het amfitheater is door de 

Máximaschool en de wijkvereniging in maart 2019 feestelijk geopend met muzikale 

ondersteuning van Kunstkade. 
 
In samenwerking met de wijkvereniging en de scholen willen we een grote klimtoren 

realiseren op het speelveld voor de school. Eind april 2019 heeft de Máximaschool ten 

behoeve voor de klimtoren een sponsorloop georganiseerd. De sponsorloop heeft 8000 

euro opgeleverd. Begin Juli 2020 is de klimtoren geplaatst. 
 

5.2 Binnenklimaat 
Het binnenklimaat blijft lastig te reguleren. Vooral in de lokalen aan de zuidzijde van het 

gebouw loopt de temperatuur zomers op. Technisch gezien voldoet het gebouw aan de 

normen omdat het een tijdelijk gebouw is. Echter omdat de tijdelijkheid is overschreden 

gelden nu andere normen, waar wat aan gedaan gaat worden volgens een toezegging 

van de directeur-bestuurder. In het voorjaar van 2020 is, als proef, op de ramen van één 

lokaal aan de zuidkant van het gebouw warmte werende folie geplakt. In vergelijking met 

de ander lokalen is de temperatuur op warme dagen ongeveer één graad lager. Dat 

rechtvaardigt niet de investering om alle ramen te voorzien van warmte werende folie. 

 

5.3 Toekomstgericht 

Was het de bedoeling dat de Máximaschool en de Wynwizer binnen afzienbare tijd weer 

gezamenlijk in het gebouw van de Wynwizer zouden worden gehuisvest, laat de huidige 

leerlingprognoses zien dat dit de eerste tien jaar niet aan de orde is.  

 

De Directeur-bestuurder is in onderhandeling met de gemeente. De inzet is een budget 

om het gebouw zodanig aan te passen dat er, tijdens elk seizoen, een aangenaam 

binnenklimaat is. 

Daarom trekt de gemeente Leeuwarden geld uit, om het gebouw op te knappen. Dat 

betekent dat het dak, dat in slechte staat verkeerd, wordt aangepakt en er naar een 

oplossing wordt gezocht om een goed binnenklimaat te realiseren. 
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6     Communicatie, ICT & Media 
  
Jaarplan ICT en Media en Beleidsplan 
  
Vanaf 2016-2017 is het de standaard dat er een Jaarplan ICT & Media wordt gemaakt en 

geëvalueerd. Dit plan wordt doorgenomen en goedgekeurd door Directie, Management 

Team en Leerkrachten. 
  
6.1 Website 
De website is weer up-to-date gemaakt en wordt over het algemeen als duidelijk en 

helder beoordeeld door ouders en leerkrachten. We zijn steeds minder tevreden over de 

website. Er zijn veel ‘probleempjes’ . Bestanden komen niet altijd op de juiste plek of 

worden niet opgeslagen. Daarnaast werkt het management systeem niet 

gebruiksvriendelijk. We zijn nog niet toegekomen aan het updaten van de ‘headerfoto’s’, 

maar de basis staat en de website functioneert. 
  
6.2 Parro 

Parro is succesvol geïntroduceerd. Ouders en Leerkrachten zijn erg tevreden over de app. 

Er is directer contact. Een foto, een berichtje is makkelijk gedeeld en dit resulteert in 

meer betrokkenheid bij ouders.  

De 10-minuten gesprekken worden ingepland via Parro. Dit is erg fijn en scheelt ons heel 

veel werk. We blijven zeker gebruik maken van Parro en onderzoeken komend jaar de 

mogelijkheden die Parro nog meer heeft. 

 

6.3 Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief is erg goed bevallen door ouders. Ook dit jaar heeft er veel tijd gezeten in 

het op orde krijgen van de verzendlijsten. Ook was het nog regelmatig zo dat e-

mailadressen niet bereikt werden. Ondanks de vele tijd, pogingen en contactmomenten, 

werkt dit nog steeds niet helemaal naar behoren. We maken nu ook een bericht in Parro 

dat de Nieuwsbrief uit is. Ouders kunnen dan ook via de website de Nieuwsbrief lezen. 
Het maken van de Nieuwsbrief vraagt om een duidelijke planning en het juist aanleveren 

van items. Dat ging dit jaar al goed. Het blijft toch altijd zo dat er last-minute berichten 

in de nieuwsbrief moeten.  
  
6.4 Sociale Media 
We zijn bezig geweest om actiever Twitter te gaan gebruiken. We zien aan het aantal 

likes(zowel van andere scholen als van ouders)dat oploopt dat het bereik steeds iets 

groter wordt. Ank zal verantwoordelijk zijn voor het vullen van de activiteiten feed van 

Twitter. Karim is de back-up en kan ook altijd berichten posten. 

Dankzij de Lock-down is er nog geen onderzoek gedaan naar het maken van een 

Facebook site voor de Máximaschool. 
  
6.5 Week van de Mediawijsheid 
Ook dit jaar is er meegedaan aan de week van de Mediawijsheid. Leerlingen en collega’s 

vinden dit een goed middel om Mediawijsheid Centraal te behandelen. Vanaf groep 5 

staan er als vervolg op de lessen regelmatig andere lessen en opdrachten omtrent dit 

thema op het programma.  
 
Administratief 
6.6 ParnasSys 
Schooljaar 2018-2019 is er meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden die ParnasSys 

biedt. Leerkrachten voeren zelf hun roosters in, houden de absenten bij en maken 

aantekeningen en verslagen van gesprekken in ParnasSys. Groepsplannen en individuele 

plannen gerelateerd aan het Groepsplan worden in ParnasSys opgesteld. 
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In het nieuwe schooljaar gaat bekeken worden of de we willen overgaan naar Digitale 

Rapporten. Er is een werkgroep die zich hier op gaat richten. 
  

6.7 Aanschaf Apple hardware 

Leerkrachten: 
Leerkrachten in vaste dienst hebben een iPad voor het werk. Leerkrachten ervaren dit als 

erg prettig. Absenten, administratie en ander zaken kunnen snel en overal bijgehouden 

worden. Ook kunnen iPads van leerlingen worden beheerd en bekeken tijdens het werken 

hiermee. Agenda’s en overige formulieren worden al; steeds minder uitgeprint omdat ze 

beschikbaar zijn op de iPad. 

 

Iedere leerkracht met 0,6 fte aanstelling of meer mocht van PCBO Leeuwarden e.o een 

device aanschaffen. Dit was in eerste instantie goed nieuws. Zo konden de iPads van de 

leerkrachten ingezet worden als leerling iPads. Echter ging deze regeling niet door voor 

ons. 

Omdat wij al eerder uit onze eigen werkdrukgelden devices hadden aangeschaft mochten wij niet 
mee doen. We hebben via verschillende kanalen en op verschillende manieren geprobeerd op ons 
gelijk te stellen met de werknemers van de rest van de vereniging. Dit mocht helaas niet baten. Voor 
ons geen leerkracht device van de vereniging. 
  

We hebben afgelopen jaar net voldoende iPads gehad.  
Komend jaar gaan de groepen 7 en 8 over op de digitale Rekenmethode. Groep 8 deed 

dit al. Dit betekent dat de iPads meer in de groep 7 en 8 aanwezig zullen zijn. Er moet 

gekeken worden naar een schema, waarbij  alle groepen voldoende gebruik kunnen 

maken van de iPads. Hier gaat de ICT-coördinator in overleg met het team komend jaar 

mee bezig. 

 
Leerlingen 

Leerlingen maken steeds meer gebruik van de mogelijkheden van de iPads. Groep 8 

heeft bijvoorbeeld hun eindfilm er mee gemaakt. Ook iMovie en de app Pages wordt 

steeds zinvoller gebruikt. De iPad wordt door leerlingen als een fijn device beschouwd. Er 

zijn weinig problemen mee en in de afgelopen 5 jaar dat we iPad hebben zijn er nog 

maar 3 iPads defect en de rest draait allemaal uitstekend! 

Het blijft wel belangrijk om de regels omtrent het iPad gebruik met de leerlingen te 

blijven benoemen. 

 

Er is voor de leerkrachten een ICT-proeverij geweest. We hebben bij elkaar gekeken en 

van elkaar geleerd wat we allemaal doen op het gebied van software en de iPad. Dit was 

een succes en volgend jaar gaat er een kwaliteitskaart gemaakt worden met Apps, 

Programma’s en andere software waar leerkrachten gebruik van maken om hun 

leeromgeving in de groep te verrijken. 

 

Tijdens de Lock-down periode konden leerlingen met te weinig of geen devices thuis , 

een iPad lenen van school. Enkele programma’s deden het niet vanwege Flash. Dit is 

komend jaar allemaal verholpen. Mocht er weer een Lockdown komen dat is er via een 

leencontract en bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een iPad van school te lenen. 

 

6.8 ICT-beleidsplan 

Zoals eerder benoemd zijn we afgelopen jaar begonnen met een ICT-proeverij. 

Leerkrachten hebben bij elkaar gekeken wat er gedaan wordt in elke groep op het gebied 

van ICT. Waarom hebben we iPads, waarom gebruiken we educatieve software? Wat 

werkt, wat nog niet, wat willen we en hebben we nodig in de toekomst? Dit was het 

startpunt van het ICT-beleidsplan. Toen kwam de Lockdown periode. Er is volledig ingezet op 
thuisonderwijs. Volgend schooljaar wordt het ICT Beleidsplan vanaf dit punt verder opgepakt. 
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7 Trendanalyses 
 

Bij het analyseren van de scores van de Cito-toetsen komt het volgende naar voren; 

Voor de volgende basistoetsen scoren we boven het landelijk gemiddelde: 

• Begrijpend lezen 

• Rekenen en Wiskunde 

• Spelling 

De scores voor het technisch lezen worden gemeten met de AVI en de DMT-toets.  

De AVI toetst de snelheid van het technisch lezen bij het lezen van een tekst.  

De DMT toetst de snelheid van het technisch lezen van woordrijen. 

De AVI toets wordt door de meeste kinderen op hoog niveau gemaakt. Alleen voor 

kinderen met dyslexie of duidelijke kenmerken van dyslexie blijft deze toets onder 

gemiddeld. 

De DMT-scores liggen in de groepen 4 onder het landelijk gemiddelde, de overige 

groepen zitten boven het landelijk gemiddelde.  

De scores schoolbreed zijn voor deze toets lager dan we, gezien onze populatie, zouden 

verwachten. 

Om nader te onderzoek wat de reden is van deze uitkomst is er een actieplan 

opgenomen in het jaarplan 2019-2020. Van de netwerkgroep Technisch lezen. Doordat de 

netwerkgroep technisch lezen in schooljaar 2019-2020 ook geconfronteerd werd met het 

onderzoeken van de opstarten van een bibliotheek in de eigen school en de aanschaf van 

een nieuwe taal en spelling methode is het onderzoek naar de DMT-scores niet gelukt. In 

het jaarplan 2020-2021 wordt dit onderwerp weer opgepakt. 

 

In de bijlage de expliciete trendanalyses voor de vakken begrijpend lezen, rekenen, 

speling en technisch lezen. 

 

 


