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1. Evaluatie jaarplan schooljaar 2019-2020 
Schoolpoort      

Strategisch beleidsplan 

Prodas 

Hoofddoel Subdoelen (behaalt in) Planning  Wie?  Tussenevaluatie 

Okt./dec./apr. 

De kracht van samen 

en voortdurend in 

beweging zijn. 

Het uitbreiden en 

inzetten van de 

mogelijkheden van 

Schoolpoort. 

 

Kernwaarden: 

Openheid, 

doelgerichtheid 

Januari: 

- Leerkrachten 

hebben kennis 

van de 

mogelijkheden 

die 

Schoolpoort 

biedt.  

- Ouders 

communiceren 

ook naar 

leerkrachten 

via 

Schoolpoort. 

- Ouders kunnen 

zelf een ‘chat-

groep’ starten 

met anderen 

(ouders, 

leerkrachten, 

werkgroepen 

etc.) 

 

Juni: 

Tussentijds overleg en 

updates van 

Schoolpoort 

(maandelijks).  

Bijeenkomsten Prodas.  

ICT-ers, team, Prodas 

(+Jeroen Schutz), 

ouders en leerlingen. 

Oktober : 

Oudercommunicatie 

via Schoolpoort loopt 

er zijn diverse 

chatgroepen opgestart. 



- Kinderen 

kunnen zelf 

hun portfolio 

vullen 

- Opzetten 

ouder-

kindgesprekke

n a.d.h.v. het 

digitale 

portfolio (evt. 

met 

proefgroepen). 

Eindevaluatie 

januari/juni 

Tussenevaluatie januari: 

Leerkrachten maken volop gebruik van de mogelijkheden van Schoolpoort. Vooral de chat en het dashbord worden goed 

gebruikt. Echter voor bijv. IB (met veel externe contacten) is het gebruik maken van Schoolpoort lastiger. Ouders 

communiceren via Schoolpoort naar de leerkrachten. 99% van de ouders heeft zich ingeschreven.  

Ouders maken zelf nog te weinig gebruik van een chatgroep. Of maken er nog geen zelf aan. Dit nemen we mee.  

 

Eindevaluatie juni:  

Er is besloten te stoppen met Schoolpoort. Komend schooljaar gaan we verder met Basisschool Apps (BA).  

Bij het gebruik van een ouderportaal is het fijn dat er 1 communicatiemethode is. Deze wordt door vrijwel alle ouders en 

leerkrachten goed gebruikt. Het is fijn dat er de mogelijkheid is om op vaste momenten en op een vaste manier informatie uit 

te wisselen. We zouden graag van een volledig programma gebruik maken. Een programma wat al af is en mogelijkheden biedt 

voor uitbreiding.  

Om echt een goede start te maken met BA krijgen de leerkrachten op 19 augustus een training, zodat wij als team weten wat 

we allemaal kunnen met BA en hoe het werkt. Op deze manier kunnen we ook ouders begeleiden.  

Ontwikkelpunten Januari: 

- Meer kennis en mogelijkheden opdoen m.b.t. Schoolpoort, uitbreiden en ontdekken door de leerkrachten 

- Ouders worden op de hoogte gebracht over het communiceren naar beide leerkrachten (actie – tips en tops 

Schoolpoort). 



- Ouders kunnen zelf een chatgroep starten, hier wordt nog te weinig gebruik van gemaakt.  

- Notificaties weer onder de aandacht brengen bij Schoolpoort. 

 

Juni: 

- Optimaal gebruik maken van alle functionaliteiten die een (nieuw) ouderportaal biedt. Ouders hier in meenemen.  

- Korte lijnen blijven houden en regelmatig en op een vaste manier blijven communiceren (denk aan weekmail). 

- Ouders laten communiceren naar beide leerkrachten ipv 1 leerkracht. 

- Mogelijkheden gaan bekijken voor het gebruiken van een digitaal portfolio (en rubrics). 

 

 

Inrichten middagprogramma   

Strategisch beleidsplan 

Prodas 

Hoofddoel Subdoelen (behaalt in) Planning  Wie?  Tussenevaluatie 

Okt./dec./apr. 

Ruimte voor 

talentontwikkeling, 

brede blik op 

ontwikkeling en 

voortdurend in de 

beweging zijn.  

Het inrichten van het 

middagprogramma. 

 

Kernwaarden: 

Doelgerichtheid 

 

Januari: 

- Overlegmomen

ten werkgroep 

I.M.P. 

structureel 

inplannen. 

- Talentontwikke

ling heeft vorm 

gekregen 

tijdens het 

middagprogra

mma. 

- Inzetten van 

21eeuwse 

vaardigheden 

Hele jaar structureel 

(werkgroep). 

 

Vaste voorbereidings- 

momenten per thema 

(team). 

 

Studiedagen 

06-12 

12-02 

 

Werkgroep en team 

i.s.m. Ilse Meelker.  

 

Externen en 

uitwisseling binnen 

cluster Someren. 

Oktober : 

De werkgroep overlegt 

structureel 

Eerste stappen gezet 

op het gebied van 

beoordelen ( niet 

alleen cognitief, maar 

ook op het gebied van 

21-eeuwse 

vaarigheden 



per thema 

bepalen 

- Netwerken 

met externen 

- (Kern)doelen 

bewaken en 

tussentijds 

evalueren 

(werkgroep) 

 

Juni: 

- Rooster 

schooljaar 

2020-2021 

helder hebben. 

- Ouders met 

expertise 

benaderen 

 

Eindevaluatie 

januari/juni 

Tussenevaluatie januari:  

We plannen de overlegmomenten met IMP (en evt. Ilse Meelker) structureel in. Dit is een goede houvast en blijven we doen.  

We maken geen gebruik meer van ‘talentontwikkeling’, we zijn nu bezig met eigenaarschap. De 21-eeuwse vaardigheden moet 

en structureel aan bod komen per thema.  Het tussentijds evalueren met de werkgroep moet structureel ingepland worden. 

Het evalueren met ouders en kinderen moet een plek in de cyclus krijgen. We hebben de rubrics vormgegeven. Hierdoor 

kunnen we het proces van de kinderen beoordelen. Dit schooljaar is een pilot met de rubrics.  

 

Eindevaluatie juni: 

We hebben het rooster voor 2020-2021 helemaal helder. De thema’s, leerkrachten, openingen/afsluitingen en de doelen zijn 

verdeeld. Door zijn meerdere thema’s komen te vervallen. We zijn daardoor nog maar 1 keer in de mogelijkheid geweest om de 

rubrics in te vullen voor de kinderen. Wel hebben we alle doelen van de 21-eeuwse vaardigheden, leren-leren en eigenaarschap 



terug kunnen laten komen tijdens de themamiddagen. Het evalueren met het team, de ouders en de kinderen moet structureel 

terug komen in het volgende schooljaar. Voor het team zijn vaste momenten voor afstemming en evaluatie gepland. Iedere 

bouw kan dan zelf bekijken wanneer ze een volgend thema voorbereiden. We gaan in het volgende schooljaar nadenken over 

evalueren met ouders en kinderen. We willen meer externen en ouders betrekken en de thema’s meer zichtbaar maken in de 

school. We gaan de rubrics gericht inzetten. Er wordt een koppeling gemaakt naar de rapporten. Ook blijven we de 

samenwerking aangaan met Ilse Meelker, zij kan ons helpen ‘kaderen’ of handvatten geven waar dat nodig is.  

Ontwikkelpunten Januari: 

- Het inzetten van 21-eeuwse vaardigheden in de thema’s is structureel gedaan, maar moet meer aandacht aan worden 

besteed. 

- Tijdens de overlegmomenten met IMP moet er effectiever overlegd worden, met evt. minder mensen. 

- We willen ons netwerk met externen verder uitbreiden. 

- Evalueren met ouders en kinderen vast inzetten. 

 

Juni:  

- Structureel inzetten van doelen m.b.t. 21-eeuwse vaardigheden, eigenaarschap en leren-leren 

- Vaste momenten waarop IMP overleg heeft. Evt. i.s.m. Ilse Meelker (OMJS). 

- We blijven ons netwerk van externen (ouders ed) verder uitbreiden. We blijven hier gebruik van maken. 

- Evalueren met ouders en kinderen structureel inzetten. 

- Rubrics worden onderdeel van het rapport (m.b.v. een ik-cirkel). 

- Subdoelen (met name in de bovenbouw) mogen getrechterd worden. Welke kunnen gekoppeld worden en welke 

hoeven alleen aangetikt te worden? 

- We blijven ons als school door ontwikkelen en bekijken steeds wat nog passend is voor de Vonder. 

- We houden aandacht voor talentontwikkeling. 

 

 

De doorgaande leerlijn  

Strategisch beleidsplan 

Prodas 

Hoofddoel Subdoelen (behaalt in) Planning  Wie?  Tussenevaluatie 

Okt./jan./apr. 



De kracht van samen 

en brede blik op 

ontwikkeling 

Het goed laten 

aansluiten van de 

doorgaande leerlijn in 

groep 1 t/m 8. 

 

Kernwaarden: 

Doelgerichtheid 

 

Januari: 

- Het team doet 

onderzoek en 

kennis op van 

de doorgaande 

leerlijnen.  

- De doorgaande 

leerlijnen 

worden ingezet 

in het 

middagprogra

mma en 

groepsoverstijg

end (per bouw) 

- Leerkrachten 

zetten 

basisstof en 

keuzestof goed 

in (SLO) 

 

Juni: 

- Leer- en 

ontwikkelgebie

den sluiten 

(beter) op 

elkaar aan.  

- Alle 21eeuwse 

vaardigheden 

komen gericht 

aan bod. 

Hele schooljaar 

Tijdens 

‘klassenmanagement 

en inrichten 

middagprogramma’ 

werken we hier aan. 

 

Studiedag:  

06-12  

Team (i.s.m. Ilse 

meelker) 

Oktober : 

Er is meer zicht 

gekomen op de 

doorgaande leerlijnen. 

De doelen worden 

overstijgend bepaald 

tijdens het 

middagprogramma 



 

 

 

Bronnen: Nieuwleren 

en SLO 

 

Eindevaluatie 

januari/juni 

Tussenevaluatie januari: 

De leerlijn leren-leren en ICT worden gezamenlijk bekeken en afgestemd. Iedereen in het team is zich bewust van de inhoud van 

deze leerlijn en handelt daarnaar. Daardoor is er 1 gezamenlijke visie, die door iedereen uitgedragen wordt. We trekken 1 lijn in 

klassenmanagement (denk aan stoplicht, classdojo etc.), we blijven dit afstemmen, bevorderen en waarborgen. De Rubrics 

worden ingezet als leerlijn leren-leren. Deze is afgestemd in het team.  

 

Eindevaluatie juni: 

Afgelopen periode hebben we samen de leerlijn voor ICT en leren-leren/eigenaarschap uitgezet. Daarnaast hebben we door de 

themamiddagen een beter zich gekregen op de leerlijnen van meerdere groepen. Ook in de voorbereiding op de combigroepen 

hebben we meer zicht gekregen op de leerlijn. We hebben hiervoor ook Ilse Meelker ingezet ter ondersteuning. Volgend 

schooljaar zit deze pijler verwerkt in het vormgeven van de combigroepen. De doorgaande leerlijn van de 21-eeuwse 

vaardigheden wordt goed ingezet tijdens de themamiddagen. We zouden nog kunnen groeien in het koppelen van leerlijnen in 

de combigroepen.  

Ontwikkelpunten Januari: 

- Het werken in eilandjes moet voorkomen worden. We zijn allemaal op de hoogte van wat er speelt in de andere 

groep/bouw. Deze kennis is nog niet voldoende aanwezig bij iedereen. Daarvoor is het delen en afstemmen van zaken 

nodig.  

- Klassenmanagement afstemmen, inzetten en borgen. 

 

Juni: 

- Lesdoelen en leerlijnen samenvoegen in de combigroepen (waar dat kan)  lineare en consentrische leerlijnen 

- Groepsoverstijgend Nieuwsbegrip wordt ingezet van groep 5 t/m groep 8 

- Textaid wordt ingezet van groep 5 t/m 8 (in groep 5 kennismaking, groep 6 t/m 8 structureel) 

- We maken gebruik van elkaars expertise en we houden de drempels laag.  



- - Het ICT-protocol wordt gericht ingezet. 

 

Kansrijk klassenmanagement    

Strategisch beleidsplan 

Prodas 

Hoofddoel Subdoelen  Planning  Wie? Tussenevaluatie 

Okt./jan./apr. 

 

Voortdurend in 

beweging, de kracht 

van samen en met een 

brede blik naar 

ontwikkeling kijken. 

Organiseren van het 

klassenmanagement 

om een goed leer- en 

werkklimaat te 

creëren, in een 

combinatiegroep. 

 

Kernwaarden: 

Veiligheid, openheid en 

doelgerichtheid.  

Gehele schooljaar: 

- Team kent de 

mogelijkheden 

voor 

combinatiegro

epen 

- Het effectief 

maken van 

instructie 

- Het inzetten 

van 

coöperatieve 

werkvormen 

- Het eigen 

maken van 

routines en 

regels 

- Eigenaarschap 

bij kinderen 

- De leerkracht 

werkt aan zijn 

eigen 

leerkrachtvaar

Hele schooljaar. 

Gebruik maken van 

scholing (Prodas 

Acedemie) 

 

Terug laten komen in 

voorbereiding nieuwe 

schooljaar en 

formatieplan 

 

Studiedag: 

12-02 

04-05  

Team, MT, (Ilse 

Meelker) en evt. 

andere externe 

experts.  

Oktober : 

Er is een eerste 

brainstormsessie in het 

team gehouden. De 

werkgroep is bij elkaar 

gekomen. 

EDI is geobserveerd in 

alle groepen 



digheden 

(pedagogisch 

en didactisch 

handelen en 

dynamische 

lessen).  

 

Eindevaluatie 

januari/juni 

Tussenevaluatie januari: 

Momenteel zetten we schoolbreed EDI in. Dit wordt geborgd door Linda die overal op klassenbezoek gaat. Het inzetten van 

coöperatieve werkvormen tijdens de lessen in de groepen gaat erg goed. Iedereen is hier (op dezelfde manier) mee bezig. 

Ilse Meelker heeft ons de mogelijkheden laten zien m.b.t. het werken in combigroepen. We gaan dit tijdens de volgende 

studiedag verder afstemmen.  

Tijdens de reguliere lessen en het middagprogramma blijven we eigenaarschap bij kinderen stimuleren.  

 

Eindevaluatie juni: 

Nog steeds zetten we schoolbreed EDI in. Bij leerkrachten is dit wat meer eigen geworden. Linda heeft geen klassenbezoeken 

meer af kunnen leggen. We zijn veel bewuster bezig met eigenaarschap van kinderen. Door studiedagen en verdieping weten 

we ook veel beter wat eigenaarschap nu eigenlijk betekent in onze school. We hebben een leerlijn uitgezet. Ook tijdens de 

themamiddagen zijn we hier gericht mee bezig (middels de rubrics). Alle leerkrachten hebben gewerkt aan hun 

leerkrachtvaardigheden dit schooljaar. Er is door de coronaperiode veel gevraagd van alle leerkrachten. Iedereen heeft zich 

flexibel ingezet. We hebben mooie stappen gemaakt in het afstemmen van de roosters voor de combigroepen. We hebben 

schoolbreed afspraken over het klassenmanagement die ook komend jaar weer ingezet zullen worden. Er zijn afspraken 

gemaakt over het afstemmen met elkaar (bouwen, combigroepen). We willen voorkomen dat er eilandjes ontstaan binnen onze 

school.  

Ontwikkelpunten Januari: 

- We werken aan het eigen maken van routines en regels en stemmen ons klassenmanagement af (zie ook doorgaande 

leerlijn). 

- We bekijken samen de mogelijkheden voor combigroepen. 

- Blijven werken aan eigen leerkrachtvaardigheden (scholing). 

- We behouden het ‘open-deuren-beleid’.  



 

Juni: 

- De afspraken die schoolbreed werken, blijven gebruiken.  

- Streven naar meer gericht eigenaarschap bij kinderen. 

- Borgen inzet EDI. 

- Voorkomen dat eilandjes ontstaan.  

- Vaste momenten kiezen voor het afstemmen tussen (combi)groepen en bouwen. 

- Gericht inzetten van onderwijsassistenten.  

2. Speerpunten vanuit schoolplan 2019-2023 
 

We realiseren ons dat ontwikkelen op een school tijd nodig heeft en dat het belangrijk is om wanneer je dingen goed wilt doen je niet alles tegelijk kunt 
doen. Tegelijkertijd is het natuurlijk prima om ambitieus te zijn binnen de dagelijkse realiteit waarmee we te maken hebben op een basisschool. Vandaar dat 
we zijn gekomen tot een aantal speerpunten, waaraan we de komende 4 schooljaren bewust willen gaan werken. 
 

Het kind staat in zijn kracht, leert met plezier en is mede eigenaar van zijn eigen leerproces. 

We werken gericht aan de kenmerken van een Professionele Leergemeenschap. 

We werken bewust aan een goede afstemming binnen de driehoek ouder-kind-school.  

De rol van de leerkracht verandert steeds meer van leider richting begeleider. 

 

3. Corona 
In het schooljaar 2019-2020 werden we in Nederland opgeschrikt door het Covid-19 virus, Corona. Voor heel Nederland en daardoor ook voor ons als school 

heeft dit drastische gevolgen gehad. 12 weken lang hebben we onze deuren moeten sluiten en hebben we thuisonderwijs moeten verzorgen. Dit gegeven 

vroeg om snelle en flexibele stappen van kinderen, leerkrachten en ouders. 

We hebben in eerste instantie ingezet om zoveel mogelijk instructies van lessen op te nemen en deze te delen via ons eigen You Tube kanaal. De filmpjes 

van onze lesinstructies zijn veelvuldig bekeken. Begeleiding van de lessen liep via de chatfunctie van Schoolpoort. 



Om de verbinding met de kinderen onderling niet te verliezen zijn we gaan werken met challenges. Iedere dag een nieuwe (leuke) uitdaging, welke gedeeld 

werd via schoolpoort of via de Facebookpagina van de school. Ook via Schoolpoort zijn er mooie acties opgezet, bijvoorbeeld bij verjaardagen van 

klasgenoten. 

Als school werden we verplicht door de overheid om noodopvang te regelen voor kinderen met ouders uit de cruciale doelgroepen. We hebben hierbij als 

school nauw samen gewerkt met de ander scholen uit cluster Someren. Op de Mariaschool in Someren en op basisschool ’t Rendal in Lierop waren de 

groepen m.b.t. de noodopvang gevestigd. Leerkrachten en onderwijsassistenten van alle Somerense basisscholen hebben bij toerbeurt de noodopvang 

begeleidt. Ook het personeel van de Vonder heeft daar zijn of haar steentje aan bij gedragen. 

Op een gegeven moment merkten we dat we dat de behoefte aan 1 op 1 contact groter werd. We zijn toen de begeleiding van de kinderen gaan uitbreiden 

via Microsoft Teams. 

Om ook als team elkaar te blijven ontmoeten en zaken af te stemmen, hebben we veelvuldig overlegd via Teams.  

Langzaamaan mochten de scholen weer open. In eerste instantie niet alle kinderen tegelijkertijd. We zijn toen gaan werken in twee cohorten. We hebben 

daarbij de schooltijden iets moeten aanpassen, zodat beide cohorten evenveel contact momenten hadden. Het werken in kleine groepen werd zowel door 

de kinderen als teamleden als prettig ervaren. Iedereen moest immers weer een beetje wennen aan een nieuwe structuur. En er was ook thuis en in de 

omgeving van de kinderen ontzettend veel gebeurd.  

Vanaf 8 juni 2020 mochten alle kinderen weer samen naar school. Het voelde als een echte feestdag! We hebben wel gemerkt dat de kinderen echt weer 

moesten wennen aan elkaar. Rekening houden met elkaar en opnieuw leren omgaan met uitgestelde aandacht was weer even een uitdaging, maar 

inmiddels (juli 2020) heeft iedereen zijn plekje weer gevonden.  

De Corona crisis heeft er ook voor gezorgd dat we creatief om moesten gaan met de activiteiten rondom het afscheid van groep 8. Samen met de kinderen 

hebben we een bucket list gemaakt van activiteiten die de kinderen nog graag wilden doen. We hebben alternatieve kampdagen op school georganiseerd. 

Er is een film gemaakt door de kinderen en er wordt een première avond voor de kinderen georganiseerd. Helaas allemaal activiteiten waarbij ouders niet 

kunnen aansluiten.  Daarnaast hebben de ouders buiten school om zelf nog het nodige georganiseerd voor de kinderen. We denken dat al deze activiteiten 

te samen er voor hebben gezorgd dat de kinderen terug kunnen kijken op een mooie afsluiting van hun basisschoolperiode. Dank daar voor. 

We hebben de afgelopen weken aan iedereen de mogelijkheid geboden om een ouder-kind gesprek in te plannen via teams. Daarbij hebben we een 

vragenlijst opgesteld die input levert voor het gesprek. In deze vragenlijst hebben we bewust een aantal vragen gesteld die gingen over de (beleving) van 

het thuisonderwijs tijdens de Corona crisis. 



Op dit moment mogen ouders nog steeds de school niet in. Dat vraagt om aanpassingsvermogen van de ouders en voor ons als teamleden, maar gelukkig 

weten we elkaar inmiddels via veel nieuwe wegen toch te vinden. 

We zijn als school tevreden over hoe we de afgelopen maanden samen met ouders er het beste van hebben weten te maken in een onwerkelijke realiteit. 

We waarderen de flexibiliteit van ouders, kinderen en leerkrachten enorm. Ondanks alles hebben we ons echt samen school gevoeld! 

Alle stappen die er gezet zijn, zijn ook besproken en gedeeld met de leden van onze Medezeggenschapsraad. Daar waar nodig hebben zij instemming 

verleend.  De leden van de Medezeggenschapsraad hebben veelvuldig mee gedacht over de te zetten stappen en daar waar nodig kritische vragen gesteld.  

Momenteel hebben we nog steeds te maken met de richtlijnen die er vanuit het RIVM op ons af komen. In de laatste week van de zomervakantie zullen de 

ouders op de hoogte gesteld worden van de maatregelen die gaan gelden bij de start van het nieuwe schooljaar. 

4. Groepsresultaten LVS toetsen einde schooljaar 2019-2020 
Ondanks de Coronacrisis hebben we er toch voor gekozen om de eindtoetsen af te nemen. Temeer omdat dit een goed beeld geeft om het schooljaar 2020-

2021 op te starten.       

  Niveau %I+II %III %IV+V 

Leerjaar 1         

Rekenenvaardig
heid 

I 92 8 0 

Taalvaardigheid I 83 17 0 

          

Leerjaar 2         

Rekenvaardighe
id 

I 71 12 18 

Taalvaardigheid III 47 29 24 

          

Leerjaar 3         

Begrijpend 
lezen 

II 39 22 39 

Drieminuten 
toets 

IV 39 22 39 

Rekenen III 28 44 28 



Spelling II 22 56 22 

          

Leerjaar 4         

Begrijpend 
lezen 

I 40 40 20 

Drieminuten 
toets 

V 30 30 40 

Rekenen I 68 16 16 

Spelling I 63 21 16 

          

Leerjaar 5         

Begrijpend 
lezen 

II 35 38 27 

Drieminuten 
toets 

II 42 23 35 

Rekenen II 54 19 27 

Spelling I 65 15 19 

          

Leerjaar 6         

Begrijpend 
lezen 

III 30 35 35 

Drieminuten 
toets 

V 20 35 45 

Rekenen I 44 33 22 

Spelling III 30 35 35 

          

Leerjaar 7         

Begrijpend 
lezen 

II 58 17 25 

Drieminuten 
toets 

II 33 21 46 

Rekenen IV 29 21 50 



Spelling II 42 12 46 

Spelling 
werkwoorden 

IV 29 21 50 

         
 

5. Leerlingenaantallen 
Schooljaar 2015-2016: 1 okt 2015 223 leerlingen 

Schooljaar 2016-2017: 1 okt 2016 217 leerlingen 

Schooljaar 2017-2018: 1 okt 2017 202 leerlingen 

Schooljaar 2018-2019: 1 okt 2018 173 leerlingen 

Schooljaar 2019-2020: 1 okt 2019 172 leerlingen 

 

We hebben in het schooljaar 2019-2020 gewerkt in 8 groepen. 

 

6. Uitstroom naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs 
Schooljaar Aantal 

leerlingen 

PrO      VMBO 

b/k 

VMBO t HAVO Kans HAVO VWO 

2015-2016 37 0 15 5 1 10 6 

2016-2017 32 0 5 3 10 8 6 

2017-2018 35 0 9 6 4 9 7 

2018-2019 18 0 6 3 1 2 5 

2019-2020 25 0 8 6 5 3 3 

 

De kinderen gaan naar de volgende scholen: 

Varendonckcollege in Asten en Someren 

St. Jansberg Maaseik (België) 



Citaverde College Nederweert 

De Rooi pannen Eindhoven 

 

7. Gemiddelde scores Eindtoets Basisonderwijs 
Zonder correctie:           2015-2016:   533,4 (landelijk gemiddelde is 534,5)  

2016-2017:   535,2 (landelijk gemiddelde is 535,1) 

2017-2018:   537,1 (landelijk gemiddelde is 534,9) 

2018-2019:   537,9 ( landelijk gemiddelde is 535,7) 

2019-2020:   Geen Eindtoets i.v.m. Corona 

 

8. Aantal doublures vanaf groep 3 
Schooljaar 2015-2016: 7 leerlingen.  
Schooljaar 2016-2017: 1 leerling. 
Schooljaar 2017-2018: 4 leerlingen. 
Schooljaar 2018-2019: 3 leerlingen. 
Schooljaar 2019-2020: 0 leerlingen.  
 

9. Verhuizingen    
Tijdens het schooljaar 2015-2016 zijn vier gezinnen verhuisd. Dit zijn in totaal 6 kinderen.  
Tijdens het schooljaar 2016-2017 zijn er twee gezinnen verhuisd. Dit zijn in totaal 3 kinderen. 
Tijdens het schooljaar 2017-2018 is er een gezin verhuisd. Dit zijn in totaal 2 kinderen. 
Tijdens het schooljaar 2018-2019 zijn er twee gezinnen verhuisd. Dit zijn in totaal 5 kinderen. 
Tijdens het schooljaar 2019-2020 zijn er 5 gezinnen verhuisd. Dit zijn in totaal 7 kinderen 
 

10.Tussentijds ingestroomd  
Tijdens het schooljaar 2015-2016 zijn er 8 kinderen ingestroomd.  



Tijdens het schooljaar 2016-2017 zijn er 0 kinderen ingestroomd. 
Tijdens het schooljaar 2017-2018 zijn er 0 kinderen ingestroomd. 
Tijdens het schooljaar 2018-2019 zijn er 3 kinderen ingestroomd. 
Tijdens het schooljaar 2019-2020 zijn er 3 kinderen ingestroomd. 
 

11. Naar het speciaal (basis)onderwijs zijn 
Schooljaar 2015-2016: 3 leerlingen gegaan.  

Schooljaar 2016-2017: 5 leerlingen gegaan 

Schooljaar 2017-2018: 4 leerlingen gegaan 
Schooljaar 2018-2019: 1 leerling gegaan 

Schooljaar 2019-2020: 3 leerlingen gegaan 

12. Tussentijdse uitstroom (anders dan verhuizingen of overstap speciaal onderwijs)  
Tijdens het schooljaar 2015-2016 zijn er 9 kinderen uitgestroomd.  

Tijdens het schooljaar 2016-2017 zijn er 3 kinderen uitgestroomd. 

Tijdens het schooljaar 2017-2018 zijn er 0 kinderen uitgestroomd. 

Tijdens het schooljaar 2018-2019 zijn er 0 kinderen uitgestroomd. 

Tijdens het schooljaar 2019-2020 zijn er 4 kinderen uitgestroomd. 

 

13. Personeel  
Op BS de Vonder werkten in 2019-2020 :  

1 directeur  

3 leerkrachten met daarnaast taken in het Management team en als Intern Begeleider  



9 leerkrachten  

1 onderwijsassistent  

1 zorgassistent 

1 leerkracht handvaardigheid 

1 administratief medewerkster  

1 conciërge  

1 schoonmaakmedewerkster vanuit CSU 

 

14. Stagiaires  
Stagiaires onderwijsassistent  0 

Stagiaires hogeschool de Kempel 2 

Snuffelstages 3 

 

15. Mutaties team  
1 leerkrachten heeft te kennen gegeven om te stoppen met werken in het onderwijs. 

1 leerkracht heeft zwangerschaps-bevallings-ouderschapsverlof opgenomen.  

1 leerkracht heeft BAPO/DI verlof opgenomen.  

3 leerkrachten zijn langdurig ziek geweest. 

4 leerkrachten hebben langer dan 2 maanden in dezelfde groep vervangen.  

 



16. Leeftijdsopbouw team       : 

Leeftijd Aantal teamleden 

20-29 jaar 7 

30-39 jaar 2 

40-49 jaar 3 

50-59 jaar 1 

60-67 jaar 4 

 

17. Verzuimcijfers  
 

Jaar Leeftijdsklasse Gemiddeld 
verzuimpercentage 

Gemiddelde frequentie Gemiddelde verzuimduur 

2019 15-25    

 25-35 0,1% 0,32 1,00 

 35-45 7,1% 1,19  

 45-55    

 55+ 21,9%   

2020 15-25    

 25-35 0,6% 1,01 2,25 

 35-45 83,7% 1,01  

 45-55    

 55+ 21% 1,01  
 

 

18. Individuele scholing teamleden schooljaar 2019-2020  
Naam Gevolgde scholing : Gevolgd bij : Aantal uren 

Leerkracht 1 Lerend netwerk, Specialist jonge kind Prodas Academie 3 

Man Vrouw 

2 15 



 

Lerend netwerk, Specialist jonge kind 

 

Boeiende Breintjes 

 

Boeiende Breintjes 

 

E-learning, steun bieden in de klas 

 

E-learning, opfrismodule: afwegingskader 

voor het onderwijs 

 

 

Prodas Academie 

 

 

Prodas Academie 

 

Prodas Academie 

 

Augeo Academie 

 

 

Augeo Academie 

 

 

3 

 

 

5 

 

5 

 

2 

 

 

0,5 

Leerkracht 2 Meldcode kindermishandeling 

 

Boeiende Breintjes 

 

Boeiende Breintjes 

Augeo Academie 

 

Prodas Academie 

 

Prodas Academie 

3 

 

5 

 

5 

Leerkracht 3 Lerend Netwerk  

Specialist Jonge Kind 

 

Lerend Netwerk  

Specialist Jonge Kind 

 

Boeiende Breintjes 

 

 

Boeiende Breintjes 

 

 

Dialogue Communicatie en Conflicthantering 

Opleider Prodas Academie 

Voorbereiding + workshop 

 

Opleider Prodas Academie 

Voorbereiding + workshop 

 

Opleider Prodas Academie 

Voorbereiding + workshop 

 

Opleider Prodas Academie 

Voorbereiding + workshop 

 

Prodas Academie 

10 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

13 

 

 

8 



 

Kleuterjongens 

 

 

Professioneel Begeleiden Leergemeenschap 

 

Alumni Master SEN  

3 bijeenkomsten 

 

Inspiratie-dag kleuterleerkrachten 

 

Inspiratie-dag Jonge Kind 

 

 

Hanneke Poot 

Prodas Academie 

 

Prodas Academie 

 

 

Fontys 

 

 

Kleuteruniversiteit 

 

 

BCO 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

15 

 

 

8 

 

 

8 

Leerkracht 4 Onderzoekend en ontwerpend leren 

 

Webinar werken met de nieuwe omgeving 

van Bouw! 

 

E-learning basiskennis 123zing 

Onderwijs Maak Je Samen 

 

 

Lexima 

 

 

123zing 

4 x 3 = 12 

 

 

1 

 

 

1 

Leerkracht 5 Geen, vanwege langdurige ziekte  0 

Leerkracht 6 Lerend netwerk startende leerkracht 

 

Dialogue Communicatie en conflicthantering 

 

E-learning meldcode huiselijk geweld 

 

Opfriscursus huiselijk geweld 2x 

 

Prodas Academie 

 

 

Prodas Academie 

 

 

Augeo Academie 

 

1,5 

 

 

8 

 

 

3 

 



Werken met Bouw! 

 

Netwerk Leescoördinatoren 

 

Augeo Academie 

 

 

Prodas Academie 

 

Bibliotheek DAS 

 

2 x 0,5 = 1 

 

 

4 

 

3 

Leerkracht 7 Lerend Netwerk interne vertrouwenspersoon 

 

Lerend Netwerk rekenspecialist 

 

Lerend Netwerk rouw- en verlies 

contactpersoon 

 

Werken met RD4 

 

Opfrismoment BHV 

 

Webinar werken met de nieuwe omgeving 

van Bouw! 

 

Conferentie kind & (v)echtscheiding 

 

Netwerkbijeenkomst sociaal domein 

 

Studiedag IB Netwerk 

Prodas Academie 

 

 

Prodas Academie 

 

Prodas Academie 

 

 

Prodas Academie 

 

Saasen 

 

Lexima 

 

 

Gemeente/GGD 

 

Gemeente Zorg en Ondersteuning 

 

Prodas 

1,5 

 

 

2x2 

 

1,5 

 

 

7 

 

3 

 

1 

 

 

3 

 

 

2 

 

4 

Leerkracht 8 Onderzoekend en ontwerpend leren 

 

Positief leiderschap 

Onderwijs Maak Je Samen 

 

 

4 x 3 = 12 

 

 



 

WMK 

Onderwijs Maak Je Samen 

 

Prodas 

8 

 

2x6 

Leerkracht 9 Schoolopleider Hogeschool de Kempel 200 

Leerkracht 10 MR start  

 

VR in de klas - Aan de slag met Co-Spaces Edu 

 

Lerend Netwerk technologie en innovatie 

 

Coaching ENP 

 

Prodas academie 

 

Prodas academie 

 

 

Prodas academie 

 

 

Prodas Expertise Netwerk 

2,5  

 

3 

 

 

3 

 

 

12 

Leerkracht 11 Onderzoekend en ontwerpend leren 

 

E-Learning Cyberpesten 

 

Lerend netwerk  preventiemedewerkers 

 

Opfrismoment BHV 

Onderwijs Maak Je Samen 

 

 

Augeo academie 

 

Prodas academie 

 

 

Saasen 

4 x 3 = 12 

 

 

2 

 

2  

 

 

3 

Leerkracht 12 Dialogue: Communicatie en conflicthantering 

voor de startende leerkracht 

 

Lerend netwerk Startende leerkracht 

 

Lerend netwerk Hoogbegaafdheid 

 

Onderzoekend en ontwerpend leren 

 

Prodas Academie 

 

 

 

Prodas Academie 

 

 

Prodas Academie 

 

8 

 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 



Bewegingsonderwijs blok 1 

 

Bewegingsonderwijs blok 2 (half i.v.m. 

Corona) 

 

Onderwijs maak je samen 

 

 

Hogeschool de Kempel 

 

Hogeschool de Kempel 

 

12 

 

 

200 

 

100 

 

 

 

 


