
 

  

Jaarverslag de Bongerd 
2020-2021 
 
‘Het verleden is een motivatie voor het heden’. Met 
plezier voorzien we u ook een doorkijk op het afgelopen 
schooljaar. Het maken ervan maakte dat wij stilstonden 
bij de mooie dingen die gerealiseerd zijn. Ook stimuleerde 
het ons om komend schooljaar opnieuw, gericht te 
werken aan een nog betere school. 
 
Linda van Summeren 
27-4-2021 
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lnleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de Bongerd. Een verslag dat overzicht geeft van de ontwikkelingen, 
resultaten en activiteiten op de Bongerd. Met dit verslag legt de school verantwoording af aan de 
inspectie, het bestuur, de Medezeggenschapsraad en ouders van de Bongerd. 
 
Het schrijven van een jaarverslag is altijd weer een moment van terugblikken, stilstaan bij wat is 
geweest. Ook in het afgelopen jaar was de invloed van COVID merkbaar. Gelukkig kon het merendeel 
van 2020-2021 worden lesgegeven in school. Toch was alles anders. Waar de Bongerd gedurende 
een schooldag normaliter bruist van contacten was dit nu niet mogelijk. Leerlingen en leerkrachten 
waren gebonden aan hun eigen groep en ouders afwezig. De schoolsluiting van half december tot 
begin februari betekende opnieuw een periode van thuisonderwijs. Een omschakeling die soepel 
verliep dankzij de ervaringen die waren opgedaan bij de schoolsluiting in het voorjaar van 2020. Bij 
het hervatten van het onderwijs in februari moesten helaas drie collega’s verstek laten gaan, per 1 
juni name we afscheid onze intern begeleider en aan het eind van het schooljaar van onze collega in 
groep 5. Ontwikkelingen die organisatorisch en mentaal impact hadden op de school. Het 
personeelstekort maakte het invullen van ontstane vervangingen lastig en het vervullen van de 
vacatures een uitdaging. Het is fijn om inmiddels te kunnen zeggen dat de vacatures uitstekend 
vervuld zijn. Blij zijn we ook met de extra financiële middelen die we als school verkrijgen vanuit het 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de subsidie leerachterstanden om onze leerlingen in het 
komend schooljaar extra ondersteuning te bieden. Nog voor de zomervakantie is de invulling van het 
leeuwendeel van de middelen tot stand gekomen.  
 
En onze leerlingen? Hoe ging het daarmee? We hoorden en zagen dat het goed was om weer terug in 
de school te zijn. Het gemis van vriendjes en vriendinnetjes, de juf of meester en de structuur van de 
schooldag, zorgde voor herwaardering van de school. De bubbel van de klas en het gebrek aan 
ouders in de school was enerzijds een beperking maar anderzijds zorgde het ook voor rust en een 
intieme sfeer waarin het goed toeven was. Bij de CITO eindtoetsen zagen we dat de 
groepsopbrengsten in het afgelopen jaar over de gehele linie wat lager uitpakten dan voorgaande 
jaren. Niet verwonderlijk uiteraard maar toch jammer. Zeker ook omdat het online onderwijs zoveel 
meer vergt en je stiekem toch hoopt dat dit zijn vruchten afwerpt. We maken ons echter geen grote 
zorgen. We zien de ijver van de kinderen en vertrouwen op hun kracht en onze expertise. Samen 
komen we er wel. Daar waar extra (personele) inzet en of kennis nodig is, zullen we ons uiterste best 
doen om die in huis te halen.  
 
Al met al sluit ik het jaar af met het vertrouwen dat 2021-2022 een fantastisch jaar gaat worden.  
 
Linda van Summeren 
Directeur 
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Onze school 
Als enige school van het dorp, is de Bongerd een ontmoetingsplek voor veel kinderen. Dat betekent 

dat het onderwijs op de Bongerd alsook de cultuur op onze school impact heeft op het dorp en vice 

versa. De school is een katholieke school maar heeft duidelijk een open karakter. Iedereen is 

welkom. De Bongerd valt onder het bestuur van Optimus Primair Onderwijs. Hieronder vallen 39 

scholen voor basisonderwijs en twee scholen voor speciaal basisonderwijs. 

Kerngegevens 
         

Leerlingenaantal  op teldatum 1 oktober 
 

 

  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
 

2018-2019 
 

2019-2020 2020-2021 

218 193 183 179 
 

188 
 

191 180 

         

         

Leerlingenaantal op leeftijd  
  

 

 

  

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017 / 2018 
 

2018 / 2019 
 

2019 / 2020 2020/2021 

4 t/m 7 jr 96 100 90 94 
 

93 
 

93 87 

8 jr. en ouder 122 93 93 85 
 

95 
 

98 93 

Totaal 218 193 183 179 
 

188 
 

191 180 

 

Instroom 

instroom per schooljaar   

2015 / 2016 26 

2016 / 2017 32 

2017 / 2018 24 

2018 / 2019 31 

2019 / 2020 20 

2020 / 2021 29 

 

Uitstroom (verhuizingen en schoolverlaters) 

  
Andere 

basisschool 
Onbekend Schoolverlater 

Speciaal 
basisonderwijs 

Speciaal 
onderwijs 

Verhuizing 
Voortgezet 
(speciaal) 
onderwijs 

Totaal 

2015 / 2016 2       3 6 29 40 

2016 / 2017       1   4 29 34 

2017 / 2018 1   17 4   1   23 

2018 / 2019           1 17 18 

2019 / 2020     28 1       29 

2020 / 2021 1   25     5   31 
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Uitstroom naar het VO in percentages 

  vwo havo/vwo havo 
havo/v-

t 
vmbo vmbo-t 

vmbo 
lager 

2015 / 2016 31,0%   6,9%     31,0% 31,0% 

2016 / 2017 17,2% 3,4% 44,8% 3,4%   17,2% 13,8% 

2017 / 2018 11,8%   29,4%   5,9% 41,2% 11,8% 

2018 / 2019 5,9% 5,9% 29,4% 17,6%   29,4% 11,8% 

2019 / 2020 10,7%   25,0% 3,6%   28,6% 32,1% 

2020 / 2021 16,0% 4,0% 12,0% 16,0% 4,0% 28,0% 20,0% 

 

Organisatieontwikkeling 
Het hele schooljaar hebben we in acht groepen kunnen lesgeven. Vanuit de werkdrukverlagende 

middelen was er ondersteuning door onze onderwijsassistent voor alle leerkrachten voor, in totaal, 

2,5 dagen in de week. In groep 3 werd er sinds aanvang van het schooljaar twee dagen in de week 

lesgegeven door afstudeerder aan de PABO en vanaf februari was dit ook het geval in groep 6. Naast 

de afstudeerders waren er alle groepen, m.u.v. groep 5, stagiaires aanwezig. Het lesgeven op school 

werd in januari onderbroken door de lockdown vanwege COVID-19. Vanaf 9 februari hebben we het 

onderwijs op school kunnen hervatten. In februari werden we geconfronteerd met langdurige uitval 

van twee leerkrachten en de onderwijsassistent. Beide factoren, de lockdown en de ziekte van 

collega’s hebben hun weerslag gehad op de schoolontwikkeling.  

Op de teldatum 1 oktober hadden we 180 leerlingen. De komende jaren verwachten we een 

leerlingenaantal dat rond de 170-175 leerlingen ligt. 

Meerjarenplan 
Begin 2019 stelden we een nieuw schoolplan op. In dit schoolplan staan de keuzes over de verdere 

ontwikkeling van de Bongerd voor de periode 2019-2023 beschreven. Vanuit het schoolplan worden 

onze jaarplannen vormgegeven. Deze worden jaarlijks geëvalueerd. Over wat we realiseerden 

schrijven we een jaarverslag.  

Evaluatie jaarplan 2020-2021 
In het jaarplan formuleerden we de doelen die we in schooljaar 2020-2021 wilden realiseren. De 

realisatie van deze ontwikkelingen werd via het taakbeleid belegd bij werkgroepen en teamleden. De 

ingrijpende maatregelen naar aanleiding van de COVID-19, heeft een onvoorziene impact gehad op 

de realisatie van de voorgenomen doelstellingen. De positieve kant is dat de ervaringen van de 

eerste periode van afstandsonderwijs in onze rugzak, maakten dat we relatief snel over konden 

schakelen naar afstandsonderwijs en noodopvang. Ook konden we het onderwijs op afstand 

verbeteren t.o.v. de eerste lockdown en werden we ICT-vaardiger. Een negatief effect is dat opnieuw 

beoogde schoolontwikkelingen vertraging opliepen. Hieronder een rapportage op hoofdlijnen over 

de voortgang van de schoolontwikkeling.  
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Ambitie Doel Resultaat 2020-2021 (concept) Realisatie 

Eigenaarschap, zicht op 
eigen ontwikkeling en 
zelf reflecterend 
vermogen van kinderen 
vergroten. 

Leerlingen meer in staat 
stellen om hun eigen 
leren vorm te geven. 
Daardoor betere 
aansluiting bij de 
behoefte van de leerling, 
hoger leerrendement en 
ontwikkeling van 
vaardigheden die in de 
maatschappij van pas 
komen. 

Een leerarrangement Meta 
Cognitieve Vaardigheden (MCV) 
voor de groepen 3 en 6 wordt 
uitgewerkt. Ook wordt het 
observatieinstrument dat 
afgelopen jaar is gecreëerd 
doorontwikkeld. Kennis en 
ervaring wordt besproken met de 
overige teamleden ten behoeve 
van een leerarrangement MCV 
voor de groepen 1 t/m 8.  

Er is een lessenserie ontwikkeld voor 
groep 6. Deze standaard zal als basis 
worden gebruikt om het leerarrangement 
MCV voor alle groepen te ontwikkelen. 
Alle leerkrachten hebben input gegeven 
om het leerarrangemnet van groep 1 t/m 
8 verder uit te werken. Er is een 
observatieinstrument voor de leerkracht 
ontwikkeld. Deze brengt de sterke en 
minder sterke punten van een leerkracht 
in relatie tot MCV in beeld.  

Bestendigen huidige 
kwaliteitscyclus. 

Duurzaam verankeren 
kwaliteitscycli in alle 
lagen van de school om 
kwaliteit te borgen en te 
verhogen. 

Werkwijze waarop we de 
voortgang in de werkgroepen 
volgen, verankeren in de school . 

Er is voortgang gerealiseerd in de vorm 
van de oplevering van een kader (kijkje in 
de klas). De uitvoering hiervan is via het 
taakbeleid, het jaarplan en de 
jaarkalender belegd voor komend jaar.  

Bestendigen huidige 
kwaliteitscyclus. 

Gebruik van Woow leidt 
tot meer kennisdeling 
tussen collega's van de 
Bongerd en andere 
Optimusscholen. 

Werkgroepen informeren collega's 
met regelmaat over voortgang via 
de community 'Bongerd Haps'. Dit 
is in aanvulling op de 
agendapunten tijdens 
teambijeenkomsten en 
studie(mid)dagen die vanuit de 
werkgroepen verzorgd worden.  

De werkgroep Begrijpend Lezen heeft hier  
mooie vorderingen mee gemaakt. 
Overige werkgroepen zullen deze slag nog 
moeten gaan maken.  

ICT mogelijkheden 
benutten om het 
onderwijs te 
verbeteren (en 
aanpalend ICT 
vaardigheid van 
medewerkers 
vergroten). 

Ervaring op doen met 
verrijkende ICT software 
t.b.v. beter onderwijs 
aan de leerlingen van 
groep 3 en 6. We willen 
weten met welke ICT 
middelen we meer 
leerrendement kunnen 
behalen en dat inzetten 
in de school. 

Kennis vergroten van ICT tools die 
het onderwijs effectiever maken. 
In groep 3 en 6 wordt ervaring 
opgedaan met ICT tools die 
bijdragen aan effectiever 
onderwijs. 

Dit liep anders. De noodzaak van 
afstandsonderwijs heeft ongepland voor 
een enorme boost gezorgd. Niet specifiek 
in groep 3 en 6 maar in alle groepen.  

Doorgaande lijnen 
borgen. 

Kruisbestuiving 
werkwijzen en daarmee 
kwaliteitsimpuls. 

Er worden dit schooljaar 2 
momenten per teamlid ingepland 
voor collegiaal klasbezoek. 
Aansluitend op de klasbezoeken 
wordt in de teambijeenkomst de 
ervaring gedeeld en maken we 
afspraken tbv doorgaande lijn 
en/of kader. De klasbezoeken 
sluiten aan op thema's waarmee 
we in het schooljaar aan de slag 
zijn. Denk oa. aan EDI, Met 
Sprongen Vooruit, Begrijpend 
Lezen, .. 

Het werken in bubbels maakte het 
organiseren van klasbezoeken 
onmogelijk.   

Verbeterde analyse 
resultaten (SEO). 

Meer balans (cognitief 
en niet-cognitief) in onze 
analyse en verdieping 
van de analyse door 
sociaal emotionele 
bevindingen op 
groepsniveau toe te 
voegen aan de 
schoolbrede analyse. 
Kan aanleiding geven 
om middels andere 
oplossingen dan we tot 
nu toe vormgeven het 
leerrendement van de 
kinderen te verhogen.  

Bij de M-toetsen is het format in 
gebruik genomen. Er heeft voor de 
zomervakantie besluitvorming 
plaatsgevonden over de 
toegevoegde waarde van en wijze 
waarop de SEO analyse op 
schoolniveau vormgegeven wordt. 

Er is een aanpak uitgewerkt en beproefd. 
Deze bleek niet te werken.  
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In gesprek zijn met 
(ouders van) kinderen 
over hun leerdoelen. 

Eigenaarschap, zicht op 
eigen ontwikkeling en 
zelf reflecterend 
vermogen van kinderen 
vergroten. 

In schooljaar 2020-2021 wordt het 
leerarragement Meta Cognitieve 
Vaardigheden vormgegeven. Ook 
wordt er gezocht naar een (ICT) 
manier waarmee doelen en 
vorderingen van leerlingen op 
MCV in beeld gebracht worden. 
Zodra deze handvatten er zijn , 
volgt ontwikkeling van het 
kindgesprek (2020-2022). 

Er is in het Designteam van de 
Onderzoekswerkplaats een start gemaakt 
oriëntatie op een goede (ICT) omgeving.  

Leerkrachten talent 
gestuurd inzetten. 

Kwaliteitsimpuls 
onderwijs door gebruik 
van talenten collega's. 
Vergroten werkplezier 
door mensen in hun 
kracht te zetten.  

Teambreed bewustzijn van elkaars 
talenten vergroten zodat ieder 
teamlid meestuurt in het 
talentgestuurd werken op de 
Bongerd. 

Dit is onder meer via bewustwording 
tijdens de startvergadering en het 
taakbeleid gerealiseerd.  

(her)Ontwerpen van 
het leesonderwijs. 

Verhogen 
leesvaardigheid van 
leerlingen (uit zich ook 
in hogere CITO 
opbrengsten). 

De cursus Begrijpend Lezen is door 
(minimaal) een leerkracht van elk 
leerjaar gevolgd. Er zijn 
schoolbrede afspraken gemaakt 
over het aanbod van Begrijpend 
Lezen op de Bongerd waarmee de 
aanpak effectiever is en de 
doorgaande lijn zichtbaar. 

Dit is gebeurd. De afspraken over 
Begrijpend lezen zijn nog in de 
ontwerpfase. 

(her)Ontwerpen van 
het cultuuronderwijs. 

Doorgaande lijn 
erfgoededucatie. 

Voor ieder leerjaar is verwoord op 
welke wijze het lesaanbod 
cultureel erfgoed wordt 
vormgegeven. 

Dit is deels gerealiseerd. In alle groepen is 
er vanuit de uitgangspunten van het 
beleid geëxperimenteerd met een eerste 
thema.  

Kwaliteit van de 
instructie vergroten. 

Effectieve, eenduidige 
instructie in alle 
groepen. 

Bongerd EDI kader is gemaakt. Alle 
leerkrachten hanteren het kader.  

Het kader is gerealiseerd. Collega’s 
werken er mee. Het kijkje in de klas t.b.v. 
de implementatie is verschoven naar dit 
jaar vanwege de beperking van het 
werken in bubbels. 

Handelend leren. Door te zorgen voor 
balans tussen de inzet 
van ICT en het 
handelend leren willen 
we leerlingen meer 
(pakkende) handvatten 
bieden om de stof eigen 
te maken. 
Overkoepelend doel is 
de kinderen zoveel 
mogelijk te leren. 

De wijze waarop Met Sprongen 
Vooruit op de Bongerd wordt 
ingezet, wordt verwoord in een 
borgingsdocument. De werkwijze 
wordt geïmplementeerd waarna 
teamleden handelen naar de 
werkwijze.  

Voor de groepen 3 t/m 5 is het kader 
helder. De groepen 6 t/m 8 is vertraagd 
omdat de trainingen onmogelijk online 
dan wel op 1,5 meter afstand te 
realiseren waren.   

(her)Ontwerpen van 
het techniekonderwijs. 

Voldoen aan de eisen 
van het curriculum 

We volgen 
bovenschoolseontwikkeling met 
betrekking tot het 
techniekonderwijs.  

Er is een werkgroep geformeerd en die is 
aangesloten bij de bovenschoolse PLG 
W&T die van start gaat in 2021-2022. 

Taal. Eenduidige taalaanpak 
in de doorgaande lijn  

Ons taalaanbod is versnipperd. 
We zorgen voor een eenduidige 
aanpak en maken afspraken over 
de doorgaande lijn.  

Dit is niet gerealiseerd. 

LOVS en rapport 
kleuters. 

Een goede werkwijze, 
passend bij onze visie, 
voor het volgen van de 
ontwikkeling van 
kleuters.  

We volgen de landelijke en 
bovenschoolse ontwikkeling met 
betrekking tot het LOVS voor 
kleuters en implementeren evt. 
noodzakelijke andere werkwijze 
en/of instrument. 

Aanpassingen die gedaan moesten 
worden, zijn gedaan.  
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Burgerschapsonderwijs. Voldoen aan de eisen 
van het curriculum. 

Bestaande 
burgerschapsactiviteiten zijn in 
beeld gebracht. Eventuele hiaten 
zijn bekend. 

Dit is niet gerealiseerd. 

 

Klachten en regelingen 
Het team van de Bongerd staat open voor klachten. Een klacht wordt in eerste instantie besproken 

met de betreffende persoon. In tweede instantie kan deze besproken worden met de directie of de 

vertrouwenspersoon. Indien geen passende oplossing wordt gevonden, is er de mogelijkheid voor 

ouders om zich te wenden tot het bestuur of de onafhankelijke geschillencommissie. Het afgelopen 

schooljaar waren er geen klachten.  

PR en communicatie 
In 2020-2021 maakte COVID dat we een aantal zaken anders moesten organiseren. Sommige 

geplande communicatiemomenten vervielen, anderen werden online gehouden. De communicatie 

over de leerling, de activiteiten in de groep, werd hoofdzakelijk vanuit de groepsleerkracht gestuurd. 

Via onze maandelijkse nieuwsbrief bleven ouders op de hoogte van schoolbrede zaken. Vanwege 

COVID zijn er diverse aanvullende brieven verstuurd om helderheid te geven over de consequenties 

van de overheidsbesluiten op de organisatie van het onderwijs op onze school. De jaarkalender gaf 

een overzicht van belangrijke gebeurtenissen gedurende het jaar. Ook via Facebook gaven we een 

inkijkje op diverse activiteiten. In vier van de acht groepen gebruiken we Class Dojo, in alle groepen 

werd Classroom ingezet voor extra berichtgeving. Onze kennismakings- en rapportgesprekken in 

september organiseerden we online. Net als de informatieavond voor ouders van de groepen 1-2, 3 

en 8. De open dag kon niet doorgaan vanwege de pandemie net als de thema-avond. Het 

kennismakingsgesprek met de directeur voor nieuwe leerlingen bleef wel een ‘live’ ontmoeting.  

Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad van de Bongerd bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De 

Medezeggenschapsraad kwam meerdere keren bijeen. Vanwege de pandemie waren alle 

bijeenkomsten online. Er was tussentijds overleg met de voorzitter aangaande de lockdown. Vanuit 

de oudergeleding werden er vragen gesteld over de keuze van school om bij aanvang van de 

lockdown oefenmateriaal en/of online omgeving beschikbaar te stellen waarmee leerlingen in de 

laatste dagen voorafgaand aan de kerstvakantie en ook in de vakantie vooruit konden. Aan het eind 

van dit schooljaar nam de medezeggenschapsraad afscheid van twee leden vanuit de oudergeleding 

wiens zittingstermijn verstreken was. Er werden twee nieuwe leden geworven. De 

personeelsgeleding paste, na overleg met de oudergeleding en met instemming van het team van de 

Bongerd, haar taakuren aan. Het huidig aantal taakuren wijkt af van het wettelijk aantal uren maar 

past beter bij de reële tijdsinvestering. In het jaarslag van de medezeggenschapsraad is o.a. te lezen 

welke onderwerpen er werden behandeld. 
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Ouderraad 
De ouderraad is een stichting die geheel bestaat uit ouders. Namens de school fungeerde Niki Elevelt 

(leerkracht) als contactpersoon. Zij is alle vergaderingen (online) aanwezig geweest. In het afgelopen 

jaar ondersteunde de ouderraad bij de organisatie van de sinterklaasviering, de kerstviering, de 

paasviering, de schoolfotograaf, de Bongerd Dag en schoolreis. Vanwege de pandemie moesten we 

helaas het Carnaval annuleren. Koningsspelen werden in een geheel ander jasje gestoken. 

Gedurende het hele jaar zorgde de versiercommissie, waar mogelijk, voor aankleding van de school.  

Onderwijs 

Opbrengsten 
In het afgelopen jaar namen wij, naast methode gebonden toetsen, de midden- en eindtoetsen van 

Cito af. Afname van de middentoets werd vanwege COVID verschoven naar maart. Groep 8 maakte 

in het begin van het schooljaar de drempeltoets en in April de eindtoets.  

Tussenopbrengsten 

Twee keer per jaar, na afname van de CITO toetsen, maakten we een schoolbrede opbrengsten 

analyse. Deze analyses zijn uitgebreid besproken met het team en vormden de basis voor bijstelling 

van de wijze waarop we het onderwijs vormgeven. Na de midden-toetsen van maart besloten we dat 

de resultaten als gevolg van het thuisonderwijs en de verplaatste afnamedata dermate vertekend 

waren dat het onverstandig was om nieuwe schoolbrede interventies te formuleren. De bestaande 

interventies bleven van kracht.  

Eindopbrengsten 

In 2020 maakten de leerlingen van groep 8, als gevolg van de COVID-19 pandemie en de 

bijbehorende landelijke maatregelen, geen Eindcito. Dit jaar was dat weer wel mogelijk. In de  

onderstaande tabel staan de resultaten van de afgelopen 6 jaren.   

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gemiddelde score (LG) de Bongerd 536,7 535,8 536,8 539,4  534.7 

Landelijk gemiddelde score (LG) 534,5 535,2 535,2 535,7  534.5 

Gastlessen 
In het afgelopen jaar zijn, vanwege de pandemie, vrijwel geen gastlessen gegeven. Biblioplus 

verzorgde aan het eind van het schooljaar een introductie op het zomerlezen.  

Samenwerkende partijen 
Het contact met de ketenpartners van de Bongerd bleef. Echter, vrijwel alle activiteiten moesten 

echter on hold gezet worden.  
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Naschoolse activiteiten 
In het afgelopen jaar werd de volgende naschoolse activiteit aangeboden: 

• Typetuin, groepen 6,7 en 8 

Vanwege de pandemie gingen de volgende activiteiten niet door: 

• Lets’ Play Music, groepen 5/6 

• MAD Science, groepen 1 t/m 6 

• Schoolvoetbaltoernooi, groepen 3 t/m 8 

 

Overige bijzondere activiteiten 
Veel bijzondere activiteiten vervielen. De volgende bijzondere activiteiten konden, in aangepaste 

vorm, doorgaan: 

• Opleiding brigadiers 

• Fietscontrole 

• ANWB Streetwise 

• Kinderpostzegels 

• Voorleeswedstrijd 

• Kamp 

• Musical 

• Open lesmiddagen VO 

• Kinderboekenweek 

• Literatuur leskisten 

• Letterfeest 

• Nationale voorleesweken 

• Sinterklaasviering 

• Kerstviering 

• Pasen 

• Koningsspelen 

• Schoolfotograaf 

• Bongerd dag 

• Schoolreis 

Personeel 

Schoolformatieplan 
Het aantal leerlingen dat een school heeft, bepaalt het aantal formatieplaatsen. Vanuit de formatie 

konden we acht groepen formeren en een intern begeleider, administratief medewerker en directeur 

inzetten. Vanuit de werkdrukmiddelen werd de inzet van een onderwijsassistent gefinancierd en via 

cofinanciering met de gemeente een vakdocent gym voor enkele gymlessen. Deze gymdocent is 

tevens mentor voor studenten beweegonderwijs. In het afgelopen jaar ondersteunde een 

beweegteam van studenten de gymlessen die op dinsdag werden gegeven. In meerdere groepen 
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waren stagiaires actief. In de groepen 3 en 6 gaven twee vierdejaars studenten van de PABO 

gedurende een groot deel van het schooljaar op maandag en dinsdag les. Binnen ons team hebben 

we een rekenspecialist en een deskundige op het gebied van meerbegaafdheid. Ook hebben we twee 

ICT coördinatoren en een cultuur coördinator. Schoonmaak- en conciërgewerkzaamheden worden 

ingehuurd bij IBN. 

Ziekteverzuim 
Zoals in de inleiding reeds werd aangegeven was er afgelopen jaar sprake van een ongekend hoog 

ziekteverzuim. In februari melden zich 3 collega’s ziek. Zie onderstaande tabellen. Vanwege de 

overgang naar een nieuw personeelsadministratiesysteem ontbreken de cijfers over 

verzuimfrequentie en de gemiddelde verzuimduur en zijn ook de tabellen verschillend van aard.  

  Verzuim 
percentage 

 Verzuim 
frequentie 

 Gemiddelde 
verzuimduur 

 

 2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Mannen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

Vrouwen 1.37 1.37 1.79 1.17 1.56 0.82 30,36 4.07 2.50 

Totaal 1.09 1.10 1.37 1.01 1.34 0.67 30,36 4.07 2.50 

 

2020-2021 

 
augustus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli  

percentage 0,00 0,00 2,12 5,69 5,38 0,52 20,54 18,75 18,80 18,80 20,10 9,73 

             

Professionalisering 

Er zijn diverse studie(mid)dagen voor het team geweest. Deze zijn onder meer ingevuld met: 

• Expliciete Directe Instructie (EDI) 

• Begrijpend Lezen 

• Met Sprongen Vooruit 

• Onderzoekswerkplaats 

• Cultuur 

• Schoolopbrengsten, groepsanalyse 

• Conferentiedag 

• Jaarkalender, werkverdelingsplan, groepsverdeling 

Aan de hand van een op maat scholingtraject voor alle directeuren van Optimus vond 

professionalisering van de directie plaats. Via de e-learning module van Optimus werden ook diverse 

modules gevolgd en ook de bovenschools georganiseerde scholing werd goed bezocht (o.a. didactiek 

van het lezen, doelgericht interveniëren, analyse-M-toetsen, Masterclass P. Kirchner, Google 

Classroom, ..). Onze directeur, intern begeleider, cultuur- en verkeerscoördinatoren participeerden in 

externe netwerken. Met alle leerkrachten en de intern begeleider werden ontwikkelgesprekken 

gevoerd waarin ook stilgestaan werd bij formeel en informeel leren. 
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Studenten / stagiaires 
Afgelopen jaar is de Bongerd opleidingsschool geworden. Een opleidingsschool werkt gewoonlijk 

samen met een schoolopleider. Vanwege ziekte was er echter geen schoolopleider beschikbaar. De 

begeleiding van de stagiaires bleef hierdoor in zijn geheel handen van de teamleden. In 2020 / 2021 

boden we stageplaatsen aan zes PABO-studenten, een ALPO student, twee onderwijsassistenten en 

drie HAN studenten LO. Vanwege COVID besloten we om geen snuffelstages te laten plaatsvinden. 

De aanwezigheid van de stagiaires bleek extra waardevol toen zij tijdens de lockdown een belangrijke 

rol vervulden bij de organisatie van de noodopvang. 

Thema’s vanuit de school 

Thuisonderwijs 
Ingegeven door de omstandigheden, hebben we opnieuw thuisonderwijs gegeven. Met de ervaring 

van de eerste lockdown op zak voerden we diverse aanpassingen door. Van ouders en leerlingen 

kregen we terug dat dit veranderingen ten goede waren. Meer dan in de eerste periode was er een 

toestroom op de noodopvang. Door inzet van stagiaires, intern begeleider, onderwijsassistent en 

directie waren we in staat om de leerkrachten vrijwel volledig vrij te roosteren voor het lesgeven. 

Desondanks bleef het organiseren van het online aanbod een fikse uitdaging die veel veerkracht en 

inventiviteit vroeg.  

Onderzoekswerkplaats 
In 2019 is de Onderzoekswerkplaats van start gegaan op de Bongerd. Een samenwerking tussen de 

Bongerd, de HAN en het IXperium. Doelstelling van de onderzoekswerkplaats is het ontwikkelen van 

een leerarrangement metacognitieve vaardigheden voor op onze school. In het afgelopen jaar 

ontwikkelden we een lessenserie die in groep 6 beproefd werd. Gedurende 14 weken brachten we 

de leerlingen kennis van de 7 metacognitieve vaardigheden bij en creëerden we een setting waarin 

geoefend kon worden. Na afloop van deze 7 weken werd een groepsdoel gekozen waar nog langer 

meer geoefend werd. Kinderen konden ook persoonlijke doelen kiezen om zichzelf daar verder in te 

bekwamen. Met de collega’s van de andere jaarlagen werden bijeenkomsten georganiseerd om zicht 

te krijgen op de leerlijn. Ook ontwikkelden we een meetinstrument waarmee het handelen van de 

leerkracht in relatie tot metacognitieve vaardigheden in beeld gebracht kon worden.  

Begrijpend lezen 
De werkgroep Begrijpend lezen onderzocht op welke, wetenschappelijk verantwoorde, wijze het 

begrijpend lezen in de school verbeterd kon worden. Zij droegen de meest recente inzichten over 

aan de teamleden, gaven richting aan en handvatten voor het experimenteren met andere, naar 

verwachting meer effectieve, interventies in de groepen. Hiervoor werden studie(mid)dagen en 

teambijeenkomsten benut. Ook werd er een community op Woow ingericht en zijn er 

inspiratiemomenten opgenomen in de jaarkalender. In samenwerking met Biblioplus en een aantal 

andere Optimusscholen, zijn er rijke leesteksten aangeschaft voor de groepen 3 t/m 8 welke 

gekoppeld aan BLINK! bij ieder thema beschikbaar zijn. 

Cultuur 
Afgelopen jaar werden onze beleidsuitgangspunten helder. We willen lokaal en regionaal 

erfgoededucatie vervlechten in ons onderwijs waarbij de kinderen zich verwonderen, ontdekken en 
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doen. In 2020 / 2021 experimenteerden we voor een eerste keer met een lesbrief. In samenwerking 

met Tante Ellen, een extern bureau, ontwikkelen we komend schooljaar voor iedere periode tussen 

de vakanties door, lesbrieven waarmee cultuur in de groepen vormgegeven kan worden. Waar 

wenselijk koppelen we cultuur aan de thema’s van BLINK! en/of de kleuterthema’s. 

Met Spongen Vooruit 
Op de Bongerd werken we in groep 3 t/m 8 met Snappet. In alle groepen wordt dit program ingezet 

ter ondersteuning van het rekenonderwijs. Voordelen van het gebruik van Snappet zijn onder meer 

het adaptieve karakter, de directe feedback en het zicht op de (persoonlijke) leerdoelen van 

kinderen. Een nadeel is dat het digitale karakter met name voor leerlingen voor wie handelend leren 

een uitkomst is, tekortschiet. Om die reden is besloten om Met Spongen Vooruit toe te voegen aan 

ons rekenonderwijs. In het afgelopen jaar is de aanpak voor de groepen 3 t/m 5 vorm gegeven. In 

deze groepen worden beide instrumenten nu ingezet.  

Thematisch onderwijs groep 1/2 
In de groepen 1/2 wordt thematisch gewerkt. Kerndoelen staan centraal en leerkrachten werken bij 

ieder thema het aanbod uit. In het afgelopen jaar hebben de groepsleerkrachten het aanbod tegen 

de loep gehouden om te zien of alle doelen (voldoende) geborgd zijn in de jaarcyclus. Daar waar dit 

niet zo was, is het aanbod aangepast.  

Bijscholing 
In het tweede tijdvak, vroegen we subsidie aan om iets extra’s te kunnen bieden aan leerlingen die 

dat na het thuisonderwijs van het voorjaar 2020 konden gebruiken. Er werd een naschools aanbod 

gecreëerd waar plek was voor 20 leerlingen. In Van Kuijk Personal Support werd een partner 

gevonden die deze bijscholing kon verzorgen. We zagen dat de meeste leerlingen baat hadden bij de 

bijscholing. Reden voor ons om in het vijfde tijdvak nogmaals de subsidie aan te vragen.  

Nationaal Program Onderwijs 
Per 1 februari kondigde de overheid aan dat er een Nationaal Program Onderwijs (NPO) zou worden 

gelanceerd. Dit om, na de periode van thuisonderwijs, een extra impuls te geven aan de ontwikkeling 

van kinderen. Op de Bongerd maakten we een plan waarbij we, in het verlengde van de ambities van 

ons jaarplan, een rijke(re) leeromgeving konden creëren voor de leerlingen, investeerden in extra 

scholingsmomenten voor leerkrachten en ondersteuning van leerlingen door een onderwijsassistent.  

Kwaliteitszorg 
Er is een meerjarenplanning gemaakt die voorziet in 
structurele evaluatie van thema’s op meerdere niveaus. Dit 
jaar zijn er echter geen WMK-PO vragenlijsten uitgezet in het 
team. Ook is er geen quickscan gemaakt. Hier is voor gekozen 
vanwege de werkdruk die de lockdown, de uitval van 3 
collega’s, de verschoven planning voor afname van de 
middentoetsen en rapportgesprekken met ouders en de extra 
werkzaamheden die het vormgeven van het NPO, 

veroorzaakte. 
 
Wel is in de periode februari – april de tweejaarlijkse oudertevredenheidsenquête afgenomen. Van 
de 124 gezinnen, vulden 94 de enquête in. In het blauwe kader hiernaast worden de scores 
weergegeven.  

Waardering: 
1. Tevredenheid: 7,7 
2. Veiligheid: 7,7 
3. Welbevinden: 7,8 
4. Onderwijs op afstand: 7.7 
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Kort samengevat: Ouders zijn veelal tevreden over de school en zeer tevreden over de leerkrachten 
van hun kind. Ouders zien  ziet dat hun kind erg graag naar school gaat en zich veilig voelt op in de 
klas, de school en het schoolplein. De kinderen zorgen voor elkaar en weten dat wij er voor hen zijn. 
Ook de stijgende waardering voor hulp die geboden wordt bij leerproblemen en de waardering voor 
wat kinderen op school leren is substantieel. Dit zijn onderdelen waar de Bongerd in de afgelopen 
jaren extra in heeft geïnvesteerd. Het is mooi dat deze ontwikkeling gezien en gewaardeerd wordt.  
Is er dan geen aandachtspunt? Jawel, de waardering voor het schoolplein viel erg laag uit. Iets waar 
we als school mee aan de slag gaan. Ter aanvulling is het goed om te vermelden dat de kinderen zelf 
een ruim voldoende aan het schoolplein geven.  
 
Ook de vragenlijst veiligheid voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 maakt deel uit van de 
kwaliteitscyclus. Deze is in dezelfde periode als de oudertevredenheidsdenquête afgenomen. De 
resultaten waren zeer positief en in lijn met voorgaande jaren. Over het geheel van resultaten en 
voornemens wordt de onderwijsinspectie geïnformeerd. 
 
Uit de medewerkerstevredenheidsenquête kwam een enkel aandachtspunt. Dit betreft de 
afstemming van het onderwijs op de behoefte van meerbegaafde leerlingen. In het jaarplan 2021-
2022 is dan ook de ambitie opgenomen om dit beter vorm te geven.  
 
 


