
 

  

Jaarverslag de Bongerd 
2021-2022 
 
‘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 
4-7-2022 
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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. 
 
Dit schooljaar stond in teken van het herpakken van het onderwijs zoals we dat voor de pandemie 

gewend waren. Opkrabbelen en doorgaan. Kinderen waren nog veelvuldig afwezig, de druk op 

ouders en school om alles steeds weer opnieuw te organiseren bleef tot en met begin 2022 goed 

merkbaar. Met het voorjaar kwam wat meer ontspanning. Echter, nog altijd is de impact die Corona 

heeft, merkbaar. Niet iedereen is even gezond en veerkrachtig als voorheen, schooldagen zien er nog 

steeds anders uit. We merken het aan de kinderen, aan u, aan onszelf. We voelen de verliezen die 

geleden zijn en verlangen tegelijkertijd naar nog meer vrolijkheid, rust, ritme en plezier. In deze 

context werkten we zo goed als maar kon door aan goed onderwijs, aan steeds beter onderwijs. We 

ontwikkelden een leerarrangement metacognitieve vaardigheden dat leerlingen onderwijst in het 

‘leren leren’, professionaliseerden ons als opleidingsschool, boden bijscholing voor kinderen met 

leerachterstanden, zorgden ervoor dat een aantal leerlingen van groep 7 en 8 middels extra 

instructie in twee- of drietallen (high dossage tutoring) betere resultaten haalden, borgden ons 

thematisch, op doelen gestoelde kleuteronderwijs, implementeerden een nieuwe leesmethode in 

groep 3, bekwaamden ons in het zelf ontwerpen van lessen begrijpend lezen en luisteren, namen 

nieuw ontworpen lesbrieven voor ons cultuuronderwijs in gebruik, besloten kwaliteitskaarten in te 

gaan zetten voor borging van ons onderwijs, gaven vorm aan een aanpak voor (reken)onderwijs aan 

meer- en hoogbegaafden leerlingen, implementeerden het in 2020-2021 ontworpen concept voor 

collegiale consultatie gerelateerd aan het werken met Expliciete Directe Instructie (EDI) in alle 

groepen, bekwaamden ons verder in Met Sprongen Vooruit, doorliepen een pilot met Blink! in groep 

4, beproefden meerdere taalmethodes voor de groepen 4/5 en kozen de methode die we komend 

schooljaar in gebruik gaan nemen en, last but not least, formuleerden we onze onderwijsvisie. 

Slaagden we er in om alle voornemens te realiseren? Nee. Het afgelopen jaar vroeg de personele 

bezetting extra aandacht. Dit heeft impact gehad op de realisatie van de doelen die we formuleerden 

ten aanzien van de keuze voor een nieuw leerlingvolgsysteem (LOVS) voor kleuters en het 

formuleren van overgangscriteria voor groep 2 naar 3. Ook de koppeling van onze analyse van de 

sociaal emotionele ontwikkeling (Viseon) aan de schoolbrede analyse heeft vertraging opgelopen. 

Ons streven was dit bij de M-toetsen vorm te geven, dat is bij de E-toetsen geworden. Het lukte ons 

niet om de gewenste pilot met webinars voor ouders vorm te geven en ook de voortgang op het 

thema burgerschap heeft stilgelegen. Beide thema’s lagen hoofdzakelijk belegd bij de directie. 

Overigens, wellicht ter geruststelling, is het niet zo dat er geen burgerschapsonderwijs gegeven 

wordt op onze school. Dit is wel degelijk het geval. Ons voornemen het aanbod te ijken en te 

bundelen in een leerlijn, is niet gerealiseerd. De ontwikkeling van techniekonderwijs is afgelopen 

schooljaar niet opgestart. Deze bovenschoolse ontwikkeling is nog niet van dien aard dat dit zich laat 

vertalen in concrete acties op school. Tot slot staat er nog geen nieuw speeltoestel op het 

achterplein. Niet omdat het niet kan, maar omdat plaatsing weloverwogen uitgesteld is omdat 

samen opgaan met de herontwikkeling van de Kerstraat in de zomer van 2022 voordelen zou 
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opleveren ten aanzien van aanschaf en plaatsing. Nu de gemeente de plannen heeft doorgeschoven 

naar 2023 heroverwegen we dit besluit.   

En onze leerlingen? Hoe ging het daarmee? Ze speelden, ze leerden, groeiden en genoten dagelijks. 
Bij de CITO eindtoetsen zagen we dat de groepsopbrengsten in het afgelopen jaar over de gehele 
linie op niveau waren. We zagen ook aandachtspunten. In, met name, de hogere groepen betrof dat 
de omgang met elkaar, het samenzijn in de vrije momenten. In de jongste groepen de 
taalvaardigheid en zelfredzaamheid van de kinderen. In de school passen we ons aanbod en onze 
werkwijze daarop aan zodat hier extra aandacht en begeleiding voor is.  
 
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 
 

 

  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
 

2018-2019 
 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

193 183 179 
 

188 
 

191 180 183 

         

         

Leerlingenaantal op leeftijd  
  

 

 

  

  2015-2016 2016-2017 2017 / 2018 
 

2018 / 2019 
 

2019 / 2020 2020/2021 2021-2022 

4 t/m 7 jr 100 90 94 
 

93 
 

93 87 92 

8 jr. en ouder 93 93 85 
 

95 
 

98 93 91 

Totaal 193 183 179 
 

188 
 

191 180 183 

 

Instroom 

instroom per schooljaar   

2017 / 2018 24 

2018 / 2019 31 

2019 / 2020 20 

2020 / 2021 29 

2021 / 2022 33 

 

Uitstroom (verhuizingen en schoolverlaters) 

  
Andere 

basisschool 
Onbekend Schoolverlater 

Speciaal 
basisonderwijs 

Speciaal 
onderwijs 

Verhuizing 
Voortgezet 
(speciaal) 
onderwijs 

Totaal 

2017 / 2018 1   17 4   1   23 

2018 / 2019           1 17 18 

2019 / 2020     28 1       29 

2020 / 2021 1   25     5   31 

2021 / 2022 1  22 2  1  26 
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Uitstroom naar het VO in percentages 

  vwo havo/vwo havo 
havo/v-

t 
vmbo vmbo-t 

vmbo 
lager 

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% 

2021 / 2022 13,6% 9,1% 18,2%   40,9% 18,2% 

 

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 de groepen 1/2, 3, 6, 7 en 8 werd er twee dagen in de week lesgegeven door 

afstudeerder aan de PABO. Naast de afstudeerders waren er alle groepen stagiaires aanwezig. Het 

lesgeven op school werd in de week voor kerst onderbroken door de lockdown vanwege COVID-19. 

Na de kerstvakantie hebben we het onderwijs op school kunnen hervatten. Tot en met het voorjaar 

werden we veelvuldig geconfronteerd met leerlingen die afwezig waren vanwege COVID-

besmettingen in het gezin.  

Op de teldatum 1 oktober hadden we 183 leerlingen.  

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. Aan het eind van schooljaar 2021-2022 stelden we een nieuwe 

onderwijsvisie op.  

Evaluatie jaarplan 2021-2022 
In het jaarplan formuleerden we de doelen die we in schooljaar 2021-2022 wilden realiseren. De 

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

Hieronder een rapportage op hoofdlijnen over de voortgang van de schoolontwikkeling.  
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Ambitie Doel Beoogd resultaat 2021-2022 Realisatie 

Eigenaarschap, zicht 
op eigen ontwikkeling 
en zelf reflecterend 
vermogen van 
kinderen vergroten, 
incluis het in gesprek 
zijn met (ouders) van 
leerlingen over hun 
leerdoelen 

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 

Het leerarrangement Meta 
Cognitieve Vaardigheden (MCV) 
voor de groepen 3 en 6 wordt 
uitgewerkt. Dit leerarrangement 
bevat een uitgewerkt handvat 
voor het voeren van 
kindgesprekken. In 2021-2022 
wordt duidelijk of en zo ja, welke 
ICT omgeving het aanleren van 
MCV kan ondersteunen. De 
ontwikkelde leerlijn wordt 
overgedragen aan de overige 
teamleden zodanig dat zij in 
schooljaar 2022-2023 (onderdelen 
van) de leerlijn MCV kunnen 
aanbieden in hun eigen groep.  

Er is een lessenserie ontwikkeld voor 
groep 3 en 6. Deze standaard is geschikt 
gemaakt voor gebruik in de andere 
groepen. Er zijn boeken aangeschaft 
waarmee de lessen meer betekenisvol 
gegeven kunnen worden. Het team is 
geschoold en staat klaar om komend 
schooljaar voor het eerst lessen in 
metacognitieve vaardigheden in de eigen 
groep te gaan geven. 

Bestendigen huidige 
kwaliteitscyclus 

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

Werkwijze waarop we voortgang 
in de beleidsontwikkeling 
bewerkstellingen en volgen, 
verankeren in de school. 

Er is een format kwaliteitskaarten 
ontwikkeld. Werkgroepen leveren hun 
product op met een kwaliteitskaart. Deze 
worden via het Bongerd Borgboek 
ontsloten. Dat betekent dat nieuwe 
medewerkers sneller ingewerkt kunnen 
worden en nieuwe werkwijzen 
makkelijker geïmplementeerd worden. 
Ook stimuleert dit het eenduidiger en 
conform afspraken werken door de 
school.  

Doorgaande lijnen 
borgen 

Kruisbestuiving 
werkwijzen en daarmee 
kwaliteitsimpuls  

Er worden dit schooljaar 
momenten ingepland voor 
collegiaal klasbezoek vanuit 
werkgroepleden. 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. We 
starten het schooljaar met 
klasbezoeken EDI, aansluitend 
volgen klasbezoeken voor Met 
Sprongen Vooruit. 

Afgelopen schooljaar heeft de werkgroep 
EDI klasbezoeken afgelegd en 
geconcludeerd dat de implementatie zeer 
succesvol is verlopen. Voor met Sprongen 
vooruit bleek het instrument klasbezoek 
bij nader inzien niet geschikt.  

(her)ontwerpen van 
het cultuuronderwijs 

Doorgaande lijn 
erfgoededucatie 

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

Het proces is schoolbreed vormgegeven. 
De lesbrieven van dit jaar zijn in gebruik 
genomen. Het succes ervan is na iedere 
periode geëvalueerd waarna bijstelling 
heeft plaatsvonden. Er is een planning 
gemaakt voor schooljaar 2022-2023. Er 
wordt gestuurd op integratie van cultuur, 
zaakvakken en begrijpend lezen. We zijn 
nu zover dat het toevoegen van gastlessen 
het aanbod nog weer verder kan verrijken.  
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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  

Er zijn schoolbrede afspraken 
gemaakt over het aanbod van Met 
Sprongen Vooruit op de Bongerd 
waarmee de aanpak effectiever is 
en de doorgaande lijn zichtbaar. 
De integratie van Snappet en Met 
Sprongen Vooruit in de groepen 
6,7 en 8 is gerealiseerd 

In de groepen 7 en 8 is voor de 
rekendoelen het doelgericht gezamenlijk 
gebruik van Snappet én  Met Sprongen 
Vooruit, in beeld gebracht. Alle 
leerkrachten zijn geschoold.  

(her)ontwerpen van 
het leesonderwijs 

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

Er zijn schoolbrede afspraken 
gemaakt over het aanbod van 
Begrijpend Lezen op de Bongerd 
waarmee de aanpak effectiever is 
en de doorgaande lijn zichtbaar 

Er is een eigen leerlijn Begrijpend Lezen 
ontworpen. Deze zal in schooljaar 2022-
2023 gebruikt gaan worden. Voor de 
hogere groepen zijn meerdere (eigen) 
leeslessen ontworpen. Deze lessen zijn 
uitdagender voor de leerlingen. Het 
accent van het lezen ligt minder op het 
aanleren van strategieën. Daarmee is de 
aard van de lessen wezenlijk veranderd. 
Minder technisch meer leesmeters, 
leesplezier en leesbegrip.  

Taal Eenduidige taalaanpak in 
de doorgaande lijn  

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

We hebben besloten om bij aanvang van 
2022-2023 in de groepen 4 en 5 de 
taalmethode Nieuw Nederlands Junior in 
gebruik te nemen. De groepen 6 t/m 8 
maken gebruik van Snappet.   

LOVS en rapport 
groepen 1-2 

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 

Vanuit de oriëntatie is besloten om ons 
verder te verdiepen in 2 instrumenten. 
Per oktober 2022 is duidelijk welk 
instrument de Bongerd in gebruik gaat 
nemen. Dit instrument wordt vervolgens 
aansluitend geïmplementeerd.  

Overgang groep 2-3 Heldere criteria voor de 
overgang van leerlingen 
van groep 2 naar groep 
3. 

Criteria voor overgang van groep 2 
naar 3 zijn bekend. Dit handvat 
draagt bij aan een zorgvuldige 
afweging voor doorstoom dan wel 
kleuterverlenging, gebaseerd op 
de meest wezenlijke factoren.  

Dit is niet gerealiseerd.   

Themaonderwijs groep 
1-2 

Borging themaonderwijs 
groep 1-2 

De kaders en de belangrijkste 
pijlers van het onderwijs in de 
groepen 1-2 is vastgelegd in een 
borgingsdocument  

Het beoogd resultaat is behaald. 

Onderwijs aan meer- 
en hoogbegaafden 

Duidelijk aanbod voor 
meer- en 
hoogbegaafden op onze 
school 

Op dit moment ontbreekt het aan 
handvatten voor een goede 
begeleiding aan meer- en 
hoogbegaafden in de groepen. 
Daarbij is er behoefte aan 
evaluatie van de opzet van de 
plusklas op school. Gewenst 
resultaat is een duidelijke 
positionering van het onderwijs 
aan meer- en hoogbegaafden op 
onze school. Kortom: wie doet wat 
op welke manier met welke 
middelen en wat is de reikwijdte 
van onze mogelijkheden. 

In de groepen 5 en 7 is een pilot 
gehouden met verkorte (reken)instructies 
en aanvullend, verrijkend aanbod. Deze 
ervaringen zijn positief. Er is besloten om  
de aanpak in schooljaar 2022-2023 in de 
groepen 4 t/m 8 te implementeren en uit 
te breiden naar taal.  
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Duurzame 
schoolorganisatie 

Een schoolorganisatie 
die past bij de 
(teruggelopen) 
leerlingaantallen en die 
schommelingen in 
leerlingaantallen 
veerkrachtig kan 
opvangen zonder dat de 
organisatie van het 
onderwijs jaarlijks ter 
discussie staat. 

Een concept voor een duurzame 
schoolorganisatie dat past bij de 
Bongerd 

De eerste stappen (het richten) zijn gezet. 
Met het team en ouders hebben we een 
nieuwe onderwijsvisie voor de school 
vormgegeven. Omdat gedurende dit 
schooljaar bleek dat de prognose van 
leerlingaantallen minder negatief was dan 
verwacht, hebben we besloten om de fase 
van het inrichten (van de 
organisatiestructuur) door te schuiven 
naar schooljaar 2022-2023.  

Verbeterde analyse 
resultaten (SEO) 

Meer balans de 
aandacht bij de 
schoolbrede analyses 
voor cognitieve en niet-
cognitieve opbrengsten. 
Dit kan aanleiding geven 
om middels andere 
(effectievere) 
oplossingen het 
leerrendement van 
kinderen kunnen 
verhogen.  

De resultaten van Kijk! en Viseon 
(SEO), worden (op hoofdlijnen) 
toegevoegd aan de schoolbrede 
analyse en in teamverband 
besproken tijdens de halfjaarlijkse 
opbrengsten-analyse 

Dit is in concept gerealiseerd bij de 
analyse van de eindopbrengsten in juni.  

(her)ontwerpen van 
het techniekonderwijs 

Voldoen aan de eisen 
van het curriculum 

We volgen bovenschoolse 
ontwikkeling met betrekking tot 
het techniekonderwijs.  

Er zijn geen ontwikkelingen geweest.  

Burgerschapsonderwijs Voldoen aan de eisen 
van het curriculum 

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

Dit is niet gerealiseerd.  

Aantrekkelijker 
schoolplein 

Het schoolplein achter 
opfrissen 

Toevoegen van een speeltoestel, 
vervanging rubberen tegels 
waarna in 2025 herstrating van 
het hele schoolplein volgt. 

Er zijn middelen geworven voor het 
speeltoestel. Plaatsing ervan is uitgesteld 
omdat het samen optrekken met de 
gemeente (die de Kerkstraat gaat 
herinrichten) financiële en 
organisatorische voordelen oplevert. 

 

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 2021-2022 zorgde COVID er nog steeds voor 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 nog 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. 
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De publicaties op Facebook nemen af. De beperking vanuit de AVG maakt het minder aantrekkelijk 

om ‘even snel’ een bericht te publiceren. 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 in de meeste gevallen live. Net als de 

informatieavond voor ouders van de groepen 1-2, 3 en 8. De open dag is verzet en kon daardoor toch 

plaatsvinden. Het kennismakingsgesprek met de directeur voor nieuwe leerlingen bleef een ‘live’ 

ontmoeting. We besloten om in schooljaar 2022-2023 de ouderapp Parro in gebruik te gaan nemen.  

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

Medezeggenschapsraad kwam meerdere keren bijeen. Sommige bijeenkomsten waren online 

anderen op school. Wanneer nodig vond tussentijds afstemming plaats met de voorzitter en de 

secretaris aangaande de consequenties vanwege COVID. Vanuit de oudergeleding werden er vragen 

gesteld over de oudercommunicatie. De medezeggenschapsraad nam afscheid van haar voorzitter 

wiens zittingstermijn verstreken was en een personeelslid dat vertrok. Er werd een nieuwe ouderlid 

geworven. De vacature voor een personeelslid staat nog open. In het jaarslag van de 

medezeggenschapsraad is o.a. te lezen welke onderwerpen er werden behandeld. 

Ouderraad 
De ouderraad is een stichting die geheel bestaat uit ouders. Namens de school fungeerde Niki Elevelt 

(leerkracht) als contactpersoon. Zij is tot aan mei alle vergaderingen (online) aanwezig geweest. 

Vanwege haar vertrek is de afstemming tussen school en de OR tot aan de zomervakantie via Linda 

van Summeren (directeur) verlopen. In het afgelopen jaar ondersteunde de ouderraad bij de 

organisatie van de sinterklaasviering, de kerstviering, de Carnaval, de paasviering, de Koningsspelen 

de schoolfotograaf en de Bongerd Dag. Ook pakten zij de organisatie van het schoolvoetbal op. 

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

In het afgelopen jaar zag de OR haar inkomsten minder worden doordat het aantal ouders dat geen 

bijdrage betaalde groeide. De OR beraad zich zowel op manieren om deze tendens te keren als de 

consequenties die hier mogelijk uit voortvloeien. 
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Onderwijs 

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

eindtoetsen van Cito af. 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. Dit jaar presenteerde iedere leerkracht daarbij ook de analyse van de eigen groep. Deze 

analyses zijn uitgebreid besproken met het team en vormden de basis voor eventuele bijstelling van 

de wijze waarop we het onderwijs vormgeven.  

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.   

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Gemiddelde score (LG) de Bongerd 535,8 536,8 539,4  534.7 538,0 

Landelijk gemiddelde score (LG) 535,2 535,2 535,7  534.5 534.8 

Gastlessen 
Afgelopen schooljaar hebben we een deel van het budget van het Nationaal Program Onderwijs 

(NPO) besteed aan de inzet van Qrabblaars. Zij verzorgden gastlessen met een speciaal karakter. Ook 

Biblioplus verzorgde enkele gastlessen. Daarnaast gaf Perry Peeters een in gastles in groep 6.  

Samenwerkende partijen 
Het contact met de ketenpartners van de Bongerd bleef. Vanwege de herinrichting van de Kerkstraat, 

is er tevens met regelmaat contact met de projectleider die namens de gemeente dit project 

aanstuurt. We werkten samen met de HAN. Enerzijds omdat we als opleidingsschool toekomstige 

leerkrachten een stageplek bieden, anderzijds omdat we in de Onderzoekswerkplaats onze 

expertises bundelen ten gunste van de ontwikkeling van een leerarrangement Metacognitieve 

vaardigheden. In samenwerking met Biblioplus zijn er goede leesvoorwaarden gecreëerd.  

Naschoolse activiteiten 
In het afgelopen jaar werden de volgende naschoolse activiteit aangeboden: 

• Typetuin, groepen 6,7 en 8 

• Lets’ Play Music, groepen 5/6 

• Schoolvoetbaltoernooi, groepen 3 t/m 8 
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Overige bijzondere activiteiten 
De volgende bijzondere activiteiten vonden, soms in aangepaste vorm, doorgang: 

• Opleiding brigadiers 

• Fietscontrole 

• ANWB Streetwise 

• Kinderpostzegels 

• Voorleeswedstrijd 

• Kamp 

• Musical 

• Open lesmiddagen VO 

• Kinderboekenweek 

• Literatuur leskisten 

• Letterfeest 

• Nationale voorleesweken 

• Sinterklaasviering 

• Carnaval 

• Pasen 

• Koningsspelen 

• Schoolfotograaf 

• Bongerd dag   
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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 maandag werden gegeven. In alle groepen waren 

stagiaires actief. In de groepen 1-2, 3, 6, 7/8 gaven 4 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 meer-begaafdheid. Ook hebben we een ICT 

coördinator en een cultuur coördinator. Schoonmaak- en conciërgewerkzaamheden worden 

ingehuurd bij IBN. 

Ziekteverzuim 
In het afgelopen schooljaar … (aanvullen na ontvangst jaarcijfers PZ).  

Per jaar in de afgelopen 3 jaren 

  Verzuim 
percentage 

 Verzuim 
frequentie 

 Gemiddelde 
verzuimduur 

 

Schooljaar 2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

percentage 1.37 4,81  0.67 0,72  2.50 4  

 

Per maand 

 

 

Jaartal 
 

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

’20-‘21 -- 0,00 0,00 2,12 5,69 5,38 0,52 20,54 18,75 18,80 18,80 20,10  
’21-‘22 4,43 4,42 4,13 4,74 4,01 3,75 6,43 7,66 3,8 4,93 4,71 4,73  
         

Professionalisering 

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

• Professionele dialoog 

• Begrijpend Lezen 

• Onderzoekswerkplaats 

• Cultuur 

• Schoolopbrengsten, groepsanalyse 

• Conferentiedag 

• Jaarkalender, werkverdelingsplan, groepsverdeling 

• Onderwijsvisie 

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

professionalisering van de directie plaats. Onze directeur, intern begeleider, cultuur- en 

verkeerscoördinatoren en de leerkrachten in het designteam participeerden in externe netwerken. 
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Met alle leerkrachten en de intern begeleider werden ontwikkelgesprekken gevoerd waarin ook 

stilgestaan werd bij formeel en informeel leren. 

Studenten / stagiaires 
Afgelopen jaar boden we stageplaatsen aan zeven PABO-studenten en drie HAN studenten 

Lichamelijke opvoeding. De aanwezigheid van de stagiaires bleek extra waardevol op het moment 

dat één van de leerkrachten eerder in het schooljaar stopte en 2 afstudeerders het werk overnamen. 
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Thema’s vanuit de school 

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. Inmiddels is er een concept 

ontwikkeld voor de groepen 3 en 6. Dit concept is in deze groepen ook beproefd. Het volledige team 

is meegenomen in deze ontwikkeling en staat klaar om komend schooljaar in iedere groep aan de 

slag te gaan met Metacognitieve Vaardigheden. Hiermee neemt het inzicht bij leerlingen in hoe je 

leert toe en groeit de vaardigheid.   

Begrijpend lezen 
De werkgroep Begrijpend lezen en luisteren stimuleerde het eigen lesontwerp aan de hand van rijke 

teksten en ontwikkelde, samen met het team, een eigen leerlijn van groep 1-2 t/m 8. De leerlijn 

wordt volgend schooljaar beproefd. Ook het ontwerpen van eigen lessen gaat door. Hiermee wordt 

een verzameling van gevarieerde, betekenisvolle lessen aangelegd.  

Cultuur 
In samenwerking met Tante Ellen, een extern bureau, ontwikkelden we afgelopen schooljaar 

lesbrieven waarmee cultuuronderwijs in de groepen vormgegeven werd. De integratie met BLINK! en 

de kleuterthema’s zorgde voor betekenisvolle, creatieve lessen waar de leerlingen over het algemeen 

met heel veel plezier aan deelnamen. 

Borging onderwijs groep 1-2 
In de groepen 1-2 wordt zonder methoden, thematisch gewerkt. Afgelopen jaar borgden we de wijze 

waarop dit onderwijs vormgegeven wordt. Daarmee wordt niet alleen de kwaliteit beter. Ook wordt 

het onderwijs beter overdraagbaar en kunnen we het efficiënter organiseren. Dit verlaagt de 

werkdruk en vermindert het risico op verlies van kwaliteit bij het vertrek van collega’s.   

Nationaal Program Onderwijs 
Vanuit de extra middelen die verstrekt werden in kader van het Nationaal Program Onderwijs (NPO) 

konden we de inzet van de onderwijsassistent continueren. Daarnaast hebben we ingezet op een 

aanbod van lessen die net even anders waren door de inzet van Qrabble. Verfrissend voor de 

leerlingen, inspirerend voor leerkrachten. Dit was minder succesvol dan gehoopt. Wel profiteerden, 

met name de bovenbouw, van de tijd die vrij kwam. Zij hebben deze benut om, gezamenlijk, 

betekenisvolle lessen begrijpend lezen te ontwerpen. Uit deze middelen werden tevens themakisten 

met rijke leesteksten aangeschaft.  


