Jaarverslag
2021-2022
IKC De Wingerd

Woord vooraf
Voor u het jaarverslag van IKC De Wingerd 2021-2022. In dit verslag kijken we terug op het
schooljaar. We benoemen een aantal verplichte onderdelen. Tevens is er een overzicht van de
stand van zaken betreffende een aantal ontwikkeldoelen.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit verslag?
Neem contact op met het managementteam.

Met vriendelijke groet,
Het managementteam,
Melissa Warnars
Melissa van Eekelen
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1. Schooljaar 2021-2022
Dit schooljaar zijn we van start gegaan met de hoop dat Covid-19 ons onderwijs niet nogmaals zou
ontregelen. Daarnaast hebben we bewuste keuzes gemaakt om het geld vanuit NPO goed in te
zetten. De keuzes die we hierin gemaakt hebben, waren vooral investeringen op verbetering van
de kwaliteit van het onderwijs die een positief effect hebben op het ontwikkelen van onze
leerlingen. Denk hierbij aan het (begrijpend) leesonderwijs, begrijpend leren, veerkracht bij onze
leerlingen en begeleiding aan kleine groepjes leerlingen.
In december 2021 werden we wederom gedwongen om de kerstvakantie een week eerder in te
zetten, omdat de besmettingen weer snel en hoog op liepen.
Toch kunnen we met volle tevredenheid terugkijken naar dit schooljaar. Vooral op de gebieden
waar wij vanuit de NPO een keuze hebben gemaakt, hebben een mooie ontwikkeling
doorgemaakt.
Melissa van Eekelen
Directeur IKC de Wingerd.
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2. Kwaliteitsbeleid
Resultaten eindtoets
Onze resultaten voor bij de eindtoets zijn voldoende.
Bij de eindtoets wordt gekeken naar referentieniveaus rekenen en taal. Hierbij worden 2 indicatoren
onderscheiden, namelijk:
1. Het percentage leerlingen dat het 1F niveau haalt. (In principe zou elke leerling dit niveau aan het
eind van de basisschool moeten beheersen). De signaleringswaarde voor 1F is 85%. Dit is voor alle
scholen in Nederland hetzelfde. Wij scoren in de afgelopen 3 jaar gemiddeld 97,7%
2. Het percentage leerlingen dat het 1S voor rekenen en 2F voor taalverzorging en lezen haalt. Het
streven moet zijn dat zo veel mogelijk leerlingen dit niveau beheersen. De signaleringswaarde voor
1S/2F is afhankelijk van de schoolweging. Onze schoolweging is: 28,79 (bron Ultimview 6-11-2020)
Dit maakt onze signaleringswaarde hoger of gelijk aan 1S/2F: 50,6 %.
Het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare weging ligt op 62,1 %. Wij scoren in
de afgelopen 3 jaar gemiddeld 70,1 %
2021-2022

Voldoende
Score: 82,3

Taalverzorging
<1F 0%
1F 100%
2F 81,4%

Lezen
<1F 0%
1F 100%
2F 79,1%

Rekenen
<1F 0%
1F 100%
1S 39,5%

Resultaten schooladvies
Er wordt in de media gesproken over achterstanden en kansenongelijkheid. Wij zien (gelukkig) bij
onze leerlingen een positieve ontwikkeling, zowel op cognitief vlak als in hun werkhouding en
motivatie. Bij het interne adviesoverleg besluiten we op voorhand al kansrijk te adviseren. Na de
afname van de CITO toetsen is er opnieuw een weegmoment: in februari heeft iets meer dan 20%
van alle leerlingen een aangepast (hoger) advies gekregen. Dit zijn 9 leerlingen. Nadat de
rapportage van de eindtoets is binnengekomen, is er opnieuw een overleg en wordt het advies van
leerlingen die hoger hebben gescoord, heroverwogen. Uiteindelijk wordt bij 8 leerlingen het advies
alsnog naar boven bijgesteld.
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Verwijzing S(B)O
In schooljaar 2021-2022 hebben we één toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd voor het S(B)O.
Tevredenheidsonderzoek leerlingen
We houden de veiligheidsbeleving onder kinderen jaarlijks in de gaten. Dit jaar hebben alle
leerlingen Welbie ingevuld. Dit laat ons zien hoeveel plezier de leerling heeft in het leren. We lezen
er ook uit af of het kind trots is op zichzelf. Of hoe het kind zich voelt in de groep. Het kan een
signaal zijn voor een verminderd welbevinden. Welbevinden is een indicator van de
veiligheidsbeleving. Vanaf groep 5 tonen we
het gemiddelde resultaat van sociale
veiligheid, pesten & fysieke veiligheid en
emotioneel welbevinden. Indien minder dan
75% positief is, hebben wij zorg.
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

77% Welbie
81% Welbie
68% Welbie
82% Welbie

In groep 7 constateren wij een zorgsignaal: dit is opgepakt door de leerkrachten, die gedurende dit
schooljaar fors hebben geïnvesteerd in een sterker pedagogisch klimaat. Er is een speciale dag
georganiseerd samen met de gedragsspecialist en hebben de leerlingen door spel, activiteiten en
gesprekken meer inzicht gekregen in zichzelf en de groepsdynamiek.
Tevredenheidsonderzoek Ouders
Er heeft geen tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden
Klachtenregistratie
Dit schooljaar zijn er geen klachten binnengekomen.
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3. Onderwijskundige ontwikkelingen
Onze methodieken, materialen en ICT middelen zijn up-to-date en sluiten aan bij ons onderwijs.
De speerpunten van De Wingerd en de realisatie hiervan:
● Eigenaarschap: Wij willen onze leerlingen meegeven dat ze eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling.
Daarom voeren wij ontwikkelgesprekken met leerlingen en ouders, gaan we werken met de leerdoelen
en zullen we dit jaar kijken of nieuwe portfolio’s de huidige rapporten zullen vervangen.
Groep 8 is gestart met een pilot Meloo. Dit is een digitale werkomgeving die aansluit bij ons
onderzoekend leren. De digitale werkwijze maakt ook zichtbaar aan welke leerdoelen er wordt gewerkt
en of deze bereikt zijn.

● “Beter leren”: We willen ons onderwijs zo inrichten dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen.
Hoogbegaafd, hooggevoelig, creatief, in stilte, etc. Iedere leerling geven we ruimte om hun talenten in
te zetten. We maken gebruik van executieve functies en leren over mindset.
Er is een "beter leren" werkgroep opgezet die onderzoek heeft gedaan naar vormen en situaties die goed
werkbaar zijn voor leerlingen. De werkgroep is nog niet klaar met het onderzoeken. Er is gevraagd of zij
december 2022 verslag kunnen doen aan het team voor eventuele vervolgstappen.

● Scholing team: De leerkrachten uit de onderbouw gaan een scholingstraject in: “Kleuters in de 21e
eeuw”.
De leerkrachten uit midden- en bovenbouw krijgen scholing op het gebied van hoogbegaafdheid in
combinatie met executieve vaardigheden.
Beide scholingen hebben plaatsgevonden. De kleutergroepen zullen het traject in schooljaar 2022-2023
een vervolg geven.

● Kwaliteit: Wij nemen ons schrijfonderwijs onder de loep en zullen een nieuwe rekenmethode kiezen,
passend bij ons onderwijsaanbod.
De kwaliteitskaarten worden verder ontwikkeld en door de TOPpers geïntroduceerd. De
kwaliteitskaarten zijn de onderleggers in onze whiteboard-sessies.
De werkgroep schrijfonderwijs heeft een advies uitgebracht en een kwaliteitskaart opgezet. Er is een
nieuwe rekenmethode gekozen door de rekenspecialist in samenwerking met een aantal teamleden. De
nieuwe methode zal Pluspunt worden.
Op verschillende vakgebieden hebben er whiteboard sessies plaatsgevonden met de kwaliteitskaart als
onderlegger. Eind schooljaar 2021-2022 heeft het team aangegeven dat er een verbetering mag
plaatsvinden op de vorm van overleg tijdens de wbs. Schooljaar 2022-2023 zal hier aan gewerkt worden.

Naast deze speerpunten hebben een aantal ontwikkelingen op verschillende gebieden
plaatsgevonden.
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Stages:
De Wingerd heeft dit schooljaar in totaal 28 stagiaires begeleid. We hebben tien stagiaires
ontvangen van de (I)Pabo en zes stagiaires vanuit het Horizon College. Daarnaast hebben we één
stagiaire ontvangen vanuit HBO Master SEN en twee stagiaires vanuit de MBO-opleiding van het
Johan Cruyff College. Naast deze stageplaatsen hebben we negen studenten de mogelijkheid
geboden om enkele weken of maanden een maatschappelijke stage te lopen, dat is geïnitieerd
vanuit het voortgezet onderwijs.
Op school is een stagecoördinator aanwezig.
4. Ondersteuning
Monitoring
De leerkracht is verantwoordelijk voor het leerproces en de ontwikkeling van de groep. De
teamondersteuners (TOPpers) hebben hierbij een ondersteunende rol. De regie ligt bij de
leerkracht! Vijf keer per jaar is de ontwikkeling in de groep doorgenomen met de
teamondersteuner, waarbij gekeken werd welke onderwijsbehoeften er zijn, hoe die ingevuld
kunnen worden en door wie. Deze gesprekken waren onder schooltijd, zodat er geen extra
werkdruk bij kwam voor leerkrachten. In “Monitor”, een document binnen Google Drive, worden
alle bijzonderheden genoteerd zodat er een duidelijk overzicht is binnen de school. Daarnaast is
het mogelijk om specifieke ondersteuningsvragen van leerlingen te bespreken in het Kleine
Zorgteam, waar behalve de teamondersteuner ook een expert vanuit het samenwerkingsverband
kan aanschuiven.
In schooljaar 2021-2022 zijn er 7 besprekingen van het Ondersteuningsteam geweest in het kader
van Handelingsgericht werken. Totaal zijn 11 leerlingen besproken. Ouders waren bij deze
gesprekken aanwezig. Ook zijn behandelaars en overige experts aangeschoven om mee te denken
aan een passend aanbod voor de leerlingen. Daarnaast zijn er een aantal MDO besprekingen
(multidisciplinair overleg) geweest met ouders, behandelaars en school. Met deze
ondersteuningsstructuur zorgen we ervoor - met korte lijnen - dat de juiste hulp op de juiste plek
komt.
Begeleiding
Onze begeleidingsmogelijkheden in het kader van passend onderwijs sluiten aan op de
ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.
Afgelopen jaar hebben wij beschikking gehad over vier
teamondersteuners van in totaal 1,5 FTE. We hebben een
coördinator die de leerkrachten ondersteunt in het volgen
van leerlingen in hun ontwikkeling.
Een remedial teacher die vooral zorgniveau drie aanbiedt
voor leerlingen met mogelijke dyslexie. Daarnaast
ondersteunt de RT-er de leerkracht bij leerlingen die
buiten de groep extra ondersteuning nodig hebben op de
cursorische vakken. We hebben een gedragsspecialist (0,2
FTE) die ondersteuning geeft aan leerlingen met
specifieke ondersteuningsbehoeften, met als doel
preventief te werken en de leerkrachten hierin te
ondersteunen.
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Naast deze ondersteuning hebben wij het afgelopen jaar ingezet op extra ondersteuning in alle
groepen, in de vorm van tijd. De leerkracht werd in de groep vervangen, zodat deze met leerlingen
kon werken of administratief werk kon doen.
Voor de motorische ontwikkeling boden wij MRT aan dat gegeven werd door ons vakleerkracht
beweegonderwijs.
Indien de geboden ondersteuningsbehoeften van de leerling het klassenaanbod overstijgt, wordt
de leerling door school en ouders ingebracht in het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam
heeft bestaan uit het MT, zorgcoördinatoren, orthopedagoog, onderwijsondersteuner, leerkracht,
ouders en eventuele externe instanties die betrokken waren. Naast deze ondersteuning is er ook
dit jaar een intensief contact met de jeugd- en gezinswerker vanuit 1.Hoorn geweest. De jeugd- en
gezinswerker heeft een vaste plek in onze ondersteuningsroute. De rol van de jeugd- en
gezinswerker in onze organisatie maakt een preventieve werking mogelijk en zet ouders in hun
kracht.
NPO geld
Op onze BRIN is de gegevensaanlevering als volgt:
• Heeft er een schoolscan plaatsgevonden? (JA/NEE)
• Is er in aanloop naar de besluitvorming over het schoolprogramma gesproken met ouders
en leraren? (JA/NEE)
• Heeft de MR ingestemd met het voorstel voor de besteding? (JA/NEE)
• Welke middelen zijn op schoolniveau (BRIN) ingezet voor welke soort interventie? Daarbij
zullen middelen moeten worden toegewezen aan de volgende categorieën, die je ook
terugvindt op de menukaart.
Interventies

Besteding
in €

A. Meer onderwijs om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij de spijkeren

n.v.t.

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

€ 43.000,=

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

€ 11.000,=

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen

n.v.t.

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning

n.v.t.

F. Faciliteiten en randvoorwaarden: Activiteiten die randvoorwaardelijk/ ondersteunend
zijn voor interventies (A-E), ouderbetrokkenheid en digitale technologie

€ 40.000,=

G. Overig: uitsluitend bedoeld voor dotaties aan voorzieningen voor
transitievergoedingen, de voorziening verrekening uitkeringskosten en/of dotatie aan
een bestemmingsreserve NPO

bestemmingsreserve:
€ 125.000,=

Wij zijn erg tevreden over de inzet van het geld vanuit NPO. Hieronder hebben wij de verschillende
aspecten kort omschreven.
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B Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
- Instructie in kleine groepen
Begeleiding in kleine groepen houdt in dat een leraar met specialisatie les geeft aan een groepje
leerlingen. Zo kan het onderwijs zich exclusief op een klein groepje leerlingen richten, meestal in
een apart lokaal of een aparte ruimte. Intensieve begeleiding in kleine groepen wordt vaak
toegepast ter ondersteuning van minder goed presterende leerlingen of leerlingen die achterop
raken, maar kan ook in algemenere zin worden ingezet om meer vooruitgang te boeken of om
ingewikkelde onderwerpen of vaardigheden aan te leren.
Inzet:

Een leerkracht heeft uitbreiding van 0,33 FTE zodat deze 0,8 FTE werkzaam zal
zijn. Kosten: € 30.000,=

Resultaat:

De leerlingen die begeleiding hebben gekregen hebben een groei
doorgemaakt.

Plan 2023:

Voortzetten van deze begeleiding.
Kosten € 30.000,=

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
- Investeer in kennis van de professional
Door professionalisering is een leraar beter in staat om de achterstanden bij leerlingen weg te
werken en in de toekomst te voorkomen.
Inzet:

Scholing van leerkrachten op verschillende gebieden:
- bewegend leren
- spel bij kleuters
- Breinleren van kinderen/executieve functies
- Begrijpend lezen

Resultaat:

Er heeft scholing plaatsgevonden op het gebied van:
- bewegend leren
- spel bij kleuters
- introductiedag over breinleren
Kosten: € 7.000,=

plan 2023

Op verzoek van de onderbouw zal spel bij kleuters ( thematiseren) nog een
jaar voortgezet worden. Kosten € 5000,=

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren
●

Leesmotivatie stimuleren en technieken voor begrijpend lezen aanbieden.

Inzet:
Resultaat:

Materialen ter bevordering van het leesproces
Kosten: € 5.000,=
●
●

Er is een uitbreiding van de bibliotheek gerealiseerd.
Er zijn leskarren voor de groepen aangeschaft om de boeken meer in
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●
●
●
Plan 2023:

de groep te halen.
Er zijn inspiratiemomenten gerealiseerd om de leesmotivatie te
bevorderen.
Er zijn boeken gehuurd, passend bij het thematisch werken en
onderzoekend leren.
Leerlingen komen meer in aanraking met lezen.

Voortzetten van deze investering
Kosten € 5.000,=

C Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
- Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen
Kinderen gaan naar school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze goed in
hun vel zitten, goede relaties hebben met anderen en zich veilig voelen op school.
Sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) gaat om het dynamische proces waarmee kinderen
vaardigheden verwerven die hen helpen bij het ontwikkelen van een persoonlijke identiteit, het
opbouwen van relaties met anderen en het hanteren van verwachtingen van hun omgeving.
Onder welbevinden verstaan we een positief gevoel en positief in het leven (kunnen) staan,
zelfvertrouwen, geluk, doorzettingsvermogen en energie, een gevoel dat je ertoe doet,
eigenwaarde, het ervaren van steun uit de omgeving en het goed weten omgaan met je eigen
emoties.
Inzet:

Een leerkracht heeft uitbreiding van 0,1 FTE.
Kosten: € 8.000,=
Materialen ter ondersteuning van deze inzet.
Kosten: € 1.000,=
Totaal: € 9.000,=

Resultaat:

De leerlingen die begeleiding hebben gekregen hebben een groei
doorgemaakt.

Plan 2023:

Voortzetten van deze begeleiding.
Kosten € 9.000,=

C Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
- Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen
Door bewegen vinden acute en structurele veranderingen plaats in de hersenstructuur. Deze
hebben een positief effect op de executieve cognitieve functies van een kind (zoals planning,
besluitvorming en bijsturing van gedrag) – vermoedelijk – ook op diens aandacht en concentratie.
Inzet:

Investering in bewegend leren (materialen en kennis)

Resultaat:

Er is geïnvesteerd in materialen voor bewegend leren.
Er zijn inspiratie kwartiertjes ingezet om leerkrachten te inspireren.

Plan 2023:

Voortzetten van deze investering.
Kosten € 2.000,=
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F. Faciliteiten en randvoorwaarden: Activiteiten die randvoorwaardelijk/ ondersteunend zijn voor
interventies (A-E), ouderbetrokkenheid en digitale technologie
- Investering in materialen en devices
Onze leerlingen de mogelijkheid geven om individueel en op (eigen) niveau extra te oefenen.
Hiervoor is het noodzakelijk dat er devices worden aangeschaft voor alle leerjaren.
Onze rekenmethode is niet meer passend bij hetgeen we onze leerlingen willen bieden, een
nieuwe rekenmethode is hier helpend bij.
Inzet:

Aanschaf devices € 41.000,= (jaarlijkse afschrijving € 10.000,=)
Nieuwe rekenmethode € 30.000,=
Totaal € 40.000,=

Resultaat:

Er zijn 90 devices aangeschaft voor onze leerlingen zodat zij regelmatig
zelfstandig en op eigen niveau kunnen werken.
Er is een keuze gemaakt voor een nieuwe rekenmethode die ook aansluit bij
onze ambitie op het gebied van executieve vaardigheden.

Plan 2023:

Voortzetten van deze begeleiding.

Het bestemmingsreserve zal vermoedelijk worden ingezet in schooljaar 2024-2025. Op dit moment
zijn de vooruitzichten dat dat schooljaar een extra impuls kan gebruiken, zodat we onze groepen
kunnen behouden met 25 leerlingen per groep.
5. Personele zaken
Professionele Ontwikkeling
De teamleden hebben beschikking over een persoonlijk budget. Dit schooljaar zijn de leerkrachten
van de groepen 1/2 een traject ingegaan met Tessel v.d. Linde, 'Kleuters in de 21e eeuw'. Zij zijn
samen in ontwikkeling gegaan op het gebied van spel bij kleuters en het thematisch werken.
Met het hele team hebben we een tweedaagse gehad op een locatie buiten school. Deze twee
dagen hebben we ons schoolplan opnieuw onder de loep genomen en de stip op de horizon gezet.
Aansluitend hebben we een scholingsdag gehad van Marjolein v.h. Klooster met het onderwerp
'Breinleren bij kinderen'.
We communiceren professioneel. Iedereen werkt vanuit de visie van De
Vreedzame School. We spreken dezelfde taal. We kennen elkaars meningen
en visies, praten vanuit wat we willen en stellen gerichte vragen.
6. Veiligheid binnen school
Risico Inventarisatie
Uitgevoerd: april 2019
Welzijnscheck
De welzijnscheck is uitgevoerd in december 2020.
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BHV
BHV-ers: Kayra Deun, Petra Dekker-Kraakman, Iris Knijn, Marleen Koster, Marleen Eskes, Melissa
Warnars, Noortje Boomsma en Melissa van Eekelen
Ontruimingsleiders: Iris Knijn en Kayra Deun
Er zijn dit jaar herhalingscursussen aangeboden.
Ontruimingen
Plan bijgesteld: september 2021
Oefening: oktober 2021
Keuringen
Uitgevoerd:
Oktober 2021: Nijha inspectie speeltoestellen, speelzaal
Maart 2022: Brandveiligheidsonderzoek
April 2022: Ontruimingsinstallatie
April 2022 Blusmaterialen
De maandelijkse controles van de alarminstallatie zijn doorgegaan.
Ongevallenregistratie
Er is 1 ongeval in het register 2021-2022 geregistreerd.
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