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Beste belangstellenden,   
In dit verslag vertellen wij u wat er op schoolniveau in 2021 is gebeurd. Wilt u dit ook op 

bestuursniveau weten, dan verwijs ik u door naar het bestuursverslag. 

Door middel van dit verslag leggen wij verantwoording af aan alle leden van de 

schoolvereniging, aan de ouders van de school en aan overige externen. 

 

Een korte terugblik op een bewogen jaar 
Net als 2020 zal 2021 lang in onze herinnering blijven als 

‘corona-jaar’. Een jaar vol beperkingen, lockdowns, 

zelftesten, quarantaines en wel of niet vaccineren. 

Er zijn heel wat woorden aan de dagelijkse woordenschat van 

de kinderen toegevoegd, waarvan we ons voor 2020 niet 

konden voorstellen dat kinderen van deze leeftijd ze zouden 

gaan gebruiken en ook zouden snappen wat daar dan mee 

werd bedoeld. 

Kortom, het was een bewogen jaar waarin we misschien veel 

hebben moeten missen, maar ook een jaar waarin we zeker 

heel veel geleerd hebben en verrijkt zijn.  

 
Getallen en cijfers 
Op 1 januari 2021 hadden wij 63 leerlingen op onze school, op 31 december 2021 waren 

dat er 66. Na een paar jaar dalingen in de leerlingaantallen zien we de laatste tijd weer 

een lichte stijging, waar we erg dankbaar voor zijn. 

Op 1 januari 2021 hadden we 10 personeelsleden in dienst, waarvan één voor de 

schoolschoonmaak. Op 31 december 2021 hadden we 11 personeelsleden in dienst 

doordat we vanwege langdurige ziekte een vaste vervanger hebben kunnen aantrekken, 

waar we ook zeer dankbaar voor zijn. 

 

Vijf leerlingen namen in juli 2021 afscheid van onze school, 

omdat ze doorstroomden naar het Voortgezet Onderwijs. Eén 

leerling is naar de HAVO gegaan, twee leerlingen naar het 

VMBO-Theoretische Leerweg en twee leerlingen zijn naar het 

VMBO-Basis/ kader uitgestroomd. 

Deze leerlingen hebben in april de Cito-Eindtoets gedaan. Dat 

deze vijf leerlingen daarbij niet het landelijk gemiddelde hebben 

gehaald, past bij de verwachtingen die we van deze groep 

mochten hebben.  
 

De vakken Rekenen-Wiskunde en Begrijpend Lezen worden door het voortgezet 

onderwijs als belangrijkste indicator gezien voor succes op het voortgezet onderwijs. 

Wij vinden het daarom belangrijk dat op groepsniveau daarbij tenminste een B-score of 

hoger wordt gehaald. 

 

 

 



   
 

   
 

In juni 2021 waren de resultaten: 

 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 

Begrijpend 

Lezen 

C C B A A 

Rekenen-

Wiskunde 

B A C B A 

We zien in deze tabel dat ons streefdoel niet helemaal wordt gehaald. Ongetwijfeld zal de 

coronapandemie daarin afgelopen jaar een rol hebben gespeeld, maar ook in eerdere 

jaren waren er altijd groepen die het streefdoel niet haalden. 

Mede daarom hebben we in 2021 een traject doorgelopen om de beide methodes te 

vernieuwen. In 2022 zullen we tot een definitief besluit komen. 

 
De dagelijkse routine 
Iedere doordeweekse dag mogen wij de kinderen ontvangen voor een lesdag op school. 

We maken gebruik van een continurooster, waarbij de woensdagmiddag voor alle 

kinderen en de vrijdagmiddag voor de kinderen van groep 1-4 vrijgeroosterd zijn. 

 

Wij mogen elke dag bezig zijn met bijbel- en geloofsonderwijs. In 2021 hebben we 

daarvoor nieuwe methodes aangeschaft die ons helpen de bijbel en Gods levenslessen 

dichtbij de kinderen te brengen. 

 

2021 startte met een periode van thuisonderwijs (tot 8 

februari) en eindigde ook met een schoolsluiting (een week 

extra kerstvakantie). In de periodes van thuisonderwijs 

hebben wij de waarde van digitale middelen mogen ervaren. 

Veel leerwerk was digitaal te maken, waardoor de 

leerkrachten direct konden zien hoe de leerlingen ervoor 

stonden. Daarnaast is ook veel gebruik gemaakt van Teams 

om met de kinderen te kunnen communiceren. 

Tijdens deze lockdowns hadden we gemiddeld zo’n 10 tot 15 

leerlingen dagelijks in de noodopvang.  
 

Basisonderwijs betekent dat we de basis moeten leggen voor 

functionele gecijferdheid en functionele geletterdheid. Daar 

wordt mee bedoeld dat je in staat bent om dagelijkse 

teksten en cijferactiviteiten goed te kunnen gebruiken 

(verkeersaanwijzingen lezen, verpakkingen lezen, boodschappen doen en schattend je 

bonnetje kunnen controleren etc). 

De eisen daarvoor worden door de overheid steeds bijgesteld, waardoor methodes 

verouderen. In het afgelopen jaar hebben we een groot deel van onze studiedagen 

besteed aan het verkennen van nieuwe methodes voor Rekenen-Wiskunde en Technisch/ 

Begrijpend Lezen. 

Daarnaast zijn we bezig met een verdieping van ons onderwijs aan de beter presterende 

leerlingen en het werken aan een groter gevoel van eigenaarschap van het leren bij de 

kinderen zelf. 

 

Overige activiteiten 
Vaak hadden we het gevoel dat door de corona allerlei activiteiten geannuleerd moesten 

worden. Steeds hebben we geprobeerd te zoeken naar een alternatief. Zo kunnen we 

vaststellen dat er weliswaar dingen anders zijn gegaan, maar dat vrijwel alle activiteiten 

wel door zijn gegaan: 

 

• Groep 7 en 8 hebben het theoretisch verkeersexamen gehaald. 

• Paasviering en paaslunch zijn in de klas doorgegaan. 

• Groep 8 heeft deelgenomen aan de eindtoets, hoewel het de laatste dag wel even 

spannend was, omdat de klas eigenlijk in quarantaine moest. Voor groep 8 is door de 

GGD een uitzondering gemaakt. 



   
 

   
 

• Er zijn alternatieve Koningsspelen in de groepen gehouden, hoewel groep 7-8 en een 

deel van groep 1-2 hier niet aan mee kon doen vanwege quarantaine. 

• We hebben de schoolfotograaf mogen ontvangen. 

• Groep 7-8 heeft met publiek de musical mogen opvoeren. 

• We hebben een fantastisch eindfeest kunnen organiseren, waarbij het schoolreisje 

naar ons toekwam, in de vorm van Uiltopia met een vogelshow en een leuke en 

leerzame workshop. Daarnaast organiseerde GiGa een sportactiviteit. 

• Groep 8 is een dag naar Walibi Flevo geweest en vervolgens nog een nacht op school 

gebleven als alternatief voor het kamp. Hun eigen reactie daarop? “Dit was veel leuker 

dan een kamp!” 

 

En het nieuwe schooljaar startte in augustus 2021 

zeer hoopvol met de eerste fysieke studiedag voor 

team, MR en Bestuur sinds een jaar. 

Ook hebben we de eerste oudergesprekken, de 

informatieavonden en de afsluiting van het 

Kinderboekenweekproject in oktober nog gewoon 

fysiek kunnen organiseren. 

Tijdens de sponsorloop mochten we iedereen 

uitnodigen om de kinderen te komen aanmoedigen. 

Wat was dat een feestelijk moment en wat hebben de 

kinderen hard gerend. Er is € 3124,55 bij elkaar 

gelopen. 

In november durfden we weer een inloopkwartier te 

organiseren. En dat daar ook bij de ouders grote 

behoefte aan was bleek uit de hoge opkomst. Gezellig 

om weer zoveel ouders in de school te zien.  
 

Toen begin december alle maatregelen weer 

aangescherpt werden leek het er even op dat kinderen 

en daarmee scholen daarvan uitgesloten zouden 

worden. Helaas bleek al snel dat in die periode kinderen juist de grootste 

verspreidingsbron waren, waardoor de overheid toch besloot de scholen een week eerder 

dan de officiële kerstvakantie te sluiten. Gelukkig bleef het bij die ene week en mochten 

we die invullen als een extra vakantieweek. 

 

Afsluitend 
 

Dank U wel  

Voor wie U bent. 

Voor wat U hebt gedaan. 

Dank U wel dat U mij kent 

en met mij mee wilt gaan. 

Ik ben maar gewoon een kind. 

Dat U mij geweldig vindt 

en alleen al denkt aan mij, 

daar kan ik dus echt niet bij. 

Dank U wel! 

 

Voor dit jaarverslag heb ik verschillende maandbrieven nog eens doorgenomen. Het viel 

mij op dat ik vaak ben begonnen met teksten die dankbaarheid uitdrukken. En dat ik in 

mijn toelichting ook steeds die dankbaarheid heb willen benadrukken. 

Dat is ook echt hoe ik het afgelopen jaar heb ervaren; een jaar waarin, ondanks alle 

beperkingen, genoeg redenen waren om dankbaar te zijn. 

 

Dit verslag wordt in de 40-dagentijd geschreven. De tijd waarin we stilstaan bij het grote 

offer dat Jezus Christus voor ons heeft gebracht. Als je je voorstelt wat Hij heeft 

doorgemaakt voor ons, dan rest mij niet anders dan dankbaarheid. 



   
 

   
 

Dankbaarheid voor Zijn redding, dankbaarheid voor het pad dat Hij voor ons geëffend 

heeft en zeker ook dankbaarheid voor het feit dat Hij steeds laat merken, ook als het 

moeilijk is, dat Hij ons de weg niet alleen laat gaan, maar met ons mee blijft gaan. 

 

Vanuit die dankbaarheid gaan we vol vertrouwen verder bouwen aan onze prachtige 

school! 

 
Een hartelijke groet,  
Tineke Folkers 

  

 

 


