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Inleiding en totstandkoming 
 

Het jaarverslag heeft een tweeledig doel; het informeert geïnteresseerden over het afgelopen 

schooljaar en er wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop de doelstellingen, geformuleerd 

in het jaarplan, bereikt zijn. 

In het schooljaar 2019-2020 is het schoolplan 2020-2024 vastgesteld door het team en de 

medezeggenschapsraad. Binnen onze stichting is het Koersplan OPOPS opgesteld voor 2020-2024. 

Om ervoor te zorgen dat de in het schoolplan en de meerjarenplanning vermelde voornemens 

gerealiseerd worden, wordt jaarlijks het “jaarplan” opgesteld. In dit jaarplan worden de doelen en 

activiteiten nader geformuleerd. De planning en evaluatie van de beleidsvoornemens zijn in dit 

jaarverslag opgenomen. 

 

Obs De Wilgen is een gezellige openbare school in Sliedrecht Oost, waar iedereen (kinderen, 

leerkrachten en ouders) met plezier naar toe gaat. Vandaar ons motto: In je sas op De Wilgen. 

In een vertrouwde, veilige en inspirerende omgeving bereiden wij kinderen voor op het voortgezet 

onderwijs en de maatschappij. Uiteraard maken wij gebruik van moderne en kwalitatief goede 

lesmethoden. Bovendien gaan wij nog een stapje verder. Het team van De Wilgen zet zich éxtra in om 

leerlingen hun eigen talenten en interesse te laten ontdekken, door extra activiteiten aan te bieden op 

het gebied van: leren, bewegen en spelen. 

Dit jaarverslag geeft een beeld van wat wij samen bereikt hebben in het afgelopen schooljaar 

 

 

1 Hoofdlijnen schoolontwikkeling/kwaliteitsbeleid 

1.1 Leerlingpopulatie 
 

Wij zijn gehuisvest in een groot schoolgebouw met een enorm schoolplein aan de achterkant van het 

gebouw. De school staat in de Vogelbuurt, een buurt met veel sociale woningbouw. Ons gebouw staat 

tussen 10-hoogflats, bejaardenhuizen/-woningen en een rouwcentrum.  

Obs De Wilgen is een multiculturele basisschool, de leerlingen hebben een achtergrond vanuit 

ongeveer 25 nationaliteiten, met soms grote sociale en culturele verschillen. Een flink aantal van onze 

leerlingen heeft een vluchtelingen status. Ook hebben we enkele leerlingen waarvan de ouders expats 

zijn.  

Om bovengenoemde redenen heeft de Wilgen een reputatie van “zwarte school” met de bijbehorende 

vooroordelen Er worden weinig kinderen met een Nederlandse achtergrond ingeschreven, ons 

leerlingaantal loopt iets terug. Wanneer ouders voor de Wilgen gekozen hebben dan zijn zij tevreden 

en positief over onze school. Een groep ouders kiest heel bewust voor onze school en zij zijn als 

ambassadeur in de wijk bezig om onze school onder de aandacht te brengen. 

We hopen dat de voorgenomen nieuwbouw van de Wilgen een positieve uitwerking heeft op het 

marktaandeel in de wijk.  
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1.2 Leerlingenaantal 
 
Het leerlingenaantal loopt terug. Op 1 oktober 2020 hebben we 152 leerlingen; 71 leerlingen 
NNCA, dit is 47% van het leerlingaantal. 
 
 

 
 

 
 
 

1.3 Schoolweging 
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De horizontale as geeft de schoolweging weer en de verticale as het aantal scholen met 

deze schoolweging. De schoolweging loopt van 20 tot 40. Hoe lager de schoolweging, hoe 

minder complex de leerlingenpopulatie en hoe hoger de resultaten die we van de school 

mogen verwachten. De frequentieverdeling is redelijk normaal verdeeld. Er zijn relatief 

weinig scholen met een lage schoolweging en relatief weinig scholen met een hoge 

schoolweging. De meeste scholen hebben een schoolweging rond het gemiddelde, dat iets 

onder 30 ligt.  

 

 
Schooljaar 
 

 
2019/2020 

 
2020-2021 

 

 
Schoolweging 
 

 
34,8 

 
34,9 

 

(bron: onderwijsinspectie.nl) 

 

Obs De Wilgen heeft een hoge schoolweging. Onze leerlingpopulatie is meer complex. 

Lagere opbrengsten kunnen verwacht worden. Het is onze ambitie om opbrengsten te 

behalen die verwacht mogen bij scholen met een schoolweging van 34,9. 

 

 
71 

 
  

Basisscholen kunnen extra materiële bekostiging krijgen voor Nederlands onderwijs aan 

anderstaligen (NOAT). Scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal 

onderwijs kunnen extra personele bekostiging ontvangen voor CUMI-leerlingen. CUMI staat 

voor Culturele Minderheden.  
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2 Personeel 

2.1 Personele ontwikkelingen 

 

Directie 1 

Internbegeleider 1 

Groepsleerkrachten 10 

Onderwijsassistenten 3 

Vakleerkracht gymnastiek 1 

Conciërge 1 

Administratie 1 

 

Op De Wilgen werken 5 personeelsleden fulltime. 

Er hebben schooljaar 2021-2021 geen bijzondere individuele personele ontwikkelingen 

plaatsgevonden. Wel hebben we het afgelopen schooljaar te maken gehad met een aantal 

besmettingen en quarantainemaatregelen in verband met Covid-19. Dit heeft geleid tot 

wisselingen voor de klas en leerkrachten vanuit huis gewerkt hebben. 
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2.2 Scholing 
 

De directeur van de school heeft een opleiding “Begrijpen voor ingrijpen” gevolgd bij het 

AVS door de coronacrisis is de opleiding is afgerond in het najaar van 2020. 

De IB-er heeft de cursus “IB voor Kleuters” afgerond bij de onderwijspraktijk van Ellen Voogt 

Het gehele team heeft diverse online cursussen gevolgd via de OPOPS academie. 

EDI hele team – teamscholing verzorgd door de IBer. 

 

2.3 Personeelsbeleid 
 

95% van de medewerkers heeft twee maal een groepsbezoek gehad en met 100% van de 

medewerkers is een functioneringsgesprek gevoerd. Met 100% van de medewerkers is een 

PM-topgesprek gevoerd.  

 

2.3 Ziekteverzuim 
 

De school heeft een laag ziekteverzuim. De gemiddelde verzuimpercentages: 

 

 

 

Het ziekteverzuim was hoog in de maand november. In deze maand hadden we te maken 

met drie personeelsleden een besmet waren met het Covid-19 virus. 

Eén collega (0,2 fte) heeft in 2019 een ongeval gehad en heeft in juni 2021 zijn 

werkzaamheden weer opgepakt. 

Diverse keren is een personeelslid in thuisquarantaine geweest in afwachting van de uitslag 

van een Covid-test. Dit heeft ertoe geleid dat diverse groepen kinderen 1 of meerdere malen 

thuisonderwijs gehad hebben.  
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3 Hoofdthema’s kwaliteitsbeleid 
Om een goed beeld te krijgen van onze school, verzamelen we daarnaast een aantal 

kengetallen die feitelijk richtinggevend zijn bij het scoren van de schooldiagnose. Immers, 

om de eerste indicator goed te kunnen scoren moeten we weten:  

• Welke kenmerken hebben onze leerlingen? 

• Welke resultaten hebben we gehaald de laatste drie jaar.  

• Zijn de resultaten onder of boven de gestelde (inspectie) normen?  

De kengetallen leveren de bewijslast voor de gegeven scores in de diagnose. Daar komt bij, 

dat we onze kengetallen steeds vergelijken met de normscores van de school en de 

OPOPS-normen, we weten of de resultaten op het juiste niveau liggen, of de resultaten in 

overeenstemming zijn met de kenmerken van de leerlingenpopulatie. 

Op basis van een analyse van de uitkomsten nemen we ieder jaar de gekozen 

verbeterpunten op in ons jaarplan. 

 

3.1 Leeropbrengsten en ontwikkeling leerlingen 

3.1.1 Schooloverzicht  
Om opbrengstgericht passend onderwijs te monitoren, gebruikt Obs De Wilgen elk halfjaar 

een schooloverzicht. Hierin worden drie zaken naast elkaar geplaatst: de schoolambities, de 

schoolopbrengsten en de groepsopbrengsten. Samen met het onderwijsplan en het 

groepsoverzicht is dit overzicht een van de drie instrumenten die gebruikt worden tijdens de 

schoolbespreking.  

3.1.2 Schooloverzicht E toetsen 
Het onderstaand figuur de gemiddelde scores van de toetsen van ons leerlingvolgsysteem. 

De gemiddelde schoolambitie in Nederland bevindt zich tussen de VIX 35 en de VIX 65. Obs 

De Wilgen streeft naar een VIX tussen de 35 en 65, welke overeenkomt met het landelijk 

gemiddelde. 

 

Juni 2021 Bron Pocus PO 
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Al een aantal jaren halen we het ambitieniveau voor de opbrengsten van woordenschat en 

begrijpen lezen niet. Deze twee vakken hebben een samenhang. Er wordt extra tijd 

geïnvesteerd in het woordenschatonderwijs bijvoorbeeld door pre-teachting van de 

begrijpend leeslessen door middel van de woordenschat PowerPoinst van Kentalis. Uit de 

analyse blijkt dat er meer tijd in instructie en oefentijd in de bovenbouw gestoken kan 

worden in begrijpend lezen en minder in technisch lezen. Dit levert nog niet voldoende winst 

op. Schooljaar 2021-2022 starten we met de nieuwe leesmethode Estafette waarin 

begrijpend lezen en woordenschat meer aandacht krijgen en technisch lezen wordt 

afgebouwd.. Dat sluit aan bij de analyse. 

 

3.1.3 Schooloverzicht M en E-toetsen 

 

Bron Ultimview 
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3.1.4 Groepsoverzichten M + E-toetsen 

Resultaten schooloverzicht bij M-toetsen 2020-2021 

In onderstaande tabel zijn de opbrengsten van de vakken verzameld. De opbrengsten zijn 
afgezet tegen het landelijk gemiddelde, de OPOPS norm, de gewogen norm en het 
behaalde resultaat.  

 

Vakgebied 
LG 
M3 OPOPS 

Gewogen 
norm 
 AF + 
Wilgen 

Resultaat 
AF+Wilgen 

 
Ambitie  
De 
Wilgen 

 
 
Ambitie 
resultaat 

Technisch lezen 2009 20 20 17     

Technisch lezen 2017 14 14 11 25 17  

Spelling 3.0 156 156 142 148 147  

Rekenen en 
Wiskunde 3.0 117 117 109 125 

115  

     
  

Vakgebied 
LG 
E3 OPOPS 

Gewogen 
norm AF 
+ Wilgen 

Resultaat 
AF+Wilgen 

Ambitie  
De 
Wilgen 

 
Ambitie 
resultaat 

Technisch lezen 2009 34 34 29     

Technisch lezen 2017 23 23 19 28 28  

Begrijpend lezen 3.0 118 118 112 105 112  

Spelling 3.0 202 202 195 179 200  

Rekenen en 
Wiskunde 3.0 141 141 133 134 

138  

 
In groep 3 is een daling te zien in de resultaten van de E-toetsen ten opzichten van de M 
toetsen. Uit analyse blijkt dat met name de groep die bij de M-toetsen boven gemiddeld 
scoorden , bij de E-toetsen gemiddeld scoorden. De groep die bij de M toetsen beneden 
gemiddeld scoorden is ongeveer gelijk gebleven. Na de lockdownperiode heeft deze groep 
een zeer onrustige tijd meegemaakt; zij zijn nog 4 keer in quarantaine geweest.  
 

Vakgebied 
LG 
M4 OPOPS 

Gewogen 
norm AF 
+ Wilgen 

Resultaat 
AF+Wilgen 

Ambitie  
De 
Wilgen 

 
Ambitie 
resultaat 

Technisch lezen 2009 54 54 49     

Technisch lezen 2017 44 44 39 56 49  

Begrijpend lezen 3.0 135 135 128 115 128  

Spelling 3.0 242 242 231 255 245  

Rekenen en 
Wiskunde 3.0 166 166 157 154 

162  

Vakgebied 
LG 
E4 

OPOP
S 

Gewogen 
norm AF + 
Wilgen 

Resultaat 
AF+Wilge
n 

Ambiti
e  
De 
Wilgen 

 
Ambitie 
resultaa
t 

Technisch lezen 2009 63 63 58     

 Onder de norm 

 Boven de norm 
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Technisch 
lezen  2017 

49 
49 44 60 

58  

Begrijpend lezen 3.0  140 140 133 144 133  

Spelling 3.0  264 264 256 288 273  

Rekenen en 
Wiskunde 3.0  

184 
184 176 187 

182  

 
We zien een groei bij de E toetsen ten opzicht van de M toetsen. Dit is te verklaren doordat 
het een kleine groep is, er veel extra instructie gegeven is op nog niet behaalde leerdoelen 
en de leerkracht een duidelijke stap voor stap instructie kan geven.  

Vakgebied LG M5 
OPOP

S 

Gewoge
n norm 
 AF + 
Wilgen 

Resultaat 
AF+Wilge
n 

Ambiti
e  
De 
Wilgen 

 
Ambitie 
resultaa
t 

Technisch lezen 2009 73 73 68     

Technisch lezen 2017 63 63 58 73 68  

Begrijpend lezen 3.0 157 157 151 145 151  

Spelling 2006-2010 127 127 126     

Spelling 3.0 295 295 289 305 295  

Rekenen en 
Wiskunde 3.0 205 205 198 207 

-  

     
  

Vakgebied LG E5 
OPOP

S 

Gewoge
n norm 
AF + 
Wilgen 

Resultaat 
AF+Wilge
n 

Ambiti
e  
De 
Wilgen 

 
Ambitie 
resultaa
t 

Technisch lezen 2009 77 77 73     

Technisch lezen 2017 68 68 64 80 73  

Begrijpend lezen 3.0 162 162 154 155 154  

Spelling 2006-2010 131 131 129     

Spelling 3.0 313 313 302 320 315  

Rekenen en 
Wiskunde 3.0 216 216 210 219 

-  

 

Er was een passend aanbod voor deze groep. Deze groep scoort gemiddeld op het 

ambitieniveau. Let wel op er zit een groot niveau verschil tussen de kinderen onderling. 
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Vakgebied LG M6 
OPOP

S 

Gewoge
n norm 
AF + 
Wilgen 

Resultaat 
AF+Wilgen 

Ambiti
e  
De 
Wilgen 

 
Ambitie 
resultaa
t 

Technisch lezen 2009 83 83 80     

Technisch lezen 2017 77 77 73 80 80  

Begrijpend lezen 3.0 176 176 168 167 168  

Spelling 2006-2010 134 134 132     

Spelling 3.0 320 320 311 339 318  

Rekenen en 
Wiskunde 87 87 84   

  

Rekenen en 
Wiskunde 3.0 230 230 222 230 

227  

     
  

Vakgebied LG E6 
OPOP

S 

Gewoge
n norm 
AF + 
Wilgen 

Resultaat 
AF+Wilgen 

Ambiti
e  
De 
Wilgen 

 
Ambitie 
resultaa
t 

Technisch lezen 2009 87 87 84     

Technisch lezen 2017 82 82 77 86 84  

Begrijpend lezen 3.0 179 179 173 170 173  

Spelling 2006-2010 138 138 136     

Spelling 3.0 335 335 326 352 333  

Rekenen en Wiskunde 92 92 90     

Rekenen en Wiskunde 
3.0 241 241 234 236 

239  

 

Geen bijzonderheden. Deze kinderen scoren allemaal gemiddeld. De 20% hoogst scorende 

leerlingen scoren in deze groep ook gemiddeld. Dit is een aandachtspunt voor het volgende 

schooljaar. 

     
  

Vakgebied LG M7 
OPOP

S 

Gewoge
n norm 
AF + 
Wilgen 

Resultaat 
AF+Wilgen 

Ambiti
e  
De 
Wilgen 

 
Ambitie 
resultaa
t 

Technisch lezen 2009 90 90 87     

Technisch lezen 2017 90 90 85 92 87  

Begrijpend lezen 2006-
2010 45 45 42   

  

Begrijpend lezen 3.0 191 191 186 172 186  

Spelling 2006-2010 140 140 138     

Spelling 3.0 ww 132 132 125 141 135  

Spelling 3.0 350 350 342 355 350  

Rekenen en Wiskunde 100 100 98     

Rekenen en Wiskunde 
3.0 252 252 247 236 

254  
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Vakgebied LG E7 
OPOP

S 

Gewoge
n norm 
AF + 
Wilgen 

Resultaat 
AF+Wilgen 

Ambiti
e  
De 
Wilgen 

 
Ambitie 
resultaa
t 

Technisch lezen 2009 95 95 91     

Technisch lezen 2017 94 94 88 99 91  

Begrijpend lezen 3.0 197 197 190  175 190  

Begrijpend lezen 2006-
2010 50 50 46   

  

Spelling 2006-2010 141 141 139     

Spelling 3.0 357 357 351 359 360  

            

Spelling 3.0 ww 138 138 131 132 140  

Rekenen en Wiskunde 106 106 103     

Rekenen en Wiskunde 
3.0 261 261 255 241  

260  

 

Deze groep leerlingen scoren naar verwachting. Door de jaren heen scoren zij met 

begrijpend lezen en rekenen onder het ambitieniveau en ook onder het landelijk gemiddelde. 

Wanneer je de leerlingen individueel bekijkt is er wel groei te zien ten opzichte van zichzelf. 

Het doel voor deze groep is om individuele groei erin te houden. 

     
  

Vakgebied LG M8 
OPOP

S 

Gewoge
n norm 
AF + 
Wilgen 

Resultaat 
AF+Wilge
n 

Ambiti
e  
De 
Wilgen 

 
Ambitie 
resultaa
t 

Technisch lezen 2009 97 97 93     

Technisch lezen 2017 99 99 92 103 97  

Begrijpend lezen 2006-
2010 56 56 52   

  

Begrijpend lezen 3.0 208 208 200 200 200  

Spelling 2006-2010 144 144 142     

Spelling 3.0 367 367 362 375 370  

            

Spelling ww 3.0 144 144 136 149 145  

Rekenen en Wiskunde 112 112 109     

Rekenen en Wiskunde 
3.0 274 274 269 277 

274  

 

Deze groep scoort volgens de verwachting. 
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3.2 Eindopbrengsten (IEP-toets)      

1 gemiddelde scores IEP-toets 
Resultaten IEP-eindtoets: (uit Ultimview) 

 
 

Resultaten per schooljaar: (Ultimview) 

 

2 Analyse IEP-toets 2021 
Bovenstaand grafiek geeft het gemiddelde weer van alle leerlingen in groep 8.  

Referentieniveau (zie Ultimview-dashboard – eindtoets 2021) 

Rekenen totaal Taal totaal Lezen totaal 

   
(Zie Ultimview – bovenschoolse onderwijsresultaten om de opbrengsten te duiden.) 
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Eindtoets in vergelijking met de gegeven adviezen 

Met uitzondering van (alleen op het onderdeel Taalverzorging) hebben alle leerlingen op alle 

vakgebieden minimaal niveau 1F behaald. Deze score strookt totaal niet met het beeld van 

de leerling. (advies was havo). Op de drempeltoets werd zelfs VWO gescoord. Des 

betreffende leerling was ook erg zenuwachtig in aanloop naar de toets. 

De rapportage van de IEP-eindtoets sluit in de meeste gevallen aan bij de door ons breed 

onderbouwde VO-adviezen. De resultaten zijn representatief voor het niveau en de 

samenstelling van de groep. 

 

Voor twee leerlingen is besloten een hoger type brugklas te adviseren. Het betreft hier een 

leerling uit Syrië die nog niet lang in Nederlands is en nog geen uitgebreide woordenschat 

heeft en een leerling die beduidend beter heeft gescoord. Door een goed resultaat op de 

IEP-eindtoets en een aanhoudend goede werkhouding en groei in resultaten is besloten de 

wens voor een hoger advies te honoreren.  

 

Conclusies IEP-eindtoets:  

Werkwoordspelling valt als onderdeel bij Taalverzorging uit ten opzichte van de andere twee 

onderdelen. Dit onderdeel wordt door de klas voor 65% beheerst. Het betreffende onderdeel 

is ruimschoots behandeld, maar ook in de klas merken we dat het achterblijft. Dit heeft vaak 

te maken met het niet of verkeerd toepassen van de spellingsregels. 

Bij lezen vallen de onderdelen taal en woordenschat (3 opgaven) en opzoeken (opzoeken) 

uit. Woordenschat wordt vaker slechter gemaakt en staat school breed als aandachtspunt. 

Opzoeken zullen in de aanloop van de toets wat vaker oefenen, omdat dit niet heel vaak aan 

bod is gekomen. 

 

Effect interventies: 

In het huidige resultaat zijn duidelijk de resultaten van drie lessen begrijpend lezen per week 

terug te zien. Het onderdeel begrijpend lezen, maar ook interpreteren, evalueren en 

samenvatten hebben ze goed gemaakt.  

 

Het aanbieden van de lesstof volgens de EDI aanpak heeft over de gehele linie gewerkt. Wij 

passen dit vooral toe bij de kernvakken en heeft ervoor gezorgd dat op een onderdeel na 

iedereen minimaal 1F heeft behaald en een groot percentage ook 2F of 1S. 

 

 

3.4 Eindopbrengsten sociale vaardigheden 
Op onze school gebruiken we het leerlingvolgsysteem Zien! voor het sociaal-emotionele 

functioneren van de leerlingen. Het is ons beleid om het sociaal-emotioneel functioneren 

twee keer per jaar in kaart te brengen. De leraren vullen een vragenlijst in (in groep 1 t/m 8). 

De leerlingen van groep 6 t/m 8 vullen de leerling tevredenheid enquête in van Vensters (dit 

doen zij 1 maal per jaar) 

De laatste gegevens van voor de Corona-crises dateren van november 2020. Tijdens de 

eerste schoolsluiting (2019-2020) hebben we het sociaal-emotioneel functioneren en de 

sociale veiligheid niet bij alle leerlingen in kaart gebracht. Na de zomervakantie (2020) 

hebben we dat wel gedaan (najaar 2020), en we willen dat herhalen in het voorjaar van 

2021. Wij maken schooloverzichten voor Sociale emotionele ontwikkeling sinds dit 

schooljaar (2020-2021) Het is daarom niet mogelijk om de schoolgegevens breed te 

analyseren. Wel kunnen we de gegevens van dit jaar analyseren. 
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Analyse ZIEN november 2020 Leerkrachten 

Op alle gebieden scoren we voldoende ten opzicht van de OPOPS-norm (90%) met 

uitzondering van het gebied impulsbeheersing. Dit is te verklaren doordat groep 3 daar laag 

op scoort. In die groep wordt daar nu veel aandacht aan besteed met “geef me de vijf” en 

visueel maken van regels en afspraken. In juni 2021 wordt dit geëvalueerd. 

 

Analyse ZIEN juni 2021 Leerkrachten 

Op alle gebieden scoren we voldoende ten opzicht van de OPOPS-norm (90%). Dit is te 

verklaren doordat we een heel groot preventief aanbod. 
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Uitslag leerlingen leerling tevredenheid enquête uit Venster, afgenomen november 

2020. 

 

Bovenstaande tabel geeft aan dat de OPOPS-norm (90%) voor wat betreft leerling 

tevredenheid niet gehaald wordt. De enquêtes die ingevuld worden bij Vensters zijn anoniem 

waardoor je niet kan achterhalen welke leerlingen onvoldoende tevreden zijn en waarom. 

 

Vervolg actie 

Leerling tevredenheidsonderzoek gaan we uitbreiden met vragenlijsten waaruit wel duidelijk 

wordt welke leerlingen onvoldoende tevreden zijn en waarom, zodat we in gesprek kunnen 

gaan om zo te achterhalen wat de oorzaak is en om dan een vervolgeactie kunnen 

realiseren. 

 

3.5 Adviezen en uitstroom en functioneren in het vervolgonderwijs. 
We richten ons onderwijs zo in dat we verwachten dat van onze leerlingen 80% uitstroomt 

naar vmbo bb of hoger en 20% van de leerlingen uitstroomt naar het havo/vwo. 60 % 

procent van de leerlingen stromen uit naar vmbo kb t/m havo. 
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3.5.1 Schooladviezen 
Schoolnorm: 80%  uitstroomt naar vmbo bb of hoger en 20% van de leerlingen uitstroomt 

naar het havo/vwo. 60 % procent van de leerlingen stromen uit naar vmbo kb t/m havo. 

Niveau Norm 

% 

Resultaat 

% 

Vmbo b  0 

Vmbo b/k  8 

Vmbo k  0 

Vmbo k/tl  12 

Vmbo tl  16 

Vmbo tl/havo  12 

Havo  28 

Havo/vwo  16 

vwo  8 

 

100%van onze leerlingen stroomt uit naar VMBO BB of hoger; 75% is uitgestroomd naar 

VMBO KB t/m HAVO, 0 % is uitgestroomd naar VMBO BB, 25 % uitstroom HAVO/WVO 

 

3.6 Aantal doublures per school. 
In groep 2 kregen 2 leerlingen kleuterverlenging i.v.m. algehele ontwikkelingsachterstand, 2 

leerlingen kleuterverlenging i.v.m. leerachterstand en 1 leerling met kleuterverlenging is een 

nieuwkomer en spreekt heel weinig Nederlands. Deze leerlingen voldoen niet aan de 

voorwaarden om naar groep 3 te gaan. Door kleuterverlenging komt hun ontwikkeling meer 

in balans.  

In groep 3 doubleert 1 leerling met een achterstand op lezen en taal/spraakontwikkeling, 

voor deze problemen is een onderzoek aangevraagd bij Auris. De andere leerling doubleert 

als gevolg van leerachterstand en NT2 probleem. De verwachting is dat door te doubleren 

de onderwijskansen van deze leerlingen worden vergroot. 
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3.7 Overzicht arrangementen Obs De Wilgen 
 

Een specifiek evaluatie over de arrangementen is opvraagbaar bij de internbegeleider van 

de school. 

Vorm 

arrangement 

Duur van 

arrangement 

Inzet Effect 

2 
arrangement
en Auris 

1 LL tot 

maart 

 

 

1 LL 1 jaar 

 

Ambulant dienst 

verlener 

1 LL ontwikkelt zich voldoende om het 

onderwijs te kunnen volgen. 

Vds 133 naar 171      Fn M4 naar M6 

 

Met de tips van de ambulant dienstverlener 

kan de leerlingen het onderwijs blijven 

volgen 

3 

arrangement 

Cluster 3 

1 LL 3 uur 

p/wk  

 

 

2 p/wk uren  

Extra leerkracht 

voor individuele 

instructie rekenen 

 

Extra instructie 

rekenen door 

onderwijsassistente 

Door de inzet van de extra leerkracht/ 

onderwijsassistente kunnen deze leerlingen 

het onderwijs blijven volgen 

Vds 160 naar 205  Fn M4 naar M5 

Vds 104 naar 170  Fn <E3 naar M4/E4 

Vds 44 naar 89  Fn <M3 naar <M3 

Percentage lln met arrangement: 5 % van het totaal aantal lln. 

Aantal zorgleerlingen dat besproken is tijdens ondersteuningsteam: 10 kinderen besproken 

Schoolweging = 34,9 

 

Aantal thuiszitters: 0 

 

 

 

3.8.1 Passend onderwijs 
 

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en van het basisaanbod afwijken hebben 

een ontwikkelingsperspectief. 

Aantal leerlingen met een OPP 

Schooljaar 2020/2021: 6 

 

3.9 Uitstroom sbo, lwoo en (v)so. 
3 leerlingen stromen tussentijds uit naar andere type onderwijs. Eén leerling verlaat de 

school vervroegd vanwege de leeftijd. 

Leerling uit Uitstroom naar: 

Groep 4 Speciaal basisonderwijs; Kameleon 
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4 Resultaten van beleid  
 

4.1. Korte beschouwing vooraf 
Ieder jaar maakt de school een jaarplan waarin beleidspunten voor het komende schooljaar 

staan. Deze punten worden samen met het team van leerkrachten opgesteld en 

geëvalueerd en besproken met de medezeggenschapsraad van school.  

Jaarplan 2020-2021 zie bijlage  

 

4.2 Evaluatie schooljaar 2019-2020 
De bovengenoemde onderdelen zijn geëvalueerd. De informatie om tot een evaluatie te 

komen wordt verkregen door klassenbezoeken, gebruik van kijkwijzers en invullen van 

enquêtes. De resultaten van de opbrengsten worden gemeten met het leerlingvolgsysteem. 

Zie evaluatie in jaarplan 2020-201 zie bijlage 
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5 Conclusie 
 
Het jaarplan van schooljaar 2019-2020 stond in het teken staan van de herstelopdracht naar 

aanleiding van de externe audit maar ook in het teken van schoolsluiting en quarantaine in 

verband met Covid-19. Een deel van de plannen van dat schooljaar is opgenomen in het 

jaarplan van 2020-2021 waarin effectief didactisch handelen het hoofdonderwerp is. Helaas 

is schooljaar 2020-2021 ook een zeer bewogen jaar geweest waardoor eveneens een deel 

van de plannen niet geheel tot uitvoering is gebracht en dus meegenomen worden in de 

plannen voor schooljaar 2021-2022. 

Obs De Wilgen geeft op transparante wijze inzicht in de wijze waarop er gewerkt wordt in de 

school en wat er bereikt wordt. Dat doen we met deze evaluatie en ook met het schoolplan, 

ondersteuningsplan, de schoolgids, PO-vensters, ‘ScholenopdeKaart’ en het jaarverslag. Op 

onze website www.obsdewilgen.nl staan nog meer inhoudelijke documenten die dienen als 

informatiebron. 
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5.1 Planning schooljaar 2021-2022 
 

Obs De Wilgen werkt schooljaar 2021/2022 aan de volgende doelen. Deze doelen worden in 

Jaarplan 2021/2022 nader toegelicht. 
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6 Nawoord 
 

Dit schooljaar is door de getroffen maatregelen i.v.m. Covid anders verlopen dan gepland. 

Plannen die hierdoor niet uitgevoerd konden worden, zijn doorgeschoven naar volgend 

schooljaar.  

Ik ben trots op het team van Obs De Wilgen. De schoolsluiting, het thuisonderwijs en alle 

quarantainemaatregelen heeft een groot beroep gedaan op de veerkracht van het team. Het 

team van Obs De Wilgen heeft een uitstekend invulling gegeven aan de taak die toebedeeld 

is aan het onderwijs bij de schoolsluiting en de periode daarna. De ervaringen die tijdens 

deze periode zijn opgedaan en de extra financiële middelen vanuit het Nationaal Onderwijs 

Programma bieden mogelijkheden voor onderwijs in de toekomst. Deze mogelijkheden 

krijgen een plek in de uitvoering van de plannen uit ons schoolplan 2020-2024 en de 

komende jaarplannen. 

 

Marianne Bor – van den Berg 
Directeur Obs De Wilgen 


