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Inleiding

Het schooljaar 2021-2022 was een bijzonder schooljaar voor Sarkonschool De Windwijzer, waarbij

veel flexibiliteit is gevraagd van leerlingen, ouders en medewerkers. Door de corona periode is er

meerdere keren geschakeld tussen tussen fysiek onderwijs en onderwijs op afstand. Daarnaast

waren er veel andere beperkingen die de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs onder druk

zetten. Ondanks dat heeft de school een mooie ontwikkeling gemaakt met het groepsdoorbrekend

spelen en werken. De autonomie van de organisatie van het onderwijs ligt steeds meer bij de teams

van de onder-, midden- en bovenbouw. Daarbij heeft het team steeds afgestemd over de

gemeenschappelijke schoolkoers: wat betekent dit voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de

inzet van medewerkers? In dit jaarverslag geven wij een schets …

Wat is de bedoeling van dit jaarverslag?

Alle onderwijsinstellingen die overheidsgeld ontvangen maken een jaarverslag, waarmee zij inzicht

geven in het onderwijskundig en financieel beleid. Op deze wijze legt de school verantwoording af

aan ouders en andere belanghebbenden. Naast het jaarverslag van de school maakt ook het

schoolbestuur Sarkon een jaarverslag. Zo is het inzichtelijk hoe de door de overheid beschikbaar

gestelde middelen aan het schoolbestuur op een verantwoorde manier wordt ingezet ten behoeve

van de onderwijskwaliteit op de scholen. Daarnaast evalueert de school in dit jaarverslag de kwaliteit

van het onderwijs.
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1. Leren met LEV! Op welke wijze geeft de
school hier vorm aan?

Leren met LEV

LEV staat voor hart! LEV staat voor moed! LEV is de komende vier jaar de basis voor de koers

van de Sarkon-scholen:

L - Leerplek voor het leven

Sarkon-scholen zijn een kloppend hart waar je leert over het leven, over jezelf, over de ander

en over de wereld om je heen. Samen trekken we de wereld in en halen we de wereld naar

binnen. Je leert een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van de wereld om je heen.

Bovenal leer je van en met elkaar en geef je richting aan jouw leerproces.

E - Eigen Wijze

Je bent uniek en hebt je eigen talent. Als kind en als medewerker toon je moed. Je wilt de

beste zijn, op jouw manier. Hierbij leer je goed samenwerken met anderen om jezelf blijvend

te ontwikkelen in eigenheid en kwaliteit.

V - Vertrouwen door verbinding

Hart hebben voor elkaar geeft verbinding. Verbinding geeft ruimte aan vertrouwen. De

katholieke wortels inspireren om in verbinding te geloven. Je leert met hart voor elkaar de

goede dingen te doen en gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen.

LEV op Sarkonschool De Windwijzer

Op Sarkon-school De Windwijzer leren we met LEV in een rijke leeromgeving. We

ondersteunen elkaar en geven richting aan samen ‘het goede’ te doen. We creëren LEV met

de taal en cultuur van de zeven gewoonten van (zelf)leiderschap. Vanuit welbevinden en

betrokkenheid werken we aan de basisbehoeften: relatie (verbinden), competentie (leren)

en autonomie (richting geven).
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2. Kengetallen

2.1 Leerlingaantallen

Op 1 oktober 2021 waren er 241 leerlingen ingeschreven op De Windwijzer. Dit is een daling

van 17 leerlingen ten opzichte van een jaar ervoor. De prognose voor 1 oktober 2022 is dat er

221 leerlingen zijn ingeschreven. In het afgelopen schooljaar hebben zich 26 vierjarigen

ingeschreven. Dit zijn er vier minder dan twee jaren ervoor. Daarnaast hebben twee

leerlingen zich van een andere school op De Windwijzer ingeschreven. 30 leerlingen zijn

doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs. Twee leerlingen hebben voor een andere

school gekozen, omdat zij het onderwijs onvoldoende vonden passen bij hun kind. De

overige inschrijvingen hebben een verhuizing als reden.

Dit schooljaar is er een doublure i.v.m. een brede ontwikkelingsachterstand. Voor deze

leerling wordt een aangepast aanbod gedaan. Er wordt onderzocht of deze leerling op school

blijft of wordt verwezen naar het speciaal basisonderwijs. Er zijn geen leerlingen met een

kleuterverlenging.

2.2 Personeelskenmerken

In het afgelopen schooljaar was de verdeling van de formatie als volgt. In dit overzicht is er

sprake van fulltime-formatie-eenheden (FTE):

Reguliere formatie:

- 8,9 FTE leraren

- 0,8 FTE Leraren in opleiding

- 0,4 FTE leraarondersteuner

- 1,2 FTE onderwijsassistent

- 0,4 FTE vakleraar sport en bewegen

- 0,4 FTE conciërge

- 0,2 FTE administratief medewerker

- 0,8 FTE intern begeleider

- 1,0 FTE schoolleider

Werkdrukmiddelen:

- 0,4 FTE onderwijsassistent

- 0,5 FTE leraar sport en bewegen

- 0,1 FTE vakleraar cultuureducatie
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Nationaal programma onderwijs (NPO-gelden):

- 0,6 FTE leraren

- 1,0 FTE onderwijsassistent

Medewerkertevredenheid

In februari 2022 is de medewerkertevredenheid gepeild onder de medewerkers van

#TeamWindwijzer met behulp van vensters PO. De tevredenheidspeiling is door 29

medewerkers ingevuld, waaronder ook stagiaires en ondersteunend personeel. De uitslag

van deze peiling geeft nagenoeg een gelijk beeld als de peiling van maart 2021. De

medewerkers beoordelen de school als gemiddeld cijfer een 8,1 (8,3 in schooljaar

2021-2022). De medewerkers ervaren een hoge mate van veiligheid (9,0) en ervaren een

goede sfeer op school (8,9). Het contact met ouders wordt, ondanks alle beperkingen tijdens

de corona-periode, voldoende beoordeeld met een 6,9 (7,2 in schooljaar 2021-2022).

Verzuimpercentage

Het verzuimpercentage van het schoolteam was in de periode juni 2021 - mei 2022 0,69%.

Dit is als volgt onderverdeeld:

- Kortdurend: 0,68 %

- Midellang: 0 %

- Lang: 0 %
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3. Zelfevaluatie onderwijskwaliteit
De scholen van Sarkon leren met LEV. Hiermee maken zij de beweging van leerstof- naar kindgericht

onderwijs, waarbij de eigenheid van de school zichtbaar is. Sarkonscholen hebben aan de hand van

de twaalf dimensies van kindgericht onderwijs (Karels, 2016) het onderwijskundig beleid voor de

planperiode 2020-2024 beschreven. Door deze dimensies te omschrijven en te evalueren is dit

jaarverslag tegelijkertijd ook de evaluatie van de kwaliteit van het onderwijs op school.

3.1 Wat zijn de opbrengsten van de school?

Wat zijn de (eind)opbrengsten?

De leerlingen van leerjaar 8 hebben in april 2022 deelgenomen aan de centrale eindtoets.

Hieronder een overzicht van het  percentage leerlingen dat met de kernvakken het

fundamentele en het streefniveau hebben behaald:

Lezen: 1F niveau - 97% (98% landelijk)

2F niveau - 67% (73% landelijk)

Taalverzorging: 1F niveau - 100% (97% landelijk)

2F niveau - 72% (62% landelijk)

Rekenen: 1F niveau - 94 % (92 % landelijk)

1S niveau - 33 % (44 % landelijk)

Fundamenteel niveau (1F niveau)

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen

behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F (ofwel eind groep 6 leerstof niveau)

genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen.

Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het

fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau

halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Streefniveau (1S/ 2F niveau)

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen

behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat

zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke

basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau
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apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt

dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun

ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht

nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

De leerlingen hebben met lezen en taalverzorging op 1F als op 2F niveau boven de norm van

de groep vergelijkbare wegingsscholen gescoord. Met rekenen is dat wel zo bij het 1F niveau.

Met betrekking tot het 1S niveau scoort de school onder de norm. Daarbij kan geconstateerd

worden dat het rekenniveau net onder het percentage valt gezien binnen deze eindtoets

geen aangepaste normering heeft plaatsgevonden rondom de corona periode. De komende

jaren zal dit wel meegenomen worden en is de verwachting dat de norm (net) behaald zal

worden. Dit is een regionale en landelijke trend. De school gaat hiervoor een verbeterplan

maken m.b.t. het rekenen voor leerlingen met een HAVO-VWO uitstroomverwachting.

Welke adviezen en uitstroom naar het voortgezet onderwijs heeft de school gegeven?

De school heeft op basis van motivatie, werkhouding en opbrengsten van de kernvakken

(zowel leerlingvolgsysteem als dagelijkse ontwikkeling in Snappet) de volgende verwijzingen

gedaan aan de leerlingen van leerjaar 8 met betrekking tot het instapniveau voortgezet

onderwijs.

Uitstroomniveau Aantal leerlingen Percentage

Praktijkonderwijs 0 0

Basisberoepsgerichte leerweg 0 0

basisberoepsgericht/ kadergerichte leerweg 3 8,3%

kadergerichte leerweg 10 27,8%

kadergerichte leerweg/ mavo 2 5,6%

mavo 5 13,9%

mavo/ havo 4 11,1%

havo 3 8,3%

havo/vwo 2 5,6%

vwo 7 19,4%

totaal: 36 leerlingen totaal: 100%
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Na afname van de centrale eindtoets is er 1 advies bijgesteld van mavo/havo naar havo. Deze

score is meegenomen in bovenstaande tabel.

Welke analyse heeft de school gemaakt van de opbrengsten en welke acties komen hieruit

voort?

Onderbouw

In januari en mei zijn de toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. Samen met de

opbrengsten van het dagelijks werk (o.a. in het digitale middel Snappet) heeft het

schoolteam de opbrengsten van de kernvakken geanalyseerd.

In de onderbouw wordt er gewerkt met het volgsysteem LooqIn. De meeste  leerlingen van

de onderbouw scoren hoog op welbevinden en betrokkenheid. Kinderen voelen zich over het

algemeen thuis in de onderbouw.

Vanuit het werken met een instroomgroep wordt ervaren dat kinderen zelfstandiger zijn.

Bij de instroomgroep is er veel aandacht voor het bevorderen van zelfstandigheid en

basisvaardigheden.

Leerjaar 3 is dit jaar gestart met Actief Leren Lezen, hierdoor wordt nu meer niveauverschil

ervaren dan met de vorige methode. Eerst werd ervaren dat de resultaten vooral hoog waren

in leerjaar 3 en dat in leerjaar 4 de resultaten dan tegenvielen. Hoe dat nu zal zijn, moet nog

blijken. Het leesplezier is verhoogd; er zijn veel interessante boeken en er worden

leesgesprekken gehouden. Leerlingen mogen boeken presenteren en vertellen over de

gelezen boeken. Er wordt sneller gewerkt met hele zinnen schrijven en in de werkschriften

ligt de focus vooral op de spellingregels, dit wordt positief ervaren door de medewerkers.

Qua rekenen is leerjaar 3 gegroeid op LVS ten opzichte van de middentoets.

Spelling is wisselend; in de ene groep zijn alle leerlingen qua resultaat gegroeid, in de andere

groep hebben de leerlingen veel minder gescoord dan verwacht. Het verschil in werkhouding

is per groep verschillend. De onderbouw gaat volgend schooljaar onderzoeken of

instructiegroepen in domeinen op de leerlijn een toevoeging kunnen zijn.

Midden- en bovenbouw

De medewerkers van de midden- en de bovenbouw hebben naar aanleiding van de analyse

kunnen constateren dat er over het algemeen een goede groei zichtbaar is op alle

vakgebieden. Er is het afgelopen jaar schoolbreed stevig ingezet op het technisch leesniveau.

Het resultaat hiervan is dat alle groepen een gemiddelde tot bovengemiddelde groei hebben

gemaakt. Het lezen in duo's en klassikaal lezen wordt hiervoor ingezet.  De verwachting is

dan ook dat de resultaten van begrijpend lezen ook meer zal groeien.
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De medewerkers stemmen de lessen meer af op de onderwijsbehoeften van de

instructiegroepen. De kinderen die het minimumaanbod volgen krijgen meer herhaling,

werken met concreet materiaal en hebben meer momenten voor begeleidt inoefenen. De

leerlingen die het verrijkingsaanbod krijgen hebben een verkorte en uitdagende instructie.

Over het algemeen ervaren en analyseren de medewerkers dat de sterkere instructiegroepen

lager scoren dan verwacht. Dit ligt deels aan de werkhouding van de leerlingen en het willen

ontwijken van de leerkuil. Hier willen de medewerkers van de midden- en bovenbouw

bewuster op inzetten volgend schooljaar.

In de midden- en bovenbouw merken ze steeds meer afhankelijk te zijn van elkaar en elkaar

nodig te  hebben in de doorgaande leerlijn.

Komend schooljaar zal er meer ingezet worden op activerende werkvormen tijdens de

instructiemomenten. Daarnaast is er aandacht voor de doorgaande lijn voor rekenen.

De huidige begrijpend lezen methode sluit niet meer aan bij de wensen van de midden- en

bovenbouw. Komend schooljaar zal de PLG didactisch handelen onderzoek gaan doen naar

een begrijpend leesaanpak.

Een uitgebreidere analyse kunt u vinden in de schoolscan 2021-2022 die is te vinden op de

website (juli 2022).
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3.2 Wat is de onderwijskundige ontwikkeling?

Doel / Focus

‘Leren met LEV: Van een focus op de leervakken naar de brede ontwikkeling van kinderen.’

Wat zijn de doelen uit het schoolplan m.b.t. doel / focus op de brede ontwikkeling van

kinderen?

Sarkonscholen zorgen voor een brede ontwikkeling door het leren met LEV. Deze scholen zijn

een kloppend hart waar wordt geleerd over het leven, over jezelf, over de ander en over de

wereld om je heen. We nemen elkaar mee de wereld in en halen de wereld naar binnen. We

leren om een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van de wereld om ons heen. Bovenal

wordt geleerd van en met elkaar en geven leerlingen en medewerkers richting aan het eigen

leerproces. Iedereen is uniek en heeft eigen talenten. Kinderen, medewerker en de school

tonen moed om de beste te zijn op eigen wijze. Hierbij wordt geleerd goed samen te werken

om jezelf blijvend te ontwikkelen in eigenheid en kwaliteit. Hart hebben voor elkaar geeft

verbinding. Verbinding geeft ruimte aan vertrouwen. De katholieke / interconfessionele

wortels inspireren om in verbinding te geloven en er wordt geleerd met hart voor elkaar de

goede dingen te doen en gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen.

Wat heeft de school dit schooljaar bereikt?

Het team heeft leiderschapsrollen voor de leerlingen geïmplementeerd in het dagelijkse

onderwijs. O.a. pauzesport, het biebteam, het leerlingpanel en de leerlingredactie worden

nu nog veelal gestuurd door medewerkers. Het team is zoekende in de vormgeving en

uitwerking van de leiderschapsrollen, waarbij leerlingen meer zelf initiatief nemen.

Wat zijn de aandachtspunten voor het volgende schooljaar?

● Team implementeert leiderschapsrollen verder in het dagelijks onderwijs.
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Pedagogiek

‘Van medewerkers die sturen naar medewerkers die coachen’

(standaard SK1: Veiligheid - Standaard SK2: Pedagogisch klimaat)

Wat zijn de doelen uit het schoolplan m.b.t. het pedagogisch beleid?

Leerlingen, medewerkers en ouders dragen samen verantwoordelijkheid voor een prettige

werksfeer en een veilig schoolklimaat. Leerlingen en medewerkers krijgen de ruimte om zich

optimaal op Eigen Wijze te ontwikkelen. Zij werken met de taal en cultuur van de zeven

gewoonten. Hierdoor werken de leerlingen aan actief burgerschap, waarbij zij leren keuzes te

maken, verantwoordelijkheid te nemen, goed samen te werken en verschillen tussen

mensen te waarderen. Zij leren hiermee een steentje bij te dragen aan een prettige

leefomgeving. De taal en cultuur van de zeven gewoonten zijn onderdeel van de dagelijkse

praktijk en zijn geïntegreerd in de blokken van De Vreedzame school. Door verhalen en

beelden over (transitie)personen, die een voorbeeld zijn in ‘het goede doen,’ ontwikkelen

leerlingen een positief mensbeeld. Op school worden bijzondere momenten gevierd die

horen bij de katholieke grondslag en het persoonlijke leven. Hierbij worden rituelen,

symbolen, verhalen en muziek ervaren, die verbonden zijn aan de katholieke traditie.

Wat heeft de school dit schooljaar bereikt?

De teamleden hebben bij aanvang van het schooljaar met behulp van het see-do-get-model

het gewenste leerlinggedrag per bouw omschreven, gekoppeld aan de zeven gewoonten en

de uitgangspunten van de vreedzame school. Het werkdocument zelf was weinig

betekenisvol, maar de gesprekken tijdens het maken van dit model waren wel betekenisvol.

Hierdoor was er een verdiepende afstemming over de pedagogische aanpak en vooral

waarom het team voor een specifieke aanpak heeft gekozen.  Het team gaat deze gesprekken

continueren.

Bij de aanvang van het schooljaar hebben de leerlingen deelgenomen aan de 'gouden weken'

waarbij iedere week een van de zeven gewoonten van The Leader in Me centraal stond. Er

werd door de kinderen in de middenbouw en bovenbouw niet heel enthousiast meer

gereageerd. In de evaluatie heeft de PLG schoolklimaat zich afgevraagd hoe betekenisvol de

gouden weken zijn voor de kinderen in de huidige vorm. In de onderbouw is de structuur

prettig (elke week 1 gewoonte) in de andere bouwen is een opfrisles voldoende en zou het

mooi zijn om in die 7 weken kinderen situaties te laten fotograferen/op te schrijven en in de

boom te hangen.  In de midden- en bovenbouw willen de medewerkers dit meer

betekenisvol maken door het te koppelen aan de situaties en deze zichtbaar te maken in de

zeven-gewoonten-boom.
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Om de sociale veiligheid te meten hebben de leerlingen het volgsysteem 'Looqin-to-you' en

de leerlingtevredenheidspeiling van Vensters-PO (maart 2022) ingevuld.

De leerlingtevredenheidspeiling is door 97 leerlingen ingevuld van de leerjaren 6, 7 en 8. Zij

geven de school als gemiddeld cijfer een 7,9. Dit is nagenoeg gelijk aan vorig schooljaar (8).

De leerlingen vinden het leuk op school (7,4) en geven een voldoende aan hun klas/bouw

(7,2). De omgang met de kinderen wordt beoordeeld met een 6,9.

Uit de monitoring blijkt dat de leerlingen zich over algemeen sociaal veilig voelen op school.

Er zijn wel eens incidenten, deze vinden dan vooral plaats rondom de school (buiten school)

en op het schoolplein. Dit kwam ook naar voren uit het gesprek met het leerlingpanel. Het

team van de bovenbouw hebben hierop interventies gedaan (preventief en repressief) en er

zijn afspraken gemaakt met de pauze-toezicht. De ouders van de bovenbouw zijn hierover

geïnformeerd.

Een aantal leerlingen uit de bovenbouw hebben deelgenomen aan een traject van

schoolmaatschappelijk werk om de mentale en fysieke weerbaarheid te vergroten.

Wat zijn de aandachtspunten voor het volgende schooljaar?

● Teamleden gebruiken het see-do-getmodel voor de continue afstemming over de

pedagogische aanpak. Teamleden maken dit zichtbaar in de school.

● Werken met een betekenisvolle aanpak van de gouden weken, waarbij leerlingen

betrokken worden om het gewenste gedrag zichtbaar te maken.
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Didactiek

‘Van medewerkers die vertellen naar medewerkers die activeren’

(Standaard OP3: Didactisch handelen)

Wat zijn de doelen uit het schoolplan m.b.t. didactiek?

De medewerkers hebben een coachende houding en geven effectieve taakgerichte feedback.

Tijdens instructies zetten leraren verschillende (coöperatieve) werkvormen in. De

medewerkers in de onderbouw creëren samen met de leerlingen betekenisvolle

spelsituaties, waarbij kinderen welbevinden en betrokkenheid ervaren. De medewerkers

doen gerichte (spel)interventies op basis van spelkwaliteit. De leerlingen in het aanvankelijk

leerproces verwerken het geleerde in betekenisvolle (spel)situaties. De groepskring wordt

gebruikt voor rituelen, het maken van werkafspraken of vieringen. De leerlingen in de

midden- en bovenbouw krijgen instructies in kleine instructiegroepen (max. 15 lln.) Hierbij is

veel interactie tussen leerlingen. Leerlingen hebben zelf invloed op het krijgen van instructie

ten behoeve van het behalen van hun leerdoelen. De leraar is samen met leerlingen steeds

op zoek naar waar hij/zij het verschil kan maken. De leraar maakt met de leerlingen de groei

zichtbaar. De leraar voert groeigesprekken met iedere leerling, waarin de meta-cognitieve

vaardigheden worden gestimuleerd en leerlingen leren te reflecteren op het eigen gedrag.

Wat heeft de school dit schooljaar bereikt?

De onderbouw heeft een nieuwe methode voor het aanvankelijk leesproces ingevoerd;

Actief Leren Lezen. De medewerkers ervaren dat er meer tijd is om in de thema’s te werken

met het leesonderwijs. Volgend schooljaar wil de onderbouw meer inzetten op leesteksten

en woordenschat. Doordat dit jaar de methode nieuw was, is er veel tijd gaan zitten in het

ontdekken van de methode. De medewerkers ervaren dat leerlingen meer taal gebruiken in

hun spel. De leerlingen van leerjaar 1 en leerjaar 2 merken dit en willen nu ook graag met

letters, woorden en lezen aan de slag.

De leerlingtevredenheidspeiling is door 97 leerlingen ingevuld van de leerjaren 6, 7 en 8. Zij

geven de school als gemiddeld cijfer een 7,9. In deze peiling laten de leerlingen zien met

name tevreden over wat zij leren op school (8,4) de aanpak van de medewerkers (8,5) en hoe

zij uitleg geven (8,8).

De PLG didactisch handelen midden- en bovenbouw heeft een plan van aanpak technisch

lezen gemaakt. Er is eerst geïnventariseerd wat de huidige stand van zaken was, wat er nodig

was en hoe ze de dingen die ze doen sterker kunnen maken. Er zijn per bouw verschillende

vervolgacties geweest met betrekking tot het technisch lezen. Dit heeft als resultaat dat de
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niveaus van het technisch lezen op LVS zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Doordat er

veel tijd en aandacht naar het technisch lezen is gegaan, is er nog geen plan van aanpak voor

begrijpend lezen gemaakt. Dit staat voor volgend schooljaar op de planning.

Wat zijn de aandachtspunten voor het volgende schooljaar?

● Volgend schooljaar wil de onderbouw meer inzetten op leesteksten en

woordenschat. Doordat dit jaar de methode nieuw was, is er veel tijd gaan zitten in

het ontdekken van de methode.

● Het integreren van begrijpend lezen in de andere vakken en loslaten als apart vak.

● De leerlingen meer activeren tijdens de instructies in de midden- en bovenbouw,

waarbij kinderen interactie ervaren en werken met activerende werkvormen.

● Tijd reserveren in het rooster voor het structureel voeren van individuele

groeigesprekken met leerlingen, waarbij steeds leerdoelen worden bijgesteld.
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Leerstof

‘Van standaard leerstofaanbod naar een betekenisvolle en gepersonaliseerde kennisbasis’

(Standaard OP1: Aanbod)

Wat zijn de doelen uit het schoolplan m.b.t. het leerstofaanbod?

De leerstof sluit aan bij het betrokkenheidsniveau van leerlingen. Er wordt pas nieuwe

leerstof aangeboden, als een kind specifieke vaardigheden van de daaraan voorafgaande

basisstrategieën voldoende beheerst. In de onderbouw worden leeractiviteiten thematisch

aangeboden door lerend spelen. Het leerstofaanbod is gericht op de verschillende

ontwikkelgebieden, waarbij de nadruk wordt gelegd op het (voorbereidend/aanvankelijk)

taal-leesonderwijs. In de midden-bovenbouw hebben technisch en begrijpend lezen en

woordenschat veel aandacht. Daarbij is er aandacht voor het automatiseren van taal, lezen

en rekenen. De zaakvakken worden op betekenisvolle wijze aangeboden en leerlingen

hebben ruimte om te werken met eigen onderzoeksvragen. Er wordt gebruik gemaakt van de

schoolomgeving en mogelijkheden in de Noordkop en het Helders perspectief. Leerlingen in

leerjaar 1/2 krijgen drie keer per week een les bewegingsonderwijs, leerlingen van leerjaar 3

t/m 8 krijgen twee keer per week een les bewegingsonderwijs. Dit wordt aangeboden aan de

hand van de leerlijn bewegen. Bij de creatieve vakken maken kinderen kennis met een breed

aanbod van de domeinen beeldend, muziek & drama. Daarnaast vindt er verdieping plaats

op basis van de interesse van de kinderen.

Wat heeft de school dit schooljaar bereikt?

De specialist heeft haar opleiding toekomstgericht onderwijs afgerond en het veranderplan

gedeeld met de rest van de PLG. In de PLG bijeenkomsten is de kennis en het studiemateriaal

met elkaar gedeeld. Het veranderplan is gebruikt om de ‘why-how-what’ van de PLG

toekomstgericht onderwijs te bepalen. De volgende stap is dat de PLG een plan van aanpak

maakt per bouw met betrekking tot onderzoekend en ontwerpend leren en digitale

geletterdheid.

Het schoolthema ‘Space Expo Windwijzer’ in maart was een succes. Alle bouwen hebben op

hun eigen wijze invulling gegeven aan dit schoolthema, waarbij onderzoeksvragen centraal

stonden. De afsluiting van het thema is vormgegeven middels een leiderschapsdag waarin de

leerlingen presenteerden wat zij onderzocht hadden.

De bovenbouw heeft deelgenomen aan het Tech-Brick-Park Den Helder (Legowerf).  De

leerlingen hebben hier vervolgens een stop-motion film van gemaakt. De kwaliteit sloot nog

onvoldoende aan bij de doelen van de school. In een gesprek met het TEK-park is deze

feedback gedeeld.
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Het lerend spelen heeft iedere dag een fundamentele rol in de onderbouw. De onderbouw

heeft geconstateerd dat de ontwikkelingsniveaus van de jonge leerlingen ver uit elkaar

liggen. De tussenstap die de onderbouw daardoor wil maken is om leerlingen wellicht dichter

bij het eigen lokaal, van de basisgroepleraar, te laten spelen en werken of op een gepland

moment extra begeleiding te bieden tijdens het spelen en werken. De drie V’s (verkennen,

verbinden, verrijken) zijn bekend bij alle medewerkers. Nog niet alle stappen worden door

iedereen op de juiste wijze doorlopen.

De medewerkers zien een kans om leiderschapsrollen te creëren voor de leerlingen op het

hanteren van regels en afspraken. De leerlingen van de onderbouw zijn actief in het maken

van een spelplan; ze volgende gemaakte stappen om samen tot een spelplan te komen.

Wat zijn de aandachtspunten voor het volgende schooljaar?

Voor volgend schooljaar gaat de PLG toekomstgericht onderwijs fungeren als inspirator voor

de rest van het team. Zij gaan verschillende cursussen (E-wise) volgen om zich te

professionaliseren.

● De PLG toekomstgericht onderwijs maakt een plan van aanpak per bouw met

betrekking tot onderzoekend en ontwerpend leren en digitale geletterdheid.

● De PLG maakt een scholingsplan met betrekking tot expertise op deelgebieden TGO

en voert deze uit.

● De medewerkers oefenen vaardigheden TGO tijdens lerend spelen en lessen

wereldoriëntatie.

● De medewerkers van de PLG TGO voeren klassenconsultaties uit.

● De medewerkers nemen deel aan schoolthema met onderzoekend en ontwerpend

leren, waarbij de omgeving wordt betrokken.

● De onderbouw wil meer focus op het verrijken van het spel van de leerlingen.
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Organisatievorm

‘Van een klassikale structuur naar flexibele organisatievormen.’

Wat zijn de doelen uit het schoolplan m.b.t. de organisatievorm?

De leerlingen werken dagelijks in bouw-afdelingen. De leerlingen starten steeds in een

basisgroep (20-25 leerlingen). Drie, vier of vijf basisgroepen vormen de onder-, midden-, of

bovenbouw. In de basisgroepen worden procesafspraken gemaakt, de dagplanning

besproken, klassenvergaderingen gehouden, samen gegeten en successen / bijzondere

momenten gevierd. Daarnaast wordt dagelijks gewerkt aan het technisch lezen en wordt er

wekelijks het vak levensbeschouwing aangeboden. Tijdens de werktijd gaan leerlingen in de

onderbouw (leerjaar 1-2-3) groepsoverstijgend spelen en werken in hoeken en op het

speelleerplein. De leerlingen die werken in de fase van het aanvankelijk leesproces krijgen

korte instructies in kleine groepen van (max. 15 kinderen). Zij verwerken de leerstof in

betekenisvolle (spel)situaties. In de middenbouw (leerjaar 4-5) en de bovenbouw (leerjaar

6-7-8) volgen leerlingen instructies in instructiegroepen (max. 15 leerlingen). De

instructiegroepen worden gevormd n.a.v. het betrokkenheidsniveau en de interesses van de

leerlingen en de expertise van de leraren. De zaakvakken, Engels en de creatieve vakken

worden verzorgd door medewerkers op basis van hun expertise en betrokkenheid. Deze

vakgebieden worden zoveel mogelijk geïntegreerd met de basisvakken en betekenisvol

aangeboden. Alle lessen bewegingsonderwijs worden verzorgd door een vakdocent. De

leerlingen volgen de gymlessen in groepen van 25-30 leerlingen ingedeeld op leerjaar.

Wat heeft de school dit schooljaar bereikt?

De onderbouw werkt samen met de instroom peuter-kleutergroep in samenwerking met

SKDH. De bouw is proactief in het opzoeken van de samenwerking en er wordt nagedacht

over de mogelijkheden met elkaar. De medewerkers zijn hier tevreden over.

In de midden- en bovenbouw hebben de bouwteams een volgende stap gezet in het anders

organiseren, waarbij de leerlingen per domein zijn ingedeeld op betrokkenheidsniveau. Dit

heeft geleid tot meer focus tijdens de lessen. Daarnaast hebben zij ruimte gemaakt voor

onderhoudsweken met herhaling. De bouwteams hebben wel ervaren dat het lesschema

weinig ruimte biedt voor flexibiliteit.

Wat zijn de aandachtspunten voor het volgende schooljaar?

● De bouwteams plannen witte weken en instructie-vrije dagen met ruimte voor

actuele of urgente activiteiten.
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● De lessen beeldende vorming gaan werken naar een eindproduct: een

tentoonstelling aan het einde van het schooljaar met als thema 'Sail 2023.'

Differentiatie

‘Van convergente lesstof naar eigen leerlijn.’

(Standaard OP2: Zicht op ontwikkeling & Standaard OP4: Ondersteuning)

Wat zijn de doelen uit het schoolplan m.b.t. differentiatie?

De medewerkers meten structureel de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen.

Daarnaast wordt het leren door de leerlingen en de medewerkers zichtbaar gemaakt. De

leraren kennen de leerlijnen en bieden de lesstof aan die past bij de leerling. De leraren en

de leerlingen geven elkaar goede effectieve feedback. In de onderbouw (gr 1 t/m 3)

ondersteunen de medewerkers de leerlingen door het doen van goede spelinterventies

(lerend spelen). Daarnaast differentiëren de medewerkers door de leerlingen het geleerde

op eigen wijze toe te laten passen in spelsituaties. Vanaf leerjaar 4 werken leerlingen met de

basisvakken met het middel Snappet. Medewerkers voeren naar aanleiding van de groei in

Snappet tweewekelijks met iedere leerling een groeigesprek. Dit doen zij op coachende wijze

(feedback, feed up, feed forward) waardoor de medewerkers zicht hebben op de groei van

leerlingen en voortdurend met de leerlingen afstemmen over de aanpak. Voor meerkunners

en hoogbegaafden wordt een verdiepend aanbod aangeboden, dat aansluit bij de interesses

van de leerlingen. De leerlingen leren hierbij te werken aan de executieve functies: leren

denken, leren leren en leren leven.

Wat heeft de school dit schooljaar bereikt?

De medewerkers van de midden- en bovenbouw zijn dit jaar gestart met het geven van

gedifferentieerde instructies voor de basisvakken per domein op de leerlijn. De leerlingen

volgen instructies op hun eigen niveau wat per basisvak kan verschillen. De volgende stap is

om nog meer te wisselen in jaargroepen; bijvoorbeeld een leerling uit leerjaar 6 die een

instructie volgt bij leerlingen uit leerjaar 7.

Het doel was dat medewerkers Snappet met werkwijze 4 gebruiken en hun handelen hierop

aanpassen. Alle groepen in de midden- en bovenbouw werken op werkwijze 3. Wat in de

praktijk wordt ‘vergeten’ is de extra instructie registreren in Snappet. Dit is nu geen doel,

want in de praktijk wordt werkwijze 4 wel toegepast, alleen niet geregistreerd. De volgende

stap is om extra tijd te creëren zodat er meer verdieping kan plaatsvinden tijdens de

‘onderhoudsweken’.

De interne plusklas is gericht op de executieve functies van de leerlingen waarin vooral

thematisch wordt gewerkt. De wens was om het aanbod van de plusklas en de instructies

Schooljaarverslag en onderwijskundige evaluatie 2021-2022 - 18



van de basisvakken op elkaar aan te laten sluiten. Dit doel bleek niet haalbaar. De vervolgstap

die gemaakt dient te worden is een plan te maken voor het onderpresteren van de sterkere

leerlingen. Dit is een trend die nu een aantal jaar te zien is.

Wat zijn de aandachtspunten voor het volgende schooljaar?

● De volgende stap is om te wisselen in jaargroepen; bijvoorbeeld een leerling uit

leerjaar 6 die een instructie volgt bij leerlingen uit leerjaar 7. Daarbij zijn een aantal

aspecten die onderzocht dienen te worden. Hoe doen we dat met kinderen die in

leerjaar 8 zitten?  Wat wordt het aanbod in de roze groepen? Gaan wij bouw

overstijgend werken?

● De volgende stap is om extra tijd te creëren zodat er meer verdieping kan

plaatsvinden tijdens de ‘onderhoudsweken’. Hierdoor is er meer ruimte om

werkwijze 4 van Snappet toe te passen.

● De vervolgstap die gemaakt dient te worden is een plan te maken voor het

onderpresteren van de sterkere leerlingen. Dit is een trend die nu een aantal jaar te

zien is.
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Toetsen

‘Van data om te checken naar data om van te leren’

Wat zijn de doelen uit het schoolplan m.b.t. toetsen?

Summatieve toetsen worden tot een minimum beperkt. De verplichte toetsen van het

leerlingvolgsysteem (gr 3 t/m 8) en de centrale eindtoets worden gebruikt als aanvulling op

en als vergelijkingsmateriaal met de informatie die leerlingen en medewerkers uit de

dagelijkse praktijk hebben verkregen, zoals Looqin & Snappet. Daarnaast peilen de

medewerkers het welbevinden en de betrokkenheid met het volgmodel van Looqin.

Leerlingen laten aan zichzelf en anderen zien wat ze geleerd hebben en of ze leerdoelen

hebben behaald door formatieve toetsen, zoals bijvoorbeeld toegepast spel, dagelijkse

opdrachten in Snappet, digitale opdrachten, of presentaties. Formatieve toetsen geven de

leerling feedback op zijn/haar voortgang en geven aan wat de leerling nog moet doen (feed

forward) om het einddoel voor ogen (feed up) te bereiken. Met deze informatie kunnen

medewerkers goede feedback geven op het leerproces en ontvangen zij feedback en

reflecteren zij op het professioneel handelen.

Wat heeft de school dit schooljaar bereikt?

De medewerkers van de onderbouw gebruiken het instrument Looqin om het welbevinden

en de betrokkenheid bij leerlingen te peilen aan de hand van observaties. Hiermee

reflecteren zij op het leraarhandelen. De medewerkers hebben Looqin actief gebruikt en

tevens de logboekfunctie (spoor 2). De bouw heeft hier met elkaar effectieve gesprekken

over gevoerd. Dit willen zij continueren door volgend schooljaar iedere maand een

bouwvergadering te wijden aan Looqin.

De midden- en de bovenbouw is dit jaar gestart met het gebruik van Looqin-to-you om het

welbevinden en de sociale veiligheid op school te meten (in plaats van Scol). Deze

vragenlijsten worden door de kinderen individueel op een device ingevuld, per basisgroep.

De leerlingen krijgen tevens vragen over samenwerken, waar een sociogram uit voortkomt.

Doordat de Windwijzer nu groepsdoorbrekend werkt, wordt het door de medewerkers en

leerlingen ervaren als een belemmering dat leerlingen geen leerlingen uit andere klassen

kunnen selecteren. De volgende stap is onderzoeken of Looqin-to-you ingesteld kan worden

per bouw zodat alle leerlingen gekozen kunnen worden in de vragenlijsten. Op deze manier

kan ook de uitkomst van deze meting per bouw geëvalueerd en geanalyseerd worden.

Wat zijn de aandachtspunten voor het volgende schooljaar?
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● Voor Looqin komt er een groot stappenplan waardoor alle medewerkers in de bouw

op de juiste manier gebruik kunnen maken van Looqin. Nieuwe medewerkers

worden geïnstrueerd in het gebruik hiervan en worden ondersteund door de rest van

de bouw. Iedere maand plant de onderbouw een moment in tijdens de

bouwvergadering om met elkaar de screenings welbevinden/betrokkenheid en

competentie/prestatie in te vullen.

● De midden- en bovenbouw gaat onderzoeken of Looqin-to-you ingesteld kan worden

per bouw in plaats van per basisgroep.
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Rapportage

‘Van leraren die beoordelen naar leerlingen die ook zelf verantwoording afleggen van hun

ontwikkeling’

Wat zijn de doelen uit het schoolplan m.b.t. rapportage?

De leerlingen maken hun persoonlijke groei inzichtelijk in het groeirapport (portfolio). Zij

laten zien waar zij trots op zijn en hoe zij hun reflectie op hun leerlinggedrag (feedback)

vormgeven, aan welke leerdoelen zij werken (feed up) en wat hun einddoel voor ogen is

(feed forward). Dit wordt ondersteund met de groeilijnen en beeldmateriaal. Daarnaast

bevat het groeirapport een reflectie op het eigen leerproces. Het groeirapport wordt

voortdurend aangevuld door leerlingen, medewerkers en ouders.

Wat heeft de school dit schooljaar bereikt?

De ouders zijn in wisselende mate tevreden over de wijze waarop zij worden geïnformeerd

over de ontwikkeling van hun kind. Het groeirapport wordt grotendeels door de leerlingen

ingevuld, echter doet dit nog te weinig recht aan de ontwikkeling die de leerlingen

doormaken. Het rapport kent nu een tweejaarlijkse cyclus, terwijl de wens is om de te

werken met een meer doorlopend portfolio.

Wat zijn de aandachtspunten voor het volgende schooljaar?

Het team gaat op zoek naar een digitaal middel waarbij leerlingen, ouders en medewerkers

een bijdrage kunnen leveren om de ontwikkeling van de leerling zichtbaar te maken.

Schooljaarverslag en onderwijskundige evaluatie 2021-2022 - 22



Cultuur

‘Van medewerkers die uitvoeren naar medewerkers die invloed uitoefenen’

(Deskundigheidsbevordering personeel / teamontwikkeling)

Wat zijn de doelen uit het schoolplan m.b.t. de cultuur in het schoolteam?

Op De Windwijzer wordt gewerkt in een LEV-cultuur met de taal en cultuur van de zeven

gewoonten van (zelf)leiderschap, waarbij we het goede doen, ook als niemand kijkt. De

leerlingen, medewerkers en ouders hanteren de gemeenschappelijke taal en cultuur van de

zeven gewoonten. Gewoonte 1, 2 & 3 staan in het teken van zelfsturing: ‘begin bij jezelf.’

Gewoonte 4, 5 & 6 gaan over het samenwerken met anderen en gewoonte 7 gaat over het

zoeken naar evenwicht. Deze gewoonten worden door leerlingen, ouders en medewerkers

toegepast. De leraren geven hierin het voorbeeld.

Wat heeft de school dit schooljaar bereikt?

De bouwen zijn steeds meer zelfsturend. Zij werken met een eigen jaarplan en maken binnen

dit kader eigen keuzes. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers minder werkdruk ervaren en

meer wederzijds afhankelijk zijn. Daarnaast wordt de taal en cultuur van de zeven

gewoonten toegepast in het dagelijks handelen van de medewerkers. Echter de verbinding

tussen de bouwen kan nog sterker. Deze is nu nog op basis van 'toevalligheid.'

Wat zijn de aandachtspunten voor het volgende schooljaar?

● De verbinding tussen de bouwen wordt geformaliseerd en gestructureerd.

● Iedere PLG maakt een expertise-plan waar ze vanuit een opdracht werken aan

deskundigheidsbevordering. (Zie ook evaluatie kwaliteitszorg)
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Leiderschap

‘Van schoolleiders die sturen naar schoolleiders die activeren en coachen’

Wat zijn de doelen uit het schoolplan m.b.t. leiderschap?

Op de Windwijzer werken de medewerkers in een lerende leiderschapscultuur. Door het

werken in een cultuur van wederzijdse afhankelijkheid leren de medewerkers van en met

elkaar (lerende organisatie). Het lerend leiderschap van de schoolleider en teamleiders is

hierin een belangrijke schakel. Feitelijk staan de schoolleider en teamleiders met de leraren

voor dezelfde opgave als de leraren met de leerlingen: het stimuleren van proactief

leergedrag en professionele autonomie met de zeven gewoonten van The Leader in Me. De

schoolleiding heeft oog voor de talenten en interesses van medewerkers.

Wat heeft de school dit schooljaar bereikt?

Het team van de Windwijzer is in schooljaar  2020-2021  gestart met het groepsdoorbrekend

werken en heeft dit jaar de verdieping gemaakt naar het werken in domeinen op de

leerlijnen van de basisvakken. Door het werken in domeinen is er veel afstemming nodig

tussen de verschillende basisgroepen en leraren. De collega's ervaren dit als zeer positief, er

is een wederzijdse afhankelijkheid gecreëerd. Er wordt niet langer gesproken van “mijn klas

en mijn leerlingen”, het is nu “onze bouw en onze leerlingen”.

Collega’s weten elkaar te vinden en lopen regelmatig bij elkaar binnen voor praktische, maar

ook voor didactische en leerlingzaken. Door het groepsdoorbrekend werken spreken de

medewerkers elkaar vaker en met vaste regelmaat. Dit gebeurt echter vaak op bouwniveau

en niet bouwdoorbrekend. Een volgende stap is om collegiale consultatie een vaste plek op

de agenda te geven en dit bouwdoorbrekend uit te voeren.

Wat zijn de aandachtspunten voor het volgende schooljaar?

● Bouwdoorbrekende collegiale consultatie krijgen een vaste plek op de agenda en

worden gecoördineerd vanuit de professionele leergroepen.

Schooljaarverslag en onderwijskundige evaluatie 2021-2022 - 24



Kwaliteitszorg

‘Van curatieve kwaliteitszorg naar focus op de kwaliteiten van leerlingen’

Standaard KA1: Evaluatie en verbetering - Standaard KA2: Kwaliteitscultuur - Standaard KA3:

Verantwoording en dialoog - Leerling, medewerker- en oudertevredenheid.

Wat zijn de doelen uit het schoolplan m.b.t.kwaliteitszorg?

De kwaliteitszorg op school is erop gericht om cyclisch te werken aan de onderwijskwaliteit.

Naast de middelen van de bovenschoolse kwaliteitszorg van Sarkon, werken de medewerkers

van De Windwijzer in een lerende leiderschapscultuur, waar medewerkers van en met elkaar

leren, elkaar professionele feedback geven en samen verantwoordelijkheid dragen voor de

onderwijskwaliteit. Op school bestaan verschillende trajectteams die zich specialiseren /

verdiepen in een specifiek kwaliteitsdomein. De trajectteams inspireren leerlingen, ouders

en medewerkers, monitoren het proces en de collega’s en geven professionele feedback. Er

zijn vijf trajectteams: Schoolklimaat en zeven gewoonten (Lighthouseteam), Lerend spelen

(OB), Didactisch handelen (MB-BB), toekomstgericht onderwijs & ouderbetrokkenheid. De

analyse van data, tevredenheidspeilingen, collegiale consultaties en reflecties zijn gericht op

het lerarengedrag. De deskundigheidsbevordering sluit aan bij de onderwijsvisie en de

kwaliteit van de school. De schoolleiding is transparant jegens ouders, MR, schoolbestuur en

belanghebbenden over de kwaliteit van het onderwijs.

Wat heeft de school dit schooljaar bereikt?

Door de maateregelen met de Coronapandemie is er een groot deel van het schooljaar

on-line overleg geweest tussen medewerkers. Daarnaast hebben de medewerkers de PLG's

te weinig doelgericht ervaren. Zij hebben de opbrengsten geëvalueerd, welke zijn beschreven

in dit jaarplan.

Wat zijn de aandachtspunten voor het volgende schooljaar?

De PLG's werken met met een concrete opdracht vanuit de PDCA-cyclus. Op deze wijze wordt

de opdracht versmald en duidelijker en wordt er meer gerichte deskundigheidsbevordering

gedaan.
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Ouderbetrokkenheid

‘Van ouders die luisteren naar ouders die participeren’

Wat zijn de doelen uit het schoolplan m.b.t. ouderbetrokkenheid?

Op school wordt gewerkt met ouderbetrokkenheid 3.0. Ouders en de medewerkers van De

Windwijzer werken op een gelijkwaardige wijze samen met als gemeenschappelijk doel: de

optimale ontwikkeling van het lerende kind. School en ouders betrekken de leerling zoveel

mogelijk bij deze samenwerking. Ouders, leerlingen en medewerkers zijn proactief, stemmen

wederzijdse verwachtingen af en delen de informatie die van belang is voor de ontwikkeling

van de leerling. De school is transparant over ontwikkelingen, doelstellingen en resultaten

van het onderwijs.

Wat heeft de school dit schooljaar bereikt?

De oudertevredenheidspeiling is in maart 2022 ingevuld door 117 ouders (87%). De ouders

hebben de school een gemiddeld rapportcijfer 7,3 gegeven (6,9 in 2021). De ouders zijn het

meest tevreden over de mate waarin hun kind met plezier naar school gaat en de

schoolveiligheid (8,1). De ouders zijn wisselend tevreden over de wijze waarop de school de

ouders informeert over de ontwikkeling van hun kind (6,5). Het is opvallend dat de

waarderingen van de ouders zeer uiteenlopen.

De school heeft de ouders uitgenodigd om de school te bezoeken tijdens de

leiderschapsdagen (oktober en maart) en tijdens meeloop-ochtenden. Het animo hiervoor

was groot. Ouders hebben ons laten weten dat ze deze momenten hebben gewaardeerd.

Wat zijn de aandachtspunten voor het volgende schooljaar?

Uit de oudertevredenheidspeiling blijkt dat de ouders het laagste cijfer toekennen aan het

contact met de medewerkers (6,9) en de informatie die zij krijgen over hun kind (6,5). Uit

een gesprek met de MR is besloten een enquête uit te zetten onder de ouders die zij,

anoniem, kunnen invullen. Deze enquête wordt in het nieuwe schooljaar geanalyseerd.. De

resultaten van de enquête zullen geanalyseerd worden en hieruit zullen vervolgstappen

geformuleerd gaan worden.
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4. Bijzondere gebeurtenissen
Impact corona pandemie en onderwijs op afstand

Het afgelopen schooljaar hebben we te maken gehad met de maatregelen omtrent het

Coronavirus. School is een week extra dichtgegaan voorafgaand aan de kerstvakantie, dit was

landelijk bepaald. In januari mocht school weer open, echter op de dag van openen werd er

code oranje afgegeven met storm en is besloten de scholen in de noordkop die dag niet te

openen. Later werd het code rood en bleek dat er goed gehandeld was. Ouders waren het

hier niet allemaal mee eens en dit heeft wel wat ontevredenheid veroorzaakt.

De bovenbouw heeft twee weken afstandsonderwijs verzorgd doordat er teveel leerlingen

besmet waren. Door het groepsdoorbrekend werken moest de hele bouw overgaan op

thuisonderwijs. De middenbouw is één week overgegaan op thuisonderwijs doordat twee

van de drie leraren positief getest waren op Corona.

In beide situaties is er door collega's snel gehandeld en is er in één dag voor gezorgd dat alle

leerlingen een device thuis hadden en het thuisonderwijs opgestart kon worden.

Overlijden oud-medewerker en ouder

In juni kreeg de school het verdrietige nieuws dat een oud-collega en ouder van een leerling

in leerjaar 8 van onze school plotseling was overleden. Dit heeft impact gemaakt op de

collega's, leerlingen en ouders. Dit was in de week voorafgaand aan het kamp van leerjaar 8.

Er is een gedenktafel ingericht en er is aandacht geweest in alle basisgroepen voor het

overlijden. Voor de leerlingen was er ruimte om verdrietig te zijn, maar ook ruimte ook door

te gaan met de dagelijkse gang van zaken. Schoolmaatschappelijk hulp is ingeroepen bij de

begeleiding van de leerlingen.
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5. Evaluatie financiën - verantwoording

schoolbudgetten
Voor het kalenderjaar 2021 waren de inkomsten voor De Windwijzer € 1.451.769.  De uitgaven

waren € 1.360.909,-. Hiervan was het grootste deel uit loonkosten: € 1.094.125.

De huisvestingslasten (inclusief schoonmaakkosten) bedragen in 2021 €188.646. Dit is 13,9 % van de

totale besteding. Dit is relatief hoog in vergelijking met de andere Sarkonscholen. Samen met de

controller van Sarkon zijn we een onderzoek gestart wat de oorzaak is en hoe we dit percentage in de

toekomst kunnen verlagen.

De kosten voor onderwijsleerpakket zijn verdeeld over de onder- midden- en bovenbouw, die elk hun

bouwbudget hebben. In totaal hebben zij €26.415,- besteedt. Dit is inclusief licenties. Hiermee zijn

de bouwen binnen het begrote budget gebleven.
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6. Conclusies en consequenties voor het schoolbeleid
Vanuit de evaluatie van het onderwijs is met de professionele leergroepen in de school het volgende

jaarplan opgesteld:
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