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VOORWOORD EN INLEIDING 

 

 

Het jaarverslag dat voor u ligt is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 2021-2022 aan 

ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. Het geeft een beeld van de 

belangrijkste ontwikkelingen, opbrengsten en activiteiten van het afgelopen schooljaar.   

 

Dit schooljaar zal weer de boeken in gaan als een schooljaar waarin Covid-19 er voor gezorgd heeft dat 

de school na de kerstvakantie langer gesloten bleef, dat we dat er af en toe online les werd gegeven. 

Gelukkig hebben we in deze perioden altijd contact weten te houden met alle kinderen en ouders. 

 

Het afgelopen schooljaar stond ook in het teken van de start van het tweejarige traject richting een High 

performing School (HPS) en het verder ontwikkelen naar een VVTO (Vroeg Vreemde Taal Onderwijs) 

school. ( Engels). In juni heeft de visitatie plaatgevonden en is het keurmerk met vlag en wimpel 

behaald. 

 

Ook dit schooljaar waren wij weer opleidingsschool van de Stedendriehoek en hebben er weer 

meerdere studenten van Saxion dit jaar hun stage weer op de Berg en Bosschool gelopen.  

In dit verslag kunt u lezen waar het team afgelopen schooljaar hard aan heeft gewerkt. 

  

Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen of opmerkingen hebben dan horen we dat graag van 

u. 

 

Nanda Bolt-Schrijvers 

directeur Berg en Bosschool 
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DOELEN VAN HET ONDERWIJS 

 

Ieder schooljaar maakt de school een jaarplan. Hierin staat beschreven aan welke doelen en 

onderdelen de school dat jaar gaat werken, of welke onderwerpen in ontwikkeling zijn. Het jaarplan is 

opgesteld samen met het team en ook heeft de MR hierin meegedacht. 

 

De volgende punten zijn dit jaar speerpunten geweest: 

 

• Afgelopen jaar zijn we gestart met een tweejarig traject om High Performing School te worden. 

Wat betekent dat nu eigenlijk? 

Eenvoudig gezegd betekent het dat onze school op weg is om een goede lerende organisatie te 

worden (PLG-Professionele Leer Gemeenschap) HPS is een wetenschappelijk onderbouwd 

ontwikkelprogramma waarin de school voortdurend op zoek is naar verbetering en naar het 

beste onderwijs voor de leerlingen. Dit doen we vanuit een duidelijke visie op leren en we 

gebruiken de wetenschap als basis. We zijn koersvast en waaien niet mee met alle winden in 

onderwijsland. Op een HPS werken vakmensen die iedere dag reflecteren op wat er beter kan 

en twee keer per week samen werken in een leerteam. Daar zijn we voortdurend bezig om 

samen na te denken hoe ons onderwijs nog beter kan. 

 

• Twee jaar geleden is de school gestart met het VVTO- traject. (Vroeg-vreemde taal onderwijs 

Engels) Dit jaar jaar was het doel om de volledige certificering te behalen en daarmee het 

keurmerk van Earlybird te behalen. 

 

• Veiligheid en pedagogisch klimaat: Aan het eind van dit schooljaar kunnen leerkrachten werken 

met Zien (volgmodel voor sociaal-emotionele ontwikkeling), de observatie lijsten invullen, 

groepsprofielen analyseren en handelingssuggesties toepassen. 

 

• Zicht op ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de basiskwaliteit van de school. Komend 

jaar is het maken van een goede groepsanalyse n.a.v. toetsen en het afstemmen van het 

handelen in de klas een belangrijk ontwikkelpunt. Alle leerkrachten geven goede 

instructielessen met behulp van het EDI-model. (expliciete directe instructie). Het aanbod is 

aangepast op de onderwijsbehoeften en het niveau van de leerlingen. Leerkrachten gaan dit 

jaar deze instuctie verdiepen door gebruik te maken van de 12 bouwstenen voor een goede, 

effectieve les. 

 

• Dit jaar wordt er gestart met een nieuwe rekenmethode: Pluspunt 4 
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RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 

 

      In juni heeft de visitatie plaatsgevonden voor het keurmerk vanuit Earlybird. Met vlag en wimpel 

heeft de school deze officiele erkenning behaald en mag het gevelbordje van Earlybird 

plaatsen. De school mag zich een erkende VVTO-school noemen! (Vroeg vreemde taal 

onderwijs). In alle groepen wordt Engels volgens een bepaalde methodiek aangeboden, waarbij 

communicatie op de eerste plaats staat. De leerkrachten spreken een aantal momenten in de 

week alleen Engels in de groep. Per jaar worden er thema’s vastgesteld waar schoolbreed aan 

gewerkt wordt. In juni is er ook voor het eerst voor de leerlingen uit groep 7 en 8 een Taaldorp 

georganiseerd door de Pabo-studenten van Saxion.  

 

 

 

Dit schooljaar is de school gestart met het tweejarige verandertraject naar een High Performing 

School. De scholing wordt gevolgd bij de Academica for Applied Sciences in Amsterdam. 

De school heeft dit schooljaar een duidelijke visie op leren en organiseren, professionaliseren 

en veranderen en verankeren ontwikkeld. Het team heeft veel kennis opgedaan over hoe het 

brein werkt, hoe kinderen leren, hoe een uitstekende les eruit ziet en hoe belangrijk regels en 

routines zijn en een school. Gedrag is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren. De 

leerkrachten hebben veel expertise opgedaan over lesgeven op hoog niveau en oefenen 

dagelijks om hun instructie en lessen steeds beter te krijgen.  
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De school heeft een goede zorgstructuur en heeft goed zicht op de ontwikkeling van de 

leerlingen. Dit was vanuit 2019 een verbeterpunt vanuit het inspectiebezoek. In december heeft 

de inspectie dit punt als voldoende aangetekend. Dat betekent dat de basiskwaliteit op de Berg 

en Bosschool op orde is.In maart heeft er ook een audit plaatsgevonden door een externe 

auditor van de PO-raad. De school heeft comlimenten gekregen over het pedagogisch- en 

didactisch klimaat.  Er heerst een goede, rustige sfeer en de leerlingen voelen zich veilig op 

school. We zijn trots op deze uitkomst!  

 Alle groepen zijn dit jaar gestart met de rekenmethode Pluspunt 4. Het team heeft scholing 

gevolgd om de methode optimaal te gebruiken.   

Naast deze onderwijsontwikkelingen is er een projectgroep druk bezig geweest met het 

ontwerpen en realiseren van een nieuw, natuurlijk en uitdagend schoolplein. Helaas is de start 

vertraagd vanwege het aanvragen van subsidies die bij een monumentaal pand ingewikkelder 

zijn en meer tijd kost dan normaal. Hopelijk kan er komend schooljaar wel gestart worden! 
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SCORE EINDTOETS 

 

Hieronder staan de resultaten van onze school van de afgelopen drie jaar. Onze school gebruikt de 

Centrale eindtoets van Cito .De inspectie van het onderwijs heeft bij alle typen eindtoetsen een 

ondergrens vastgesteld op basis van gewicht van de school. Deze ondergrens functioneert als een 

norm. Een groene score van de school is een score boven de ondergrens. Niet alleen de eindscore is 

van belang, ook moeten voldoende leerlingen het referentieniveau 1F, dan wel 1S/2F behalen. Bij ons 

op school streven we ernaar om 100% van de leerlingen naar het 1F niveau te halen. (fundamenteel 

niveau). Voor 1S/2F is onze schoolnorm 80%.  

 

Referentieniveaus 

 

Taal en rekenen zijn belangrijk. Ze bepalen of je goed kunt meekomen op de middelbare school en 

daarna. Daarom meet de Centrale Eindtoets welk referentieniveau de kinderen beheersen.(1F/1S/2F). 

Een referentieniveau geeft aan wat je kan op het gebied van taal en rekenen. Dat meten van de 

referentieniveaus is verplicht. Dat is in een wet afgesproken.  

Referentieniveau voor groep 8 

Als je aan het einde van groep 8 referentieniveau 1F hebt bereikt, dan beheers je taal en rekenen 

voldoende. Als je referentieniveau 1S of 2F hebt bereikt, dan beheers je taal en rekenen zelfs nog 

beter. (* bron:Cito) 
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UITSTROOM NAAR VO 
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CONCLUSIE EN VOORUITBLIK 

 

 

Het is voor iedereen een schooljaar geweest met veel schakelmomenten. Corona heeft invloed gehad 

op lesgeven, team en ontwikkelingen. Het heeft in dit schoolteam ook gezorgd voor verbinding en 

samenwerking. De eerste stappen zijn gezet naar een lerende organisatie. Het team heeft veel kennis 

opgedaan over leren, onderzoeken over leren, maar ook wat de beste manier is om een goede les te 

geven. Het doel was ook om leerkrachten meer eigenaarschap te geven en meer gebruik te maken van 

elkaars expertise. Daar zijn goede aanzetten voor gezet, volgend jaar moet dat nog meer vorm gaan 

krijgen. Dan zullen de leerkrachten gaan samenwerken in leerteams zodat ze meer van en met elkaar 

kunnen leren. Met als enige doel om het onderwijs voor de kinderen nog beter te krijgen. 

Ook zal komend schooljaar het samenwerken met de ouders een belangrijke plaats krijgen.Dit is een 

belangrijke peiler van HPS. 

Een optimale samenwerking tussen directie, leerkrachten en ouders leidt tot een omgeving waarin 

kinderen zich veilig en prettig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Dat is het doel dat we graag samen willen bereiken! Komend jaar gaat de school onderzoeken wat 

daarvoor een goede manier is. 

 

Dit schooljaar zijn er door de overheid extra gelden beschikbaar gesteld voor het herstel en de 

ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na Corona.(Nationaal Programma Onderwijs) 

Naar aanleiding van de schoolscan heeft de school doelen en interventies vastgesteld. Er is ingezet op 

twee sporen; er is ingezet op extra personeel ter ondersteuning van de leerkrachten en de leerlingen. 

Daarnaast heeft de school gekozen om in te zetten op professionalisering van de leerkrachten, zodat de 

effecten duurzaam zijn. Daarnaast hebben we extra onderwijsassistenten ingezet, zodat er extra 

instructie in kleinere groepen mogelijk was. 

Ook hebben we geïnvesteerd in enkele software programma’s waar kunnen altijd rekenen en taal op 

kunnen oefenen. Zelfs vanaf thuis is dat mogelijk. 

 

De quote van dit jaar: “Kwaliteit is geen daad, het is een gewoonte” (Aristoteles) staat nog steeds op 

een belangrijke plaats en zal ook komend jaar speerpunt zijn. Onderscheid maken in wat je wel of juist 

niet doet blijft leidend. Wat doet ertoe en wat minder? Altijd in het belang van het verbeteren van het 

onderwijs. Daarnaast hebben we afgelopen jaren duidelijke keuzes gemaakt in wat we wel of niet doen, 

zodat ook de werkdruk behapbaar blijft. Koersvast met aandacht voor alle kinderen op school. 

 

 


