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Hierbij presenteer ik het jaarverslag van de
Bernardus van Bockxmeerschool.

 In dit jaarverslag kijken we terug op het
schooljaar 2020-2021. We benoemen een
aantal verplichte onderdelen. Tevens is er

een overzicht van de stand van zaken
betreffende een aantal ontwikkeldoelen.
 Heeft u vragen naar aanleiding van dit

verslag? Neem contact met mij op. 
 

Gonny van Zelm, schoolleider



Eenbewogenjaar
 

 
Een jaar waarin de coronacrisis zijn

sporen heeft achtergelaten. Extra
hygiëne maatregelen, geen ouders in
de school, geen onnodig verkeer en

beweging in de school, 1,5 meter
regel, mondkapjes in de gangen en

voor de leerlingen van groep 8,
selectief externen in de school etc.  

 
Ook personeelsleden werden

getroffen door Covid-19 en samen
met het leerkrachtentekort

resulteerde dit in een herhaaldelijk
verzoek aan ouders om kinderen thuis
te houden omdat er geen onderwijs

geboden kon worden. Ook het
veelvuldig testen op Covid-19 bracht
het onderwijs in gevaar en dan nog

de quarantainemaatregelen voor alle
gezinnen waardoor de school niet

bezocht kon worden. 

Naast het fysiek lesgeven werd het de
taak van de leerkracht om ook
thuisonderwijs te verzorgen.

Regelmatig contact met je leerlingen is
een voorwaarde gebleken.  

 
En toen kwam er alsnog een volledige

lockdown in januari 2021. We zagen het
aankomen en we waren voorbereid,
zodat het thuisonderwijs direct kon

aanvangen. Het was toch weer even
wennen de eerste week en vooral het
opzetten van de noodopvang leverde

de nodige organisatie en vroeg
flexibiliteit van alle betrokkenen.  

Met veel inzet voor continuering van de
ontwikkeling van de leerlingen en met

liefde voor onderwijs werd het
afstandsonderwijs vormgegeven.

Filmpjes en de meest leuke werkvormen
en opdrachten werden bedacht om het

voor de leerlingen aantrekkelijk te
maken.

 



Eenbewogenjaar
 

Tijdens de noodopvang werd er in
gezamenlijkheid zorggedragen voor

de aanwezige leerlingen en hun
"thuiswerk". Leerkrachten stelden hun
talent op ten dienste van de kinderen,
leuke initiatieven werden zichtbaar!
BeweegWijs droeg zijn steentje bij.
Waar extra zorg kon doorgaan door

de hulp van externen werd dit
voortgezet in de school. En natuurlijk
was het "zwaar" en "anders", maar de

passie ontbrak nergens!

 
Met een reeks van extra maatregelen

in de school en een verscherpte
beslisboom voor de leerlingen

(snottenbellenbeleid) mocht de
school op 8 februari weer open. Maar
code rood vanwege hevige sneeuwval

in het hele land stelde dit nog één
dagje uit.

We creëerden "bubbels" om ervoor te
zorgen dat er minimaal contact was met

leerlingen van andere groepen en het
contact met personeel werd mede

beperkt. Dit moest besmetting van grote
groepen beperken en/of voorkomen.
Ongezellig, lastig maar belangrijk om

het coronavirus buiten te houden.
Wat nodig was voor het basisaanbod

van onderwijs kon doorgaan: alle extra's
en veel leuke activiteiten werden

afgezegd.
 

Met de Covid-19 subsidie konden we
het leesonderwijs vanaf januari een

"boost" geven.
 

We hebben de eindstreep in goede
gezondheid gehaald en we laten dit

bewogen jaar achter ons!



INSPECTIE

 In het kader van een reguliere
vierjaarlijkse kwaliteitsmeting was
onze school toe aan een inspectie

onderzoek. Op 19 januari 2021 vond
er een on-line consult plaats met

mevrouw Jolanda Post
(Onderwijsinspectie) en schoolleider
en intern begeleider. Het onderzoek

betrof kwaliteitsverbetering en
leerlingenpopulatie. Bestuurder Gea
Koops was toehoorder en heeft de
verslaglegging op zich genomen.
Mevrouw Post gaf aan het een rijk
en informatief gesprek te vinden.

Haar indruk was dat het een
consistent verhaal over de school

was. Ze komt graag (zodra het kan)
persoonlijk op bezoek.

KWALITEIT

 Ter borging zijn lopende processen
ondergebracht in documenten

Kwaliteitskaders. Deze worden door
de werkgroepen, schoolleider en
specialisten jaarlijks geëvalueerd.

 
PERSPECTIEF OP SCHOOL (POS) 

Dit document is in september
bijgesteld en zichtbaar in Scholen op

de kaart.



BHV 

BHV-ers Fabian, Salim,

Marinella, Naomi, Mark,

Anita, Marjan, Carla

 

 Ontruimingsleider 

Carla Druijf

 

Keuringen uitgevoerd

 
 Speeltoestellen, speellokaal,

 blusmaterialen,
ontruimingsinstallatie 

DCI, 
herinspectie

 brandveiligheid

 

Risico inventarisatie &

evaluatie 

 
Dit staat onder leiding van

Mike van Mierlo van
Arbomeester. Checks

besproken in MR

 

Ontruimingen

 
 Aangekondigd 

géén
 

 Onaangekondigd 
géén

 

Plein

 
Dit jaar is in het kader
 van BeweegWijs de 

belijning op het 
schoolplein 

aangebracht.  

Ongevallen 

registratie 

 
Geen ongevallen 

met letsel 
op plein



VAKMANSCHAP 
 

Het team heeft zich geschoold in:
 

 Hoogbegaafdheid via een aanbod van de
WestfrieseKnoop door een trainer van Cedin.

Drie sessies zijn gevolgd via een Meet
presentatie in de periode april t/m juni. 

 
BeweegWijs kon de workshop in september

aanbieden, want fysieke deelname was
daarvoor gewenst. 

 
De leergang Professioneel kapitaal en

uplifting leadership voor de schoolleider is
vanwege corona uitgesteld naar het najaar

van 2021. 
 

De inspiratiedag van de ICU groep van Penta
is deze dag vooral online vormgegeven. 

 
Drie collega’s hebben online een persoonlijk
aanbod gevolgd: Masterclass meidenvenijn,
Masterclass leerproblemen en de MQ scan.

 COMMUNICATIE
 

De ouderapp KWIEB is volledig in gebruik met de
uitbreiding dat ouders via een topic berichten

naar leerkrachten kunnen sturen.
 

 In de Corona-periode is er via beeldbellen,
instructie-filmpjes en online communicatie

contact met de gezinnen geweest. Kijkweken
konden niet doorgaan.

 
Middels KWIEB hebben ouders frequent een

inkijkje van ons onderwijs gekregen.
 



B E W E E G W I J S  

D I T  W A S  H E T  L A A T S T E

G E S U B S I D I E E R D E  J A A R .  W E

B E S L U I T E N  D I T  M E T  E I G E N

M I D D E L E N  I N  E E N

A F G E S L A N K T E  V O R M  V O O R T  T E

Z E T T E N .

ONZE
AANDACHTS
PUNTEN VAN

HET AFGELOPEN
JAAR

SCHOOLJUDO

 HET  CONTRACT MET  SCHOOLJUDO

WORDT N IET  VERLENGD,  DE

KOSTEN VOOR EEN N IEUW TRAJECT

Z I JN  HELAAS N IET  MEER

TOERE IKEND EN PASSEN N IET  IN

ONS BUDGET.

 
RAPPORTFOLIO 

HET TEAM HEEFT HET BESLUIT GENOMEN 
OM HET HUIDIGE RAPPORTFOLIO 

OVER TE BRENGEN BIJ MIJNRAPPORTFOLIO.NL. 
WE SLUITEN HET JAAR NOG AF 

MET DE HUIDIGE VERSIE.

COVID19 LEESBEGELEIDING 

MET DEZE SUBSIDIE HEBBEN WE EEN
ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA TER BESTRIJDING VAN
MOGELIJK ONTSTANE ONTWIKKELINGSACHTERSTANDEN

INGEZET.

PILOTS

 ANGLIA IS OPGESTART; EEN ONLINE TOOL OM OP MAAT DE
ENGELSE TAAL AAN TE BIEDEN AAN LEERLINGEN MET EEN

ONTWIKKELVOORSPRONG. 
IN FEBRUARI 2021 IS GESTART MET DE MQ SCAN; EEN ONLINE TOOL
OM DE MOTORISCHE ONTWIKKELING VAN DE LEERLINGEN IN KAART

TE BRENGEN EN TE VERBETEREN.



RESULTATEN EINDTOETS

 
We hebben deelgenomen aan

 de IEP eindtoets. Scholen worden dit
jaar niet beoordeeld op de resultaten
door de Inspectie van het Onderwijs.
Zo wil de inspectie rekening houden

met de omstandigheden die zijn
ontstaan door de maatregelen

vanwege het coronavirus.

VERWIJZINGEN 

S(B)O 

 
Er zijn dit schooljaar geen

toelaatbaarheids-
verklaringen
 geschreven.

SCHORSEN & 

VERWIJDEREN

 
 Er zijn geen schorsingen 

of verwijderingen 
geweest.

KLACHTENREGISTRATIE/

VERTROUWENSPERSONEN 

 
Er zijn geen klachten ingediend via

onze procedure. De
vertrouwenspersonen zijn niet

benaderd.



TEVREDENHEIDSONDERZOEK & VEILIGHEIDSBELEVING ONDER KINDEREN

 
 In februari 2021 vullen alle leerlingen van groep 6 t/m 8 een vragenlijst van VENSTERS in. Dit
laat ons zien hoe tevreden leerlingen zijn over de school. We lezen er ook hoe het gesteld is
met de sociale veiligheid van onze leerlingen. De rapportage is te vinden op Scholen op de

kaart. Vensters stuurt de rapportage direct door naar de inspectie van onderwijs, waarmee we
voldoen aan de wettelijke verplichting.

WELZIJNSCHECK

 
 Dit onderzoek is via

Arbomeester afgenomen
in november 2020. 

Een plan van aanpak is
met het team opgesteld.

WERKDRUKGELDEN 
 

Deze zijn ingezet op:
 *Ondersteuning door

twee
onderwijsassistenten
*Tweede lesuur van

vakleerkracht
bewegingsonderwijs

 *Materialen



Een bewogen 
jaar door corona


