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Jaarverslag schooljaar 2018-2019 
Obs. Driessen 
F. Wiedijk Jzn. Straat 1 
1843 JS Grootschermer 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van obs. Driessen.  Dit verslag is geschreven voor de ouders en andere 
belangstellenden rondom onze school. Met dit verslag kijken wij terug naar het afgelopen 
schooljaar. Rondom het onderwijs aan uw kind(eren) vinden jaarlijks veel ontwikkelingen plaats. U 
kunt in dit verslag lezen volgens welke uitgangspunten we onderwijs hebben gegeven, wat we 
wilden ontwikkelen, wat het heeft opgeleverd en wat onze verwachtingen en doelen voor het 
komende schooljaar zijn. Bij het schrijven van dit verslag is uitgegaan van de visie van de school. 
  

Missie en visie van de obs. Driessen 

Missie;  
Op onze school mag iedereen zichzelf zijn, geven we onderwijs op maat en is kleinschaligheid onze 
kracht. Daarbij willen we een school zijn, die een leer- en ontmoetingsplek is voor elk kind uit het 
dorp en de nabije omgeving. 
Visie; 
De visie van de obs. Driessen komt voort uit onze missie en wordt regelmatig geëvalueerd en 
bijgesteld. 
Op onze school werken we vanuit drie pijlers; 

1. Op onze school is kleinschaligheid onze kracht 
2. Op onze school werken we vanuit de normen; respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. 
3. Op onze school is er directe communicatie en samenwerking met ouders.  

De visie van ons onderwijs is terug te zien in hoe we met de kinderen, elkaar en de ouders omgaan. 
In de schoolgids en op de website kunt u lezen hoe hier vorm aan wordt gegeven. 
 

Wat wilden we bereiken in 2018-2019 

In ons jaarlijkse schoolontwikkelplan stonden de volgende onderdelen beschreven: 
1. Klassenmanagement; een doorgaande lijn uitzetten voor dag- en weektaken, waarbij de 

kinderen leren zelfstandig te plannen en te werken. 
2. Snappet; in de groepen 4 t/m 8 leren team en kinderen voor de vakken rekenen en spelling 

te werken met het computerprogramma Snappet. 
3. Alles-in-1; in het schooljaar 2017-2018 hebben we dit thematisch werken ingezet. We 

werken dit verder uit en borgen het.  
4. Pedagogisch klimaat; In het schooljaar 2017-2018 hebben we PBS geïntroduceerd. Dit jaar 

maken we verdere afspraken en leggen deze o.a. vast in een gedragsprotocol. 
5. Profilering: de kleine school als kracht. De school legt zich toe op het verworden van de spil 

in het dorp. 
6. We nemen de kwaliteitsmonitor af. 

Wat hebben we gedaan in 2018-2019 en wat heeft het ons opgeleverd 
1. Klassenmanagement; een doorgaande lijn uitzetten voor dag- en weektaken, waarbij de 

kinderen leren zelfstandig te plannen en te werken. 
Vanwege het krimpende leerlingaantal zat de mogelijkheid erin dat we in het schooljaar 2019-2020 
met drie groepen zouden moeten gaan werken. Om het team en de kinderen hier goed op voor te 
bereiden vonden we het noodzakelijk om een goede doorgaande lijn neer te zetten voor de dag- en 
weektaken. Onder begeleiding van de KPC werkgroep hebben we onze visie onder de loep genomen. 
Hieruit kwam onder meer dat we de kinderen willen leren om zelfstandig te plannen en zelfstandig 
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te werken. We hebben daarop nieuwe weektaken ontworpen, deze uitgeprobeerd, verder 
aangepast en in gebruik genomen. We hebben gemerkt dat de kinderen het prettig vinden om op 
deze manier aan het werk te gaan. Ze leren hierdoor beter zelf te plannen, samen te werken en in te 
schatten of ze extra instructie nodig hebben.  

2. Snappet; in de groepen 4 t/m 8 leren team en kinderen voor de vakken rekenen en spelling 
te werken met het computerprogramma Snappet.  

Ook Snappet is met voorbedacht rade ingezet.  D.m.v. dit programma kunnen de kinderen op hun 
eigen niveau rekenen en spelling oefenen. De leerkracht controleert of de kinderen het begrijpen en 
zet eventueel extra instructie in. Ook zet de leerkracht de programma’s klaar voor de kinderen. 

3. Alles-in-1; in het schooljaar 2017-2018 hebben we dit thematisch werken ingezet. We 
werken dit verder uit en borgen het.  

Dit schooljaar hebben we 5 thema’s van Alles-in 1 aangeboden. Bij meerdere thema’s zijn excursies 
geweest. De methode bevalt prima. 

4. Pedagogisch klimaat; In het schooljaar 2017-2018 hebben we PBS geïntroduceerd. Dit jaar 
maken we verdere afspraken en leggen deze o.a. vast in een gedragsprotocol. 

Ook dit jaar zijn de afspraken regelmatig aangeboden en herhaald. We merken dat de kinderen de 
regels steeds beter kennen. De leerkrachten blijven complimenten geven en ook groepsbeloningen 
vinden regelmatig plaats. Dit jaar is er een gedragsprotocol opgesteld en ook een protocol voor 
seksuele intimidatie. Beide protocollen liggen ter inzage bij de directie. 

5. Profilering: de kleine school als kracht. De school legt zich toe op het verworden van de spil 
in het dorp. 

We hebben ingevoerd dat we twee keer per jaar een dorpsnieuwsbrief rondsturen in het dorp. Een 
in december en een in april/mei. Ook stoppen we een kaartje in de bus, wanneer er een kind 
geboren is in het dorp. De school is aangemeld voor de digitale krant; het Schermerdagblad. Zowel in 
dit blad als in het plaatselijke nieuwskrantje worden regelmatig berichten geplaatst. 
Dit jaar bestaat de school 50 jaar. Er is een reünie en dorpsfeest georganiseerd, waarop zeer 
enthousiast is gereageerd. 
Tijdens een ouderavond is er benadrukt hoe belangrijk het is dat ouders vertrouwen hebben in de 
school en dat zij dit ook kunnen uitdragen. Zij zijn onze ambassadeurs. De ouders hebben 
daadwerkelijk hun vertrouwen uitgesproken. 

6. We nemen de kwaliteitsmonitor af. 
De kwaliteitsmonitor is afgenomen en ook een oudertevredenheidsonderzoek. Opvallende zaken 
hieruit zijn opgenomen in het schoolplan 2019-2023. 
 

Wat gaan we ontwikkelen in 2018-2019 
1. Klassenmanagement; een verdere verdieping van het geven van effectieve instructie; de 

juiste doelen stellen, hoe betrek je de kinderen hierbij, coöperatieve werkvormen en hoe 
kan je goed evalueren. Dit gezien in het kader van het samenvoegen van meerdere groepen. 

2.  Profilering; kleinschaligheid is onze kracht, maar meer kinderen zou fijn zijn. Een mooi en 
verzorgd gebouw is een aandachtspunt. Hoe kunnen we met zo weinig mogelijk geld er toch 
wat moois van maken. 

3. Schoolondersteuningsplan; Vanuit dit plan stellen we een protocol op voor “verlengen en 
versnellen”.  

4. Professionalisering team; Om ons te kunnen blijven meten aan de veranderingen in de 
maatschappij en de moderne onderwijstechnieken blijft professionaliseren noodzakelijk. 
Hiervoor stellen we doelen op bestuursniveau, schoolniveau en individueel niveau. 

5. Nieuwe methodes; We oriënteren ons op een nieuwe methode voor begrijpend lezen en 
muziek. We starten met een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3. 

6. ICT; We gaan een methode uitproberen om te leren omgaan met digitalisering. 
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De opbrengsten 
 

 Schoolgemiddelde Landelijk gemiddelde 

2016 IEP 82 80 

2017 IEP 87,7 78,3 

2018 IEP 86,9 81 

2019 IEP 84,2 82 
 
Aan het eind van het schooljaar 2018-2019 verlieten 6 kinderen de school. In onderstaand 
overzicht ziet u hoeveel leerlingen uitstroomden naar welk type voortgezet onderwijs:   
    

   2016   2017   2018  2019 

SVO   0   0   0  0 

Basis LWOO   0   0   0  0 
Basis   1   0   0  0 

Kader   1   1   1  1 

Mavo (TL)  0   0   1  1 
Mavo/ Havo   1   1   0  0 

Havo   3   3   3  0 

Havo/ VWO   0   2   1  2 

VWO   1   3   3  2 
  
 

Ontwikkelingen buiten het schoolplan 
Personeel 
Marja Verruijt is vier dagen aanwezig als directeur. Jetty Haagsma is wel adjunct-directeur maar 
heeft geen ambulante dagen meer. Zij heeft 4 dagen in de week groep 1-2. De andere dag wordt 
ingevuld door een invalster voor Anouk Narold, die eerst zwangerschapsverlof heeft en daarna 
ouderschapsverlof. 
In groep 3-4 staan Sofie Smit en Anouk Narold. Anouk wordt tot de herfstvakantie vervangen door 
Aafke Hoogeboom i.v.m. zwangerschapsverlof van Anouk 
In groep 5-6 staat Charlotte Bakker. 
In groep 7-8 Laura Vander en Sofie Smit. 
Per 1 december heeft de administratief medewerkster opgezegd. Haar taken zijn overgenomen door 
de directeur. 
 
Continurooster. 
Dit schooljaar zijn we gestart met een continurooster waarbij we op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag om 8.30 uur starten en om 14.15 uur uit zijn. Op woensdag starten we ook om 8.30 uur, 
maar werken we tot 12.30 uur. 
Het continurooster bevalt erg goed! 
 
Naschoolse activiteiten 
Door een startsubsidie van de gemeente Alkmaar konden we dit jaar in samenwerking met Artiance 
en dorpsbewoners naschoolse activiteiten organiseren; voor de bovenbouw 8 muzieklessen en voor 
de onderbouw 8 danslessen. De activiteiten werden goed bezocht. Er is opnieuw subsidie 
aangevraagd. 
 
Naschoolse opvang 
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Kinderopvang Forte is een naschoolse opvang gestart in het dorp. Helaas wordt zij nog niet 
drukbezocht. Er wordt onderzocht of de opvang doorgang kan blijven vinden in het schooljaar 2019 -
2020  

Logo/ website 
Het logo, de website en de schoolapp zijn gemoderniseerd.  

 
Financiën 
De school heeft te maken met een klein leerlingenaantal, waardoor het moeilijk is om de begroting 
sluitend te krijgen. We leven boven onze stand, doordat we met vier groepen blijven werken. Het 
bestuur van de school heeft gevraagd maatregelen te treffen voor het schooljaar 2019-2020, wat 
erin heeft geresulteerd dat we volgend jaar teruggaan naar drie groepen. 

Er is veel gedaan dit jaar. Voor volgend jaar hebben we weer een aantal mooie ontwikkelingen op 
het programma staan. 
We vertrouwen erop dat we hierdoor de prettige, gemoedelijke dorpsschool met goede resultaten 
kunnen blijven, die we ook het afgelopen jaar waren.  
  
Marja Verruijt- Groen, 
Directeur obs. Driessen. 

 

 


