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Voorwoord 
 
 
In het jaarverslag leggen we als school verantwoording af over het schooljaar 2018-
2019. Het is het sluitstuk van de kwaliteitscyclus. Aan het begin van het schooljaar 
hebben we plannen gemaakt. We hebben deze in de loop van het schooljaar 
uitgevoerd, steeds besproken en soms bijgesteld. Aan het eind hoort dan de 
verantwoording. Dat doen we door middel van dit jaarverslag.  
De inspectie eist dat de school verantwoording aflegt naar ouders en bevoegd 
gezag. Met dit jaarverslag voldoen we aan die eis.  
 
Het verslag bestaat uit twee hoofdstukken, namelijk 1. Kengetallen en 2. Evaluatie.  
 
Wij hopen dat dit verslag een goed overzicht geeft van het schooljaar 2018-2019 en 
zo bijdraagt aan systematische en planmatige zorg voor de kwaliteit van De Brug in 
de toekomst. 
 
 
Johannes Weening en Liesbeth Hendriks 
(directie)  
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1. Kengetallen schooljaar 2018-2019 
 

a. Leerlingen 
        

Overzicht opbouw leerlingaantallen per groep op 1 okt 2018: 
 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 

Aantal 26 45 32 36 26 29 32 18 244 

 
Overzicht leerlingenaantallen laatste 5 jaar op 1 oktober : 

 

Jaar 1 okt. 
2014 

1 okt. 
2015 

1 okt. 
2016 

1 okt. 
2017 

1 okt 2018 

Aantal 240 240 233 237 244 

 
De prognoses voor de komende jaren: 

 

Jaar 1 okt. 2019 1 okt. 2020 1 okt. 2021 1 okt. 2022 

Aantal 267 262 260 260 

 
Conclusies kengetallen leerlingen: 

 
We verwachten in de komende jaren een stijging van het aantal leerlingen ten 
opzichte van 1 oktober 2018. De bouw aan de Oostergast zou voor de school nog 
verder positief uit kunnen vallen. Verder is het opvallend dat steeds meer ouders van 
buiten de traditionele achterban bewust kiezen voor de school ivm de identiteit. We 
hebben ook een paar gezinnen binnengekregen die naar Zuidhorn zijn verhuisd of 
over zijn gekomen van het christelijke onderwijs. Tenslotte moet genoemd dat dit 
seizoen een relatief kleinere groep 8 onze school heeft verlaten. Dit heeft de groei 
versneld. In het aankomende seizoen wordt de uitdaging groot om de grote groep 8 
die vertrekt op te vangen.  

         

b. Personeel  
 
Het schoolteam bestond uit: 
 

Functie M V Totaal 

Directeur 1  1 

Adjunct-directeur  1 1 

OP 2 15 17 

OOP  4 4 

Administratie  1 1 

Lio-stagiaire    

IB’er  2 2 

Vakleerkracht 
gym 

 1 1 

   27 
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Bijzonderheden:  

 Vanaf de kerstvakantie zijn we gestart met een vierde kleutergroep. 

 In het nieuwe seizoen gaan we werken met een elf groepen. Dat is voor het 
eerst. Daarnaast gaan we werken met twee combinatiegroepen ½ en een 
groep 4/5 om zo de aantallen in de groepen evenrediger te verdelen. 

        
 

c. Opbrengsten 
 

School Eind Onderzoek 
 
Het resultaat van de Cito-Eindtoets van de afgelopen 5 jaren: 
 

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 

Resultaat 534,2 539,8 536,9 360,0 364,7 

 
 

Uit dit overzicht blijkt dat we het in de afgelopen vier  jaren voldoende tot goed 
gedaan hebben. We hopen deze lijn nu door te zetten en zullen blijven inzetten op 
goed, inhoudelijk onderwijs. Voor de duidelijkheid: we hadden de laatste twee 
seizoenen gekozen voor de digitale eindtoets van Diataal.  
 
Op bijna alle onderdelen van taal en rekenen hebben we voldoende  tot goed 
gescoord. Met name op het gebied van werkwoordspelling en grammatica hebben 
we veel ingezet. Het is mooi om het effect hiervan terug te zien in de scores van de 
eindtoets . Alle kinderen hebben naar verwachting gescoord op de eindtoets. De 
ondergrens voor 2019 was 360. Het valt op dat begrijpend lezen de laagste score 
laat zien. Dat onderdeel verdient dus extra aandacht, omdat dit vorig jaar ook zo was. 
Bij een  kind hebben we, naar aanleiding van de score op de eindtoets, het advies 
naar boven bijgesteld.  
  
Tussenopbrengsten schooljaar 2018-2019: 
 
We gebruiken voor de tussenopbrengsten verschillende toetsen van het Leerling 
Volg Systeem van Cito en van Diataal. De toetsen van Diataal gebruiken we voor 
begrijpend lezen en woordenschat vanaf groep 6 (Diatekst en Diawoord). Voor deze 
toetsen zijn nog geen normen in Parnassys bekend, vandaar dat de vakjes geen 
kleur hebben in het onderstaande overzicht. In onze schooloverzichten zijn de scores 
op Diatekst en Diawoord groen en blauw. De tussenopbrengsten van 2018- 2019, 
geven we hieronder weer, m.b.v. de inspectiekaart vanuit Parnassys. Uitleg van de 
kleurtjes: blauw= zeer goed, groen= goed, oranje=matig, rood=onvoldoende.  
 

Tussenopbrengsten De Brug, januari 2019 
 
Wat valt op? 

- De tussenopbrengsten van groep 4 en groep 7 zijn matig. Voor de overige 
groepen zijn alle tussenopbrengsten voldoende tot zeer goed. Met name 
technisch lezen, woordenschat en rekenen vallen in beide groepen tegen. 
Voor groep 4 hebben we in oktober 2018 een methode voor technisch lezen 
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aangeschaft. De toetsen van januari kwamen te vroeg om een duidelijk 
verschil in de scores te laten zien. We hopen in juni 2019 betere resultaten te 
zien. Bij rekenen hebben we extra aandacht voor het automatiseren en het 
aanleren van de tafels en de woordenschatlessen verdelen we over meerdere 
lessen, zodat de woorden vaker terugkomen.  
Voor groep 7 passen we de rekenlessen aan: de basis- en zorggroep geven 
we extra instructies. Ook verruimen we de rekentijd met twee keer een 
kwartier. In die kwartieren besteden we extra tijd aan het metriek stelsel en de 
breuken. Om het technisch lezen niveau te verhogen zetten we voor een 
aantal leerlingen Ralfi lezen in en lezen we klassikaal woordrijen.  

 
Tussenopbrengsten De Brug, juni 2019 
 
Wat valt op? 

- De tussenopbrengsten van groep 4 en van groep 7 blijven een wisselend 
beeld geven. Sommige scores zijn verbeterd, sommige scores blijven stabiel 
en sommige scores zijn achteruit gegaan.  Voor groep 4 geldt: rekenen is 
goed vooruit gegaan. Technisch lezen en woordenschat zijn mindere hard 
gegroeid. Deze vakgebieden verdienen extra aandacht in groep 5.  
Voor groep 7 geldt: het leesniveau is achteruit gegaan. Dat is vreemd, want er 
is bij de zwakste leerlingen veel geïnvesteerd. Nou moet er wel bij opgemerkt 
worden dat een leerling dyslexie heeft. We blijven aandacht besteden aan 
technisch lezen. Bij rekenen hebben de leerlingen als groep onvoldoende 
groei laten zien. In 2019-2020 starten we met een nieuwe rekenmethode. We 
gaan gericht bezig met de hiaten in de lesstof.  
 

Conclusie: 
Bijna alle tussenopbrengsten liggen boven de inspectienorm, behalve rekenen groep 
7. Er zitten grote verschillen tussen de groepen. De groepen 4 en 7 vallen negatief 
op, terwijl de groepen 5 en 6 juist heel goed scoren.  
In het nieuwe schooljaar werken we met een nieuwe rekenmethode. Deze methode 
werkt gericht per week aan een doel en heeft adaptieve software. We verwachten dat 
de rekenresultaten bij de zwakkere rekenaar in groep 4 en 7 gaan verbeteren door 
de inzet van een nieuwe methode en het gericht aanpakken van hiaten.  
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Schooltoetskaart 2018-2019 Parnassys 
 

 
d. Tevredenheidsonderzoeken 

 

In maart 2019 hebben we tevredenheidsonderzoeken gehouden onder onze ouders, 
de medewerkers en de leerlingen van de groepen 6 t/m 8.  
Uit het onderzoek van de medewerkers kwam naar voren dat we op (bijna) alle 
onderdelen hoger scoren dan de benchmark PO. Opvallend sterke punten zijn de 
sfeer, de inhoud van het werk en het onderwijs. De andere punten moeten we 
handhaven. De persoonlijke ontwikkeling is een aandachtspunt. We gaan dit 
onderdeel structureel invoeren tijdens de functioneringsgesprekken. De werkdruk is 
een verbeterpunt, alhoewel de scores wel hoger liggen dan de benchmark PO. Er is 
veel aandacht voor dit onderwerp.  
 
Als verbeterpunt noemen de leerlingen de ‘leuke klas’. Tussen aandachtspunt (moet 
je serieus mee aan het werk) en verbeterpunt staat ‘ze vinden het leuk dat ik kom op 
school’. Als reactie hierop is de GGD ingezet in groep 7 en heet een van de collega’s 
de kinderen welkom ’s ochtends. We nemen ons voor hier alerter mee om te gaan. 
De sterke punten zijn ‘wat ik leer op school’, ‘uitleg van de meester/juf’, ‘veiligheid’. 
Punten om te handhaven zijn: ‘regels zijn duidelijk’, ‘juf/meester helpt mij als dat 
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nodig is’, ‘leuk om met kinderen in de klas om te gaan’ en ‘duidelijk wat ik goed/fout 
doe’.  
 
De ouders geven De Brug als rapportcijfer een 7,7. Het gemiddelde van 
NoorderBasis ligt op 7,6. Als verbeterpunt noemen de ouders ‘informatie over wat er 
op school gebeurt’. De aandachtspunten zijn: ‘informatie over het eigen kind’, 
‘voldoende uitdaging voor ontwikkeling’. Als reactie hierop spraken we af dat we 
ongeveer tweewekelijks Parro te gebruiken om te vertellen wat er in de klas gebeurt. 
Daarnaast hebben we de omgekeerde gesprekken ingevoerd, zodat we veel 
informatie over de kinderen krijgen en ook kunnen geven. We gaan werken volgens 
het thema ‘we ZIEN je op De Brug!’. De sterke punten zijn: ‘opvoedkundige aanpak’, 
‘contact met de medewerkers’, ‘wat het kind leert op school’ en ‘met plezier naar 
school gaan’. De punten om te handhaven zijn: ‘vakbekwaamheid leerkrachten’, 
‘aansluiting op eigen niveau kind’ en ‘veilig voelen op school’. 
 
 

2. Evaluatie schooljaar 2018-2019 
 

a. Plannen  
 

Het afgelopen schooljaar hebben we gewerkt aan de volgende punten: 
 

1. We implementeren de methode Engels in groep 1-8.  
2. We zoeken een nieuwe, adaptieve rekenmethode uit. 
3. We beschrijven onze onderwijs voor technisch lezen; 
4. We implementeren het werken met de formats voor de zorg en 

begeleiding in de groepen 1-8.  
5. We beschrijven onze visie op onderwijs en kiezen daarbij een passende 

huisstijl. 
6. We gaan ons verder verdiepen in het screeningsinstrument Zien! om de 

sociale ontwikkeling van de kinderen te volgen.  
 
Ad1. De methode is ingevoerd en in alle groepen wordt Engels gegeven. 
Ad2. We hebben gekozen voor de methode Getal en Ruimte. Vanaf het nieuwe 
seizoen gaan we hiermee werken in de groepen 3 t/m 8.  
Ad3. We hebben een leerlijn technisch lezen geschreven en we hebben de methode 
Estafette voor voortgezet technisch lezen in groep 4 ingevoerd.  
Ad4. Het werken met formats voor de zorg en begeleiding is geïmplementeerd.  
Ad5. We hebben onze missie/visie beschreven in een A4’tje. Daarnaast hebben we 
een strategisch beleidsplan voor de komende vier jaren beschreven met daarin 
speerpunten voor het komende seizoen. 
Ad6. We hebben een cursusmiddag voor het hele team gehad. Daarna hebben vijf 
collega’s de verdiepingscursus van Zien gevolgd.  
 
Voor het schooljaar 2019-2020 hebben wij de volgende speerpunten: 
 

1. We ontwikkelen leerlijnen en materialen voor ons onderwijs aan meer- en 
hoogbegaafde leerlingen.                                     

2.  We gaan werken met de sociaal emotionele methode "Kwink". 
3.  We implementeren de leerlijnen voor kleuters in Parnassys. 
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4.  We gaan leren werken met de nieuwe rekenmethode "Getal en Ruimte". 
5.  Vanuit onze geformuleerde missie en visie benaderen we ons onderwijs. 

 

b. Evaluatie 
 
We zijn dankbaar en blij dat we het afgelopen jaar ons werk met elkaar mochten 
doen. Meerdere punten van het schoolplan 2018-2019 hebben we naar tevredenheid 
afgerond. We hebben het grootste gedeelte van het jaar in twee gebouwen gewerkt, 
we zijn weer verhuisd en in de zomervakantie is de verbouwing verder gegaan en 
afgerond. Toch hebben we relatief makkelijk met elkaar kunnen doorwerken. Wel 
heeft de focus iets meer gelegen op bouwtechnische zaken. Gelukkig hebben de 
opbrengsten van het onderwijs er niet onder geleden. Niet alleen de tussentijdse 
resultaten zijn goed, maar ook de eindscore was voldoende.  
De leerlingenraad heeft dit jaar meerdere keren bij elkaar gezeten en heeft mee 
mogen en kunnen praten in de plannen die de school aangingen.  
 

c. Financiën 

 
De school krijgt een budget toegewezen door Noorderbasis. We konden binnen deze 
vastgestelde begroting(en) blijven. Als school hebben we voor de dagelijkse uitgaven 
een gezonde financiële bedrijfsvoering.  
Jaarlijks vervangen we methodes die verouderen voor nieuwe die voldoen aan de 
nieuwste inzichten. Dit seizoen hebben we geïnvesteerd in een methode voor 
rekenen (Getal en Ruimte) en voor het aanleren van sociaal-emotionele 
vaardigheden van kinderen (Kwink). Voor het nieuwe seizoen krijgen we de 
beschikking over veel meer iPads en chromebooks, zodat we het digitale onderwijs 
een boost kunnen geven. 
Tenslotte is er een aantal arrangementen aangevraagd waardoor er extra hulp en 
inzet voor zorgleerlingen bekostigd kon worden.  
 

d. Andere relevante zaken 
 

Binnen de gemeente Zuidhorn is er overleg over een aantal zaken die de scholen 
aangaan. Zo worden er afspraken gemaakt over gezamenlijke sportdagen e.d. Ook 
worden de Open Dagen op elkaar afgestemd. Heel belangrijk om te noemen is dat 
het gebouw van De Brug tijdens dit schooljaar drastisch verbouwd is. Daarom gingen 
vijf van de tien groepen tijdelijk naar een ander schoolgebouw.  
 
 

e. Volgend schooljaar  
 

Het komende schooljaar zal het vierde jaar zijn van het schoolplan 2015-2019. We 
starten met het nieuwe strategisch beleidsplan. Verder starten we het jaar met elf 
groepen (voor het eerst) en geven prognoses een lichte groei aan, maar nog geen 
uitzicht op het splitsen van de instroomgroep. 


