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1. JAARVERSLAG 2017-2018 

1.1 DOEL EN FUNCTIE VAN HET JAARVERSLAG                                                                   

Het jaarverslag is een onderdeel van de kwaliteitscyclus en beoogt naast het weergeven van opbrengsten ook 

verbeterpunten aan te leveren voor het volgende schooljaar. Het jaarverslag kan worden gebruikt als 

verantwoording naar bestuur, medezeggenschapsraad en de ouders. 

Voor het tot stand komen van dit jaarverslag is mede gebruikt gemaakt van de indicatoren van Vensters PO en het 

nieuwe toezichtkader van de Inspectie. Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor 

primair onderwijs verzameld wordt in één systeem en vervolgens op een eenduidige en toegankelijke manier 

gepresenteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, 

leerlingenpopulatie en personeel. Doelstelling van Vensters PO is om samen met schoolbesturen en scholen te 

komen tot een instrument waarmee zij: 

 de eigen organisatie professioneler kunnen besturen en opbrengstgerichter kunnen werken  

 aan belanghebbenden verantwoording kunnen afleggen  

 informatie voor ouders beschikbaar kunnen stellen, onder andere met het oog op schoolkeuze.  

Vensters PO gebruikt onder meer data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Dit zijn de centrale data. Een 

deel van de gegevens leveren scholen of besturen ook zelf aan: de zogenaamde decentrale data. Vensters PO geeft 

alle cijfers in heldere grafieken, tabellen en rapportages terug aan de scholen en schoolbesturen. Waar mogelijk op 

zo’n manier dat scholen hun eigen resultaten eenvoudig kunnen vergelijken met landelijke gemiddelden 

(benchmarken). 

Deze rapportage toont o.a. de volgende gegevens:  

• de huidige instroom en de verwachte instroom van vierjarigen;  

• het huidige aantal leerlingen en het verwachte aantal leerlingen;  

• de bekostiging; 

• het huidige aantal fte en het verwachte benodigde aantal fte.  

De gegevens in deze rapportage zijn afkomstig van het scenariomodel PO. Dit scenariomodel is ontwikkeld in 

opdracht van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs, het kennis- en expertisecentrum van de arbeidsmarkt in 

het primair onderwijs. Het scenariomodel wordt gemaakt met publieke gegevens van DUO (leerlingentellingen en 

formatiedata), het CBS (bevolkingsgegevens) en het Planbureau voor de Leefomgeving (bevolkingsprognose).  

Deze rapportage wordt jaarlijks geactualiseerd. Nieuwe prognose-aantallen bevatten ook de prognose-aantallen van 

het huidige schooljaar, waardoor deze kunnen afwijken van de daadwerkelijke aantallen. 

 

1.2 EVALUATIE VORIG JAARVERSLAG 

Het jaarverslag 2016-2017 is besproken en akkoord bevonden door bestuur en medezeggenschapsraad. 
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2. LEERLINGPOPULATIE 

2.1    AANTAL LEERLINGEN PER TELDATUM / INSTROOM-UITSTROOM 

Aantal per 01-10-2017: 105 

Verwacht aantal per 01-10-2018 én 01-10-2019: 89 

------------------------------------------------ 

Aantal uitschrijvingen in 2017-2018 : 24 

-23 leerlingen naar het VO 

- 1 leerling / verhuizing 

------------------------------------------------ 

Aantal inschrijvingen in 2017-2018: 7 

- 5 reguliere inschrijvingen 4-jarigen 

- 2 inschrijvingen bao-bao (verhuizing) 

2.2    AANTAL LEERLINGEN OVER EEN PERIODE VAN 5 JAAR 

 

2.3    VOEDINGSGEBIED 

Uit welke gemeenten komen de leerlingen in 2017-2018?   

 

 

  

Gemeente top 3 Voedingsgebied 

Winterswijk 
 

95,2% 
 

Apeldoorn 
 

1,9% 
 

Oost Gelre 
 

1,9% 
 

                                                              Verhouding j/m in 2017-2018  
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3. FINANCIEN  

3.1 BEKOSTIGING EN FTE 

Deze rapportage toont de financiën van het bestuur Stichting Interconfessionele Samenwerkingsschool Meddo en 

bevat de volgende indicatoren: 

• Financiële kengetallen: budgetbeheer  

• Financiële kengetallen: vermogensbeheer  

• Baten en lasten  

• Uitsplitsing lasten  

Gegevensbron:                                                                                                                                                                                              

De financiële gegevens zijn afkomstig van DUO. Besturen zijn verplicht de financiële gegevens aan te leveren aan 

DUO in het kader van het financiële jaarverslag. Schoolbesturen leveren hun jaarcijfers vanaf kalenderjaar 2016 bij 

DUO aan. Opmerking: er zijn in sommige gevallen ook historische gegevens aangepast door de overstap naar DUO. 

Dit betekent dat er verschillen kunnen optreden met gegevens op basis van de oude situatie.                                                                                                                                                                                

Vergelijkingsgroep:                                                                                                                                                                                             

Het bestuur wordt vergeleken met het gemiddelde van de vergelijkingsgroep. Op basis van de hoogte van de totale 

rijksbijdragen is bepaald in welke vergelijkingsgroep het bestuur valt. Dit bestuur wordt in het laatste beschikbare 

              

                         
                               Uit welke gemeenten en postcodegebieden kwamen de leerlingen de afgelopen jaren? 
 

  

            

 
    

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 
    

% Aantal % Aantal % Aantal % Aantal 

 Winterswijk 
  

95,3% 123 95,8% 114 95,5% 105 95,2% 100 

 7104 
  

93,8% 121 95% 113 93,6% 103 93,3% 98 

 Oost Gelre 
  

3,1% <5 3,4% <5 3,6% <5 1,9% <5 

 7142 
  

2,3% <5 3,4% <5 3,6% <5 1,9% <5 

 Apeldoorn 
              

1,9% <5 

 7325 
              

1,9% <5 

 Haaksbergen 
  

1,6% <5 
  

<5 
        

 

7482 
  

1,6% <5 
  

<5 
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jaar vergeleken met andere besturen met de volgende samenstelling: 500.000 - 750.000.                                                                

Percentielscore:                                                                                                                                                                                               

De percentielscore geeft aan welk percentage van de besturen in de vergelijkingsgroep hoger en lager scoort dat het 

eigen bestuur. Bijvoorbeeld: een bestuur met een percentielscore van 40 valt in het 40ste percentiel, wat betekent 

dat 60% van de besturen hoger scoort.  

Rentabiliteit: De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen het resultaat uit gewone bedrijfsvoering en de totale 

baten. Een rentabiliteit van minimaal 0% is wenselijk. 

 

                                                                            

Liquiditeit: De liquiditeit geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op korte termijn (1 jaar) kan worden voldaan. 

Een current ratio van 1,00 is voldoende. 

 

                                                            

De begroting loopt per kalenderjaar, deze volgt dus niet het lopende schooljaar. De begroting voor 2017 en die van 

2018 waren leidend voor het schooljaar. Het bestuur neemt diensten af van het administratiekantoor Cabo,               
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de accountmanager van de Cabo heeft een adviserende functie.                                                                                         

Tussentijdse kwartaal rapportages zorgen voor voldoende overzicht op de stand van zaken.  

De Cabo maakt door het programma Pro-active (via internet) de boekhouding inzichtelijk. Hiervan kunnen het 

bestuur en de directie gebruik maken. De digitale verwerking van facturen verloopt zo via een beveiligde omgeving, 

de meeste bedrijven hanteren inmiddels digitale facturen. Waar dit niet het geval is wordt er een scan van de 

factuur gemaakt. Meer informatie: bestuursverslag 2017 en begroting 2018. 

 

Solvabiliteit: De solvabiliteit geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op lange termijn kan worden voldaan. Een 

solvabiliteitsratio tussen 0,30 en 0,70 is wenselijk. 

 

Weerstandsvermogen: Weerstandsvermogen: indicatie van de financiële reservepositie. 
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Kapitalisatiefactor:  

 

Totale baten: 

 

Totale lasten: 
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Personele lasten per fte: 

 

 

4. ZORG 

4.1 EXTRA ZORG EN BEGELEIDING /ONDERZOEK 

Voor extra leerlingenzorg is basisschool ’t Kempken aangesloten bij het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek, 

een wettelijk verplicht Samenwerkingsverband waarin de schoolbesturen samenwerken om een zo goed mogelijk 

zorgaanbod voor leerlingen te realiseren. 

Zorgmiddelen: 

 De overdracht van gelden vanuit het samenwerkingsverband betreft een bedrag per leerling voor zorg 

buiten de basisondersteuning, orthopedagoog, ambulante begeleiding, nascholing enz; 

 Verantwoording inzet ondersteuningsmiddelen: de school legt verantwoording af aan het 

Samenwerkingsverband; 

 Op ’t Kempken worden de middelen 100% ingezet voor: formatie voor de aandachtsgroep, specifieke 

leermiddelen en ondersteuning door Stg. Brevoordt. (zie bestuurlijk jaarverslag 2017) 
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5 RESULTATEN EN OPBRENGSTEN  

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren? 

                      

     

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven de afgelopen jaren? 

 

 

         

 
   

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 
   

Percentage Vergelijkings-
 

groep
 

Percentage Vergelijkings-
 

groep
 

Percentage Vergelijkings-
 

groep
 

 

 vso 
  

0,1 % 
  

0,1 % 
  

0,1 % 

  PrO 
  

0,3 % 
  

0,3 % 10,0 % 0,3 % 

  vmbo-b 14,3 % 5,1 % 19,0 % 4,7 % 20,0 % 2,1 % 

  vmbo-b / vmbo-k 
  

2,0 % 
  

2,2 % 
  

1,6 % 

  vmbo-k 28,6 % 9,6 % 33,3 % 9,5 % 20,0 % 4,9 % 

  vmbo-k / vmbo-
(g)t 

  

1,6 % 
  

2,2 % 5,0 % 2,0 % 

  vmbo-(g)t 14,3 % 22,0 % 9,5 % 20,6 % 20,0 % 14,6 % 

  vmbo-(g)t / havo 
  

5,4 % 
  

6,5 % 
  

7,1 % 

   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  havo 28,6 % 23,8 % 19,0 % 22,1 % 10,0 % 20,5 % 

  havo / vwo 
  

6,3 % 
  

7,6 % 
  

11,4 % 

  vwo 14,3 % 22,9 % 19,0 % 23,4 % 15,0 % 34,5 % 
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  onbekend 
  

0,9 % 
  

0,7 % 
  

0,8 % 

   
 

 
 

 
 

 

  
 

 

Vergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle 

basisscholen in Nederland met geen gewogen leerlingen. De vergelijkingsgroep waarin de school valt, kan per 

jaar verschillen. 

 

       

   2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Vergelijkingsgroep 

scholen 

0-5% gewogen 

leerlingen 

0-5% gewogen 

leerlingen 

geen gewogen 

leerlingen 

 

  

 

 

 

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017? 

 

 

Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2016-2017 en waar kwamen ze in 2017-2018 terecht? 
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6 PERSONEEL 

6.1 SAMENSTELLING PERSONEEL 

In dit hoofdstuk wordt het personeel besproken. Bij aanvang van het schooljaar 2017-2018 waren er 12 

medewerkers in dienst met een totale werkomvang van 7,23 fte.  

Toelichting: verhouding man-vrouw binnen het onderwijzend personeel: 4 mannen( 1 leerkracht uit de pool94) / 8 

vrouwen.  Directie=vr                                

corrigeren 

   

6.2 ZIEKTEVERZUIM 

In dit jaarverslag worden verschillende verzuimkengetallen gepresenteerd.  

-verzuimpercentage/VP, deel van de werktijd dat verloren is gegaan wegens verzuim                                                                      

-meldingsfrequentie/MF, gemiddeld aantal verzuimmeldingen                                                                                                            

-gemiddelde verzuimduur/GZD, gemiddelde lengte van het verzuim in dagen                                                            

 

Leeftijdscategorie Vrouw Man

15 tot 25 jaar 0 0

25 tot 35 jaar 0 0

35 tot 45 jaar 2 0

45 tot 55 jaar 2 2

55 tot 65 jaar 5 1

65+ jaar 0 0

Totaal 9 3

4

6

0

12

Totaal

0

0

2

Organisatorische Eenheid
Kort

0-8

Lang

> 366

Meldings 

Frequentie

82786 - Stichting Interconfessionele Samenwerkingsschool Meddo

07DK - 't Kempken 0,51% 0.53

8278601 - VF Vervangingspool

8278602 - ER Vervangingspool

VERV - Vervangers 82786

Totaal 0% 0.501% 1% 8,00

0,70% 1,22% 8,00

R-ON-14200-a Verzuim per peilperiode 
P eildatum:  Van 201708 t / m 201807

Kort 

Middel

Lang 

Middel

Totaal Verzuim 

duur
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In 2017 hadden we 1,48% verzuim, nu 1,22%, zeer laag t.o.v. het landelijk gemiddelde.(ongeveer 6%) 

Het Eigen-Risico-Dragerschap (ERD) is per 01-08-2017 gerealiseerd. Het bestuur heeft een verzuimverzekering met 2 

weken wachttijd.  

6.3 IN- EN UITSTROOM, MOBILITEIT.  

In 2017-2018 was er geen sprake van in- of uitstroom van medewerkers.  
PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Samen vertegenwoordigen de 
schoolbesturen meer dan 120 basisscholen en zo’n 2.100 fte’s. De besturen werken samen aan goed 
werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid van personeel. Solidariteit is daarbij de kerngedachte.    
 
Er zijn 80 vaste vervangers. Deze leerkrachten zijn in dienst van PON-besturen en worden ingezet voor alle soorten 
verlof. Op de loonlijst van ’t Kempken staat 1 vaste vervanger: P.Wissink voor 0,6 fte. 
De groep tijdelijke poolers bestaat uit onderwijspersoneel (leerkrachten en assistenten) uit de regio dat zich bij PON 
heeft ingeschreven als vervanger.  

6.4 VERLOF, BAPO, ATC, VERVANGINGEN 

In de ‘Formatieplanner’ wordt geregistreerd wanneer leerkrachten werken, nascholing volgen, studiedagen hebben, 
vakantie e/o bijzonder verlof hebben. Eventuele beschikbare uren naast de lesgevende taak worden ingezet voor 
vervanging en schooltaken. 
 
Vervanging wordt geregeld via het Personeelscluster Oost Nederland, d.m.v. een vervangingspool. Beschikbaarheid 
vervanging door het PON=99%. Er dreigt echter een tekort aan leerkrachten voor de pool, om deze reden is het Pon 
i.s.m. alle besturen gericht nieuwe leerkrachten aan het werven. 
Redenen vervanging 2017-2018:                                                                                                                                                         
-Overig buitengewoon/ cao verlof: 24 x (waarvan 14x eigen middelen=cao verlof)                                                                                                                                                                                                               
-Ziekteverzuim:8 dagen 

6.5 FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN 

De functioneringsgesprekken zijn gehouden in 2017-2018, alle documenten e/o resultaten hiervan zijn opgenomen 

in het bekwaamheidsdossier. 

 

6.6 STAGIAIRES 

De school heeft de volgende stagiaires begeleid: 

05-02-2018 29-06-2018 BOL Onderwijsassistent    ROC Graafschap College 

15-11-2017 05-07-2018 BOL Gespecialiseerd pedagogisch medewerker ROC Graafschap College 

14-11-2017 04-07-2018 BOL Onderwijsassistent    ROC Graafschap College 

14-11-2017 04-07-2018 BOL Onderwijsassistent    ROC Graafschap College 

14-11-2017 04-07-2018 BOL Onderwijsassistent    ROC Graafschap College 

07-09-2017 02-02-2018 BOL Onderwijsassistent    ROC Graafschap College 

28-08-2017 10-11-2017 BOL Onderwijsassistent    ROC Graafschap College 

 

't Kempken heeft de SBB (erkend leerbedrijf) certificatie t/m niveau 4 en is officieel examenschool. 
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6.6 SCHOLING PERSONEEL 

De volgende scholing is gevolgd: 

 13-10-2017  Beweegwijs training kennismaking rekenplein    

 13-10-2017  swv Brevoordt  beter onderwijs door breinkennis   

 30-10-2017  swv Brevoordt 2x cursus leren zichtbaar maken   

 06-11-2017  taal in blokjes workshop         

 07-11-2017  swv Brevoordt cursus sleutel tot succesvol leren   

 11-12-2017  swv Brevoordt cursus sleutel tot succesvol leren  

 14-12-2017  gadaku institute r&w ass scholten      

 02-01-2018  Lexima dyslexie conf 21-3-18   

 01-02-2018  Medilex hoogsensitieve kinderen in de klas 

 27-02-2018  Ijsselgroep doelgericht spelen x2 

 09-04-2018  Swv brevoordt 50% beter onderwijs door breikennis 

 16-04-2018  Medilex cursus kleuterjongens   

 17-04-2018  Medilex cursus kleuterjongens 

 26-06-2018  Cursus avg    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ORGANISATIE 

7.1 TEAM 

Het team bestaat uit 10 leerkrachten, 7 vrouwen en 3 mannen. 

 

Functiemix: schaal LA en LB 

 

1 van de leerkrachten is orthopedagogisch specialist basisonderwijs, deze leerkracht werkt ook als extern begeleider 

binnen het SWV. 

Directie 0,8535

Onderwijzend personeel 6,3758

Eindtotaal 7,2293

Schaal WTF

LA 3,8076

LB 2,5682

Totaal 6,3758

Dienstverbanden % WTF

7 59,72

3 40,28

10 100,00
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Naast een bevoegd intern begeleider zijn 2 leerkrachten bevoegd remedial teachers en heeft 1 leerkracht de 

specialisatie speciaal onderwijs.1 leerkracht heeft de master SEN gedrag. 

Beschikbare expertise op school in fte: 

− Intern begeleider                 0,23 

− Taal- leesspecialist               0,10 

− Dyslexiespecialist                0,10 

 

 

− Rekenspecialist                    0,10 

− Gedragsspecialist                  0,10 

− Sociale vaardigheden specialist   0,10 

 

7.2 (TEAM)VERGADERINGEN EN STUDIEDAGEN. 

De overlegstructuur ligt vast en wordt aan het begin van het jaar in overleg vastgelegd in een jaarplanning. 

Overlegmomenten: 

 bestuur met directie                  7x (sept/okt/nov/jan/mrt/apr/mei) 

 plenair teamoverleg/studiedagen    7x (zie hieronder schuin afgedrukt) 

 bouwoverleg                         14x (afwisselend op maa-din-don) 

 directie met mt                     10x (1x per 4 weken) 

 bestuur met mr                       2x   (januari en mei 2018) 

 studiemiddag plenair Beweegwijs/Rekenplein 2017-10-04 

 groep 3-4 studiedag    2018-01-26 

 studiemiddag groep 5 t/m 8   2018-01-26 

 groep 3-4 studiedag    2018-04-26 

 studiemiddag groep 5 t/m 8   2018-04-26 

 studiedag plenair    2018-06-20 

 studiedag plenair    2018-07-02 

Daarnaast vonden er groeps- en zorgbesprekingen plaats. De groepsbespreking vindt plaats met de intern begeleider 

en de groepsleerkracht (en directie),de zorgbespreking is leerlinggebonden en vindt plaats binnen het zorgteam. 

 

7.3 MANAGEMENT 

De directeur vormt samen met het MT het management. De directeur is eindverantwoordelijk. In 2018 is er een 
leerkracht (“schaduw” intern begeleider)  toegevoegd aan het MT, deze bestaat nu uit 5 personen.  
Ieder jaar vindt er met de directeur en bestuur een management/voortgangsgesprek plaats. 
Dit gesprek heeft in april 2018 plaatsgevonden. Het bestuur beschikt over een verslag hiervan. 
 
Vanuit het BAO en VO binnen de gemeente Winterswijk komen de directeuren met de wethouder bijeen tijdens een 
aantal LEA-vergaderingen. (Lokaal Educatieve Agenda) 
De directeur heeft zitting in de stuurgroep én het bestuur van stichting Brevoordt, daarnaast is ze bestuurslid van het 
Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek. Er zijn 3 één-pitter bijeenkomsten georganiseerd i.s.m. het PON en de 
Cabo. 
 

7.4 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. 

De MR heeft instemmings- e/o adviesrecht op het jaarplan, de begroting, het formatieplan, het overplaatsingsbeleid, 
het zorgplan van het Samenwerkingsverband Brevoordt en de inhoud van de schoolgids. Ze hebben in 2017-2018 
waar nodig akkoord gegeven op beleidsstukken en voor akkoord getekend. 



1 
 

SAMENSTELLING MR 

De medezeggenschapsraad staat bij ons op school uit 6 personen. De verdeling binnen de MR is als volgt: 3 
vertegenwoordigers namens de ouders en 3 vertegenwoordigers vanuit het team. De directeur als adviseur de MR-
vergaderingen als de MR dit vraagt. 
Namen en adressen staan op het afgeschermde deel van de schoolsite. 

SAMENVATTING JAARVERSLAG MR 

De MR is het afgelopen jaar vier keer bij elkaar geweest; op 10 oktober 2017, 12 december 2017 en 20 
februari 2018 en 17 april 2018.   
Op 16 mei 2017, 24 januari 2018 en op  1 maart 2018  waren de gezamenlijke vergaderingen van de M.R. en het 
Schoolbestuur.   
 
De volgende punten zijn het afgelopen jaar besproken in de reguliere vergaderingen van de medezeggenschapsraad: 

1. Het document ; Code Goed Bestuur, is aangepast door de directe besproken binnen de MR ; per 1 augustus 

2017 is de gewijzigde code Goed Bestuur PO in werking getreden, toezichthouders moeten na acht jaar weer 

plaats maken, zo blijkt uit de nieuwe sectorcode. De meeste wijzigingen zijn gericht op het tegengaan van 

belangenverstrengeling en het bevorderen van transparantie. De nadruk ligt op eigenaarschap van besturen 

en scholen wat betreft de onderwijskwaliteit. 

2. School Ondersteuningsprofiel; we zijn trots op het feit dat ’t Kempken een brede zorgschool is; alle 

leerkrachten kunnen leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte op het gebied van o.a. AD(H)D, dyslexie, 

dyscalculie en ASS voldoende ondersteunen. Daarnaast is er expertise beschikbaar op school en indien nodig 

kan de school externe expertise in schakelen.   

3. Het Eigen Risico Dragerschap is een feit geworden er is gekozen voor 30 dagen eigen risico. 

4. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zowel team, SB en MR zijn bezig zich te verdiepen hoe 

om te gaan met de nieuwe privacywetgeving.  

5. Andere schooltijden: na diverse overleggen in de MR en in gezamenlijke overleggen tussen SB en MR, een 

enquête onder de ouders, een ouderpeiling op 25 oktober 2017 én ingewonnen advies bij andere scholen is 

dit jaar besloten om een continue rooster in te voeren vanaf het nieuwe schooljaar 2018-2019 met een vijf 

gelijke dagen model van 8.30 tot 14.15 uur.   

6. De begroting is ook dit jaar door het bestuur toegelicht en de MR heeft dit als zeer prettig ervaren.  

7. Het formatieplan is door de MR goedgekeurd en het vakantierooster akkoord bevonden  

8. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal 1 leerkracht op basis van vrijwillige mobiliteit gaan werken in 

de flexpool van het PON. De 0,5 fte die het bestuur moet bezuinigen per 1 augustus 2018 is hierdoor een 

feit.  

9. De website van ’t Kempken is dit jaar vernieuwd.   

10. De MR zal het komende schooljaar ook uit 6 leden bestaan.  

 

7.5 OUDERRAAD 

SAMENSTELLING OUDERRAAD 

De oudervereniging bestond in 2017-2018 uit 7 ouders en 2 leerkrachten. Er vond 8-10x een overleg plaats, de 
directe contacten verlopen via het schoolteam en de directeur. 

JAAROVERZICHT ACTIVITEITEN EN THEMA’S VAN DE OUDERRAAD 

Ledenvergadering: In oktober wordt er een vergadering gehouden voor de leden van de oudervereniging en het 
personeel van ’t Kempken. Dit jaar is het continurooster besproken. Diverse modellen/mogelijkheden zijn besproken 
en uitgelegd. Aan de hand van stemming is besloten dat per ingang van het schooljaar 2018/2019 gestart zal worden 
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met het continurooster. Tevens wordt tijdens de najaarsvergadering het financieel verslag van het voorgaande jaar 
besproken.  

Sinterklaasfeest: Dit jaar was de viering op dinsdag 5 december 

Kerstviering: Samen met de godsdienstcommissie en het onderwijsteam wordt een kerstviering gehouden in de kerk 
en op school. Dit jaar was de kerstviering op 21 december. 

Kersthandbaltoernooi: De organisatie gebeurd door de leerkrachten. Kinderen van groep 7 en 8 mogen zich opgeven 
om mee te doen. De oudervereniging zorgt voor wat te eten en te drinken. Het toernooi is op een dag in de 
kerstvakantie en wordt geregeld door de handbalclub van Winterswijk en wordt gehouden in de sporthal aan de 
Parallelweg in Winterswijk. Dit jaar was het handbaltoernooi op donderdag 28 december.  

Behalve bij deze terugkerende activiteiten wordt er, zo nodig, ook ondersteuning gegeven aan incidentele activiteiten. 
Dit gaat in overleg met het onderwijsteam. 

Carnaval: Samen met de Knorrepotten hebben we dit jaar op vrijdagmorgen 2 februari bij Spiekerman carnaval 
gevierd.  

Paasvoetbal: De organisatie gebeurd door de leerkrachten van groep 7 en 8. Het toernooi wordt gehouden op Goede 
Vrijdag, op de velden van FC Winterswijk. Hier kunnen alle basisscholen van Winterswijk aan meedoen met zowel  
jongens, meisjes en mix teams. De oudervereniging zorgt voor wat te eten en te drinken voor zowel de leerlingen als 
de begeleiding. 

Avondvierdaagse: Dit jaar vond op dinsdag 12 juni t/m vrijdag 15 juni de avondvierdaagse plaats. De kinderen van 
groep 3 t/m 8 kunnen zich opgeven voor de vierdaagse van Winterswijk. Er wordt door de kinderen van groep 3 t/m 
5, 5 kilometer gelopen. Kinderen van groep 6 t/m 8  lopen de 10 kilometer. Kinderen van groep 1 en 2 kunnen op de 
vrijdagavond mee mogen lopen onder begeleiding van hun eigen ouder(s). 

Schoolreisjes en schoolkamp: Op dinsdag 19 juni was het weer zover. De groepen 1 t/m 7 zijn naar de volgende locaties 
gegaan: Groep 1-2 : Megapret/ Groep 3-4 : De Waarbeek/ Groep 5-6-7: Irrland, Duitsland . De kinderen van groep 1-2 
werden met eigen vervoer door ouders weggebracht en 's middags weer teruggebracht naar school. Enkele ouders 
bleven ter plaatse voor de begeleiding. De kinderen van groep 3-4 gingen met de bus als ook de kinderen van groep 
5, 6, en 7. 

Schoolkamp: Van dinsdag 3 juli t/m vrijdag 6 juli zijn de kinderen van groep 8 naar Kampeerboerderij de Meene, in 
Buurse geweest. 

Musical groep 8:  11 juli vond de musical plaats van groep 8  bij De Eendracht.  

 

7.6 COMMUNICATIE 

De directie en incidenteel de intern begeleider vertegenwoordigt het bestuur tijdens overlegmomenten met 

externen. Dit betreft o.a. de gemeentelijke instanties, andere scholen, het SWV, Jeugdzorg, ambulante begeleiding, 

Inspectie, opleidingsinstituten zoals de Pabo, collega éénpitters enz. 

De directe communicatie tussen bestuur en ouders vindt plaats tijdens jaarlijkse (dorps) activiteiten, 

ouderbijeenkomsten en de algemene ledenvergadering, daarnaast zijn er overlegmomenten met de 

medezeggenschapsraad en de oudervereniging. Communicatie tussen de directie en het team vindt plaats tijdens 

bouwoverleg, plenair teamoverleg, info via mail en in de dagelijkse praktijk. 

CONTACTEN MET OUDERS 

Communicatie met ouders vond in de vorm van informatieverstrekking plaats via: 

 De website, deze wordt periodiek voorzien van de meest recente informatie.                                                         
Op de groepspagina's staat per groep informatie over het project, huiswerk en eigen werk. 
Er is een afgeschermd deel speciaal voor ouders waar ze via een inlogcode roosters, adressen, foto's en 
andere (privacy gevoelige) informatie kunnen vinden. 
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 Eens per 4 jaar wordt er een nieuwe versie van de schoolgids gemaakt. 

 Een Facebook pagina wordt gebruikt om foto's te publiceren van gemaakte kunstwerken, de school en zijn 
omgeving, inrichting van de groepen en het gebouw. Op deze pagina staat ook extra informatie over de 
school zelf. 

 Nieuwsbrieven op de eerste donderdag van de maand, deze worden digitaal verspreid en zijn op de website 
geplaatst.  

 infoavonden (begin schooljaar); 

 de schoolgids, deze wordt elk jaar (indien nodig) herzien en op de website geplaatst; 

 de schoolkalender, hierin staan de actuele data, regels en roosters vermeld, deze staat op de site. 

 groepspagina's op de website; 

 de groepsleerkracht; 

 inloopmomenten tijdens de ochtend e/o middag; 

 een mailadres per groep waar de ouders gebruik van kunnen maken; 

 het mailadres info@tkempken.nl voor algemene vragen aan de school. 

 themabrieven van groep 1-2 

Een enkele keer is er sprake van een huisbezoek, dit kan voorkomen bij bijvoorbeeld ziekte of noodzaak 
voortkomend uit een onderwijskundig aspect of thuissituatie. Ouders van nieuwe leerlingen zijn worden op school 
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, daarnaast is er de mogelijkheid in de maanden november en maart 
gebruik te maken van een kijkochtend in de groep van een leerling. 
 
 

ALGEMENE OUDERAVONDEN 

Er is 1 algemene ouderavond geweest, in oktober 2017.  

OUDERGESPREKKEN 

 In november 2017  (gr 1 t/m 8),februari 2018 (advies gesprekken gr 8), maart 2018 (gr 3 t/m 7) en juni 2018          
(gr 1 en 2) vonden de oudergesprekken plaats. Tijdens de gesprekken worden naast de behaalde resultaten 
ook de sociaal emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden van de leerling besproken. 

 In groep 6, 7 en 8 gingen de leerlingen mee naar het gesprek. 

 In februari en juli gingen de rapporten mee met de leerlingen. 

7 KWALITEITSZORG 

7.1 INSTRUMENTEN KWALITEITSZORG 

-Informatiebronnen die gebruikt worden  om de kwaliteitszorg in beeld te brengen zijn o.a. analyses van 
methodegebonden toetsen, analyses van Cito LVS-toetsen, groeps- en zorgbesprekingen, overleg directeur/IB-er, Mt 
overleg, analyse Cito eindtoets, analyses handelingsplannen, teamoverleg, studiedagen, oudercontacten, O.V.- MR- 
en bestuursvergaderingen.                                                                                                                                                                    
-Vastlegging vindt plaats vanuit de verslaggeving van de betreffende vergaderingen en analyses. De opbrengsten 
worden ook vast gelegd in ParnaSsys, en deels in het managementprogramma Ijkpunt, Ijkpunt volgt de pdac-
beleidscyclus. Ijkpunt wordt niet meer gebruikt na 31-12-2018. I.s.m. de Cabo komt er een ander 
managementprogramma voor de begroting/formatie.  
-Opbrengsten: medio en eind schooljaar is er verslag gedaan aan het bestuur over de tussentijdse resultaten.                
-Het financieel- en onderwijskundig jaarverslag worden beiden gebruikt als verantwoordingsdocument. Het 
toezichthoudersverslag is deel van het financieel jaarverslag.   

8 DE VEILIGE SCHOOL.  

8.1 ONGEVALLEN REGISTRATIE 
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 Eventuele ongevallen worden geregistreerd en is op aanvraag door de Inspectie of Arbo in te zien.                      

 De fysieke veiligheid: het gaat om technische veiligheid, geen gevaar opleverende inrichting, een veilig 
gebruik en onderhoud van het gebouw en voorzieningen. 

 In het schooljaar 2017-2018:  geregistreerde incidenten, geen blijvend letsel.   

8.2 SPEELTOESTELLEN 

De school beschikt over klimtoestellen op het hoofd- en kleuterplein. Op het kleuterplein is tevens een zandbak en 
een speelhuisje aanwezig. Op zowel het kleuter- als hoofdplein staan duikelstangen. 
Alle toestellen zijn 4 april 2018 gekeurd door Nijha, het onderhoud wordt verzorgd door de schoolpleincommissie. Er 
is onderhoud gepleegd aan speeltoestellen door het opnieuw schilderen, het vervangen van voetborden in de 
apenkooi, het vervangen van de zandbak en zandbakzand en het vastzetten van de doeltjes in de pannakooi. 

8.3 REGISTRATIE VAN PESTEN, SEKS EN INTIMIDATIE 

 Er zijn geen geregistreerde incidenten van pesten/intimidatie in 2017-2018. 

 De Veiligheidsmonitor is afgenomen in 2018, de rapportage is beschikbaar. (Als bijlage is een samenvatting 

toegevoegd) 

8.4 RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E). 

De huidige RI&E (in 2017) voldoet aan de eisen die gesteld worden vanuit de Arbeidsomstandighedenwetgeving. 

RI&E beoordeling: goed. Hiervan is eind maart 2017 een eindrapport verschenen. De opmerkingen van de Arbo zijn 

verwerkt door het bestuur, een geaccordeerd pva is aanwezig. Hiervoor werd een bedrijf ingeschakeld. Er werd 

gebruik gemaakt van de nieuwe Arbomeester, de site  en het handboek van de Arbo. Nieuwe aanpassingen in de 

Arbo-wet worden i.s.m. het PON gevolgd. Voor de volledige tekst is het document beschikbaar.  

8.5 ONTRUIMINGSOEFENING EN BEDRIJFSHULPVERLENING.  

-In 2017-2018 heeft er een ontruimingsoefening plaatsgevonden.                                                                                                 

-Het veiligheidsplan moet worden aangepast, inclusief een ontruimingsplan. De wijzigingen in de nieuwe  Arbowet 

en bijv. het protocol huishoudelijk geweld en kindermishandeling worden hierin meegenomen.                                                       

-In januari 2018 is de EHBO-koffer gekeurd.   

8.6 KLACHTENREGELING 

Er is intern geen gebruik gemaakt van de klachtenregeling, daarnaast is er geen beroep gedaan op de externe 

vertrouwenspersoon, hiervan is een getekend verslag (sept 2018)aanwezig. 

9 VOORTGANG-AANDACHTSPUNTEN 

Als school zij we steeds op zoek naar verbetering ,verbetering in de manier waarop we lesgeven, wat we aanbieden 
en met welke middelen. Daarnaast loopt de bestuurlijke lijn, het “managen” van de school en het team, samen met 
het bestuur. Gezamenlijk is besloten om in 2017-2018 geen uitgebreide vernieuwingen in te voeren maar te zorgen 
voor het borgen en continueren van de opgebouwde kwaliteit van onderwijs. 

 ERD: het risico van verzuim is verzekerd met een wachttijd van 30 werkdagen bij de AON 

 BHV: in 2019 worden 2 leerkrachten opgeleid tot bedrijfshulpverlener. 

 Coöperatie: de Onderwijscoöperatie Oost Gelderland (sinds 22-03-2017) bestaat uit 10 besturen en er vindt 
elk kwartaal een overleg plaats. Daarnaast is er een “heidag” gehouden om de koers te bepalen, de 
behoeften te peilen en de structuur van de coöperatie duidelijk neer te zetten.  
Ledenlijst : 
-Katholieke Stichting voor Basisonderwijs Silvolde  
-Hallsche Schoolvereniging 
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-Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo 
-Stichting Interconfessionele Samenwerkingsschool Meddo  
-Stichting Interconfessioneel Onderwijs Bredevoort  
-Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren  
-Stichting Schoolbestuur Laetare Basisschool  
-Vereniging voor interconfessioneel (RK/PC) basisonderwijs te Wichmond 
-Stichting De Korenburg  
-Stichting Montessori en Traditioneel Basisonderwijs   
Tijdens een studiedag van OCG op 23 maart 2018 is afgesproken dat het bestuur twee actiepunten uitwerkt: 
-opstellen strategisch plan voor 2019 op basis van de eerder vastgestelde domeinen (algemeen, 
financiën/huisvesting, onderwijs/kwaliteit en personeel);  
-voorstel doen over de toekomstige (bestuurlijke) inrichting van OCG.     

 Mobiliteit: 1 leerkracht heeft aangegeven gebruik te maken van vrijwillige mobiliteit, dit proces wordt 
begeleid door het Pon.  

 Planmatig werken vanuit de tussendoelen: in groep 1-2 is gekozen om te gaan werken met “planmatig 
werken vanuit de tussendoelen”. Dit is begeleid door een trainer van Hogeschool Iselinge. De leerlijnen 
uitwerken in nieuwe thema’s is veel werk maar brengt nieuwe energie in het onderwijs.  Het inrichten van 
uitdagende speelleerhoeken wordt een volgende stap. Uitgangspunt is dat een thema zich gedurende een 
aantal weken ontwikkelt door wat de leerlingen aandragen, dit heeft al veel verrijking gegeven. Doordat de 
kerndoelen systematisch aan bod komen is de aanschaf van methoden overbodig.                                                                                                                                       

 Rekenen: het verkennen, leren én gebruiken van het erwd (ernstige reken- en wiskunde problemen) 
protocol heeft nieuwe inzichten opgeleverd, daarnaast heeft het team een workshop “bewegend rekenen” 
op het schoolplein gevolgd.  

 Het bestuur verkent welke bestuursvorm het best geschikt is voor de toekomst. Het vernieuwde toezicht van 
de Inspectie zorgt ervoor dat dit aanpassing behoeft omdat het bestuur volledig eindverantwoordelijk is voor 
de school. De Inspectie zal toetsen of het uitvoerend bestuur het beleid kent, inzicht heeft in de ontwikkeling 
en zich kan verantwoorden. Daar waar eerder de directeur alle vragen mocht beantwoorden is dat nu niet 
meer zo. Voor een éénpitter is een directeur/bestuurder (met mandaat) en een toezichthoudend bestuur 
(huidige bestuursleden) wellicht een goede optie. Hierbij kan het toezichthouden bestuur namelijk ten alle 
tijde een besluit van de directeur-bestuurder herroepen/verwerpen. Het proces wordt vervolgd in 2018-
2019, met waar nodig de ondersteuning van Herman Bijsterbosch  
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10 VERBETERPLAN 2017-2018-2019 

De basis voor ons onderwijs zijn de missie en de visie van de school, het begrijpen van deze missie/visie en het 

concreet maken en uitdragen hier van. 

Plezier, interesse en talent!  Voor leerkrachten én leerlingen. 

 

10 ambities om onze visie na te streven: 

1. Heldere en gedeelde focus (waarden/missie/ visie) 

2. Hoge verwachtingen van leerlingen, medewerkers en systemen 

3. Effectief leiderschap van management en leerkracht 

4. Hoog niveau van samenwerken en communicatie 

5. Van standaarden afgeleid curriculum (referentieniveaus, doelen, leerlijnen) 

6. Regelmatige evaluatie van het onderwijs, met nadruk op hoe kinderen leren en zich ontwikkelen 

7. Focus op professionele ontwikkeling 

8. Stimulerende rijke leeromgeving  

9. Educatief partnerschap van ouders 

10.Eigenaarschap van leerkracht en leerling 

Concreet starten met: 

Schoolniveau: Starten met: eerste zes weken het aanbieden van de schoolregels, gedragsnormen en waarden vanuit 

de 8  competenties. Vanuit de aangeboden lesstof vormen de groepen een groepsmissie die wordt gepresenteerd 

tijdens de startviering. Het team : teammissie, gericht op p.i.t. / 2018-2019: “zeggen wat je denkt kan ook iets 

aardigs zijn”. 

Groepsniveau: Starten met kennismaken van de schoolregels. Daarna het vormen van een groepsmissie, de 

leerlingen bepalen samen wat ze belangrijk vinden t.a.v. omgaan met elkaar, fijn werken, zorg voor de omgeving  en 

spelen. Focus: gedrag    Zichtbaar in de hal en in de groep zelf, alle groepen vertellen elkaar tijdens de startviering  

waarom ze voor een bepaald motto of een missie hebben gekozen.  
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(Opbrengst) Gericht werken aan: 

 

1. Rekenen: ERWD 

o -leren werken met het 3-slagmodel 

 -verdieping rondom kindgesprekken 

o -collegiale consultatie  

 -Beweegwijs/ workshop “het rekenlint” en “rekenvierkant” op het plein (uitgevoerd 

04-10-2017) 

o -nieuwe methode rekenen (2019) oriëntatie  

 

2.Taal:  

o -begrijpend lezen/spelling,  borgen  

o -inzet van coöperatieve werkvormen, borgen  

o -inzet systeemdenken, borgen 

o -collegiale consultatie 

 

3. SEO:  

 -gedrag in én buiten de groep, SEL, groepsplan + interventies 

o -eigenaarschap van leerlingen 

o -Taakspel / Rots&Water; afspraken maken en borgen (13-11-2018) 

 

4. Leerkrachtvaardigheden: 

 -werken met Office 365 

 -werken met ParnasSys 

 -werken met Beweegwijs op het plein met begeleiding 

o –werken/ plannen van Beweegwijs zonder externe begeleiding 

o -ontdekken van talent……en dan doorvoeren in individuele / groeps(doorbroken) activiteiten 

o -inhoud en uitvoering 10-minuten gesprekken 

 

5. Planmatig werken vanuit doelen in groep 1-2 

 -thematisch werken vanuit de tussendoelen voor groep 1-2 verder uitwerken in nieuwe thema’s (nascholing 

uitgevoerd/afgerond in 2018 ) 

 -volgen workshops: het inrichten van uitdagende speelleerhoeken.(uitgevoerd/afgerond in okt 2018) 

 

6. Organisatie                     

 -jaarplan beweegwijs , borgen                                                                                                                                                                

 -het verder inrichten van werkplekken voor de leerlingen en team 

 -effectiever teamoverleg in 2018-2019 (uitvoering:5-6 x plenair overleg) 

 -invoering continurooster 

Onder de paraplu 

van betekenisvol  

samenhangend 

onderwijs 

 

samenhangend 

onderwijs 
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o -veiligheidsplan maken / BHV/RI&E 

o -implementatie protocol “Kind en echtscheiding” 

o –aanpassen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (per 01-01-2019) 

 -start opleiden van een intern begeleider binnen de school (oktober 2018) 

o -traject ontwikkelen van een kwaliteitskalender – met :Herman Bijsterbosch (gestart in 2018) 

o -traject: inrichten bestuursvorm, bestuur-toezicht – met: Verus (gestart in 2018) 

 

 

AVG 

 -voldoen aan de nieuwe Wet bescherming Persoonsgegevens (AVG)- met: Margareth Bles (cursusdagen 

gevolgd, documenten gemaakt én hierop een check laten uitvoeren. Een gegevens Functionaris wordt 

aangesteld door de Coöperatie oost-Gelderland)  

o -implementeren” protocol instructies en omgaan met privacygevoelige informatie” 

 -aanpassen website 

 -informeren ouders en toestemmingsverklaring ouders 

o -Mr meenemen in gehele traject (en instemmingsverklaring tekenen) 
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Bijlage 1: Samenvatting locatiescore en landelijke benchmark Veiligheidsmonitor 
 
In deze bijlage staat een samenvatting van de veiligheidsmonitor weergegeven voor 
achtereenvolgens de leerlingen, het personeel en de leidinggevenden. Steeds is ook de landelijke 
score weergegeven van de laatste landelijk representatieve meting. In dit geval is dat de meting 
van 2016. 
 
Een score met een * is steeds een samengestelde score en geeft het gemiddelde weer van de 
antwoorden op de onderliggende items (met een **). 
 
Achter de scores, in de laatste kolom staat een statistische toets die het laatste locatieresultaat 
met het landelijke resultaat vergelijkt. 
 
De uitkomst van deze toets hebben we weergegeven door een kleur 
-Een groene bol betekent dat uw school tot de 60% meest gunstig scorende scholen behoort. 
-Een oranje bol betekent dat uw scholen tot de 20% scholen behoort die enigszins negatief afwijkt 
van het landelijke gemiddelde. 
-Een rode bol betekent dat uw school tot de 20% scholen behoort die het meest negatief scoren ten 
opzichte van het landelijke gemiddelde. 
 
Als er niets vermeld staat in de laatste kolom dan kan er geen toets worden uitgevoerd vanwege 
onvoldoende gegevens in de dataset. 
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