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Inleiding
Voor u ligt het schooljaarverslag van RKBS Don Bosco van het schooljaar 2021-2022. Via dit

jaarverslag wordt verantwoording afgelegd aan de ouders van RKBS Don Bosco, het bestuur van

Stichting Sarkon en de onderwijsinspectie. Voor het schoolteam vormt het schooljaarverslag een

terugblik op het schooljaar 2021-2022 en uitgangspunt voor ontwikkelingen in de volgende jaren.

Het eerste hoofdstuk geeft een beschrijving van de kengetallen van de school. Het tweede hoofdstuk

betreft de evaluatie van het schooljaar 2021-2022. Het derde hoofdstuk geeft bevindingen van

belanghebbenden en betrokkenen weer. Het verslag wordt afgesloten met de conclusies.

Dit schooljaarverslag is vastgesteld na overleg en terugkoppeling van het team en bespreking in de

medezeggenschapsraad van RKBS Don Bosco (gepland op 13-09-2022).

Het schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: schoolplan, schooljaarplan en

schooljaarverslag.

Juli 2022

Inge Heijerman,

directeur RKBS Don Bosco
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Kengetallen
In dit hoofdstuk staan de kengetallen beschreven die van belang zijn voor het schooljaarverslag.

-          Leerlingengegevens

-          Personeel

-          Opbrengsten

Leerlinggegevens

In deze paragraaf zijn de belangrijkste kengetallen op het gebied van de leerlingen weergegeven.

Teldatum

Het aantal leerlingen van RKBS Don Bosco per teldatum 1 oktober.

- 1 oktober 2019 210

- 1 oktober 2020 232

- 1 oktober 2021 233

In 2022 is de jaarlijkse teldatum van leerlingen verschoven van 1 oktober naar 1 februari.

- 1 februari 2022 245

Leerlingenopbouw

De opbouw van de leerlingen per teldatum februari 2022.

Opbouw Aantal leerlingen

4-7 jarigen 127

8 jaar en ouder 118

Totaal 245

Leerlingenopbouw per 1 februari 2022

Prognose leerlingenaantallen

De leerlingenprognose is afhankelijk van de bevolkingsgroei. RKBS Don Bosco ligt in de gemeente

Hollands Kroon in het dorp Wieringerwerf. De bevolking in gemeente Hollands Kroon blijft redelijk

stabiel. Dat is tevens zichtbaar in de korte termijn prognose van het aantal 4-jarigen in

Wieringerwerf. Het aantal leerlingen dat 4 jaar wordt, was redelijk stabiel in de afgelopen 3 jaar.

Start school Aantal 4-jarigen

2019 57

2020 52

2021 51

Aantal 4-jarigen per kalenderjaar
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Personeel

In deze paragraaf zijn de belangrijkste kengetallen met betrekking tot personeel opgenomen.

Aantallen

Aan het einde van schooljaar 2021-2022 telt RKBS Don Bosco 19 personeelsleden.

Leeftijdsopbouw

RKBS Don Bosco heeft de afgelopen jaren een meer evenwichtige leeftijdsopbouw in het team

gekregen. De gemiddelde leeftijd lag in 2020 op 50 jaar, daalde in 2021 naar 43 jaar en blijft stabiel

rond deze leeftijd. De gemiddelde leeftijd lag eind schooljaar 2021-2022 op 44.

Leeftijd Aantal

20 <30 6

30 <40 2

40 <50 3

50 <60 5

60 <70 2

70> 1

Leeftijdsopbouw in 2021-2022

Verdeling

Functie Aantal

Vrouw Man

Directeur 1 -

Intern begeleider 1 -

Leerkracht 13 -

Onderwijsondersteuners 3 1

Verdeling van de functies in 2021-2022
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Ziekteverzuim

Het verzuimpercentage van RKBS Don Bosco over 2021-2022 ligt op 6,84%. Er is sprake van

middellang en langdurig verzuim op RKBS Don Bosco. Beide zijn eind van het schooljaar afgesloten.

In de winterperiode was er veel kortdurend verzuim i.v.m. verplicht thuisblijven en testen bij klachten

passend bij COVID-19.

Ziekteverzuim in 2021-2022

Verdeling van het ziekteverzuim in 2021-2022

Opbrengsten

In deze paragraaf zijn de resultaten weergegeven van de leeropbrengsten van RKBS Don Bosco.

Eindopbrengsten

Onder de eindopbrengsten wordt de uitslag van de Cito Eindtoets van groep 8 verstaan.

Schooljaar School
Score

Landelijk
gemiddelde

2019-2020 Niet afgenomen i.v.m. Coronavirus

2020-2021 530,9 535,0

2021-2022 533,0 535,2
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Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Aan het einde van het schooljaar 2021-2022 hebben 31 leerlingen de overstap gemaakt naar het

voortgezet onderwijs.

Onderwijstype Aantal Percentage

Praktijkonderwijs 0 0%

BB 3 10%

BB-KB 2 6%

KB 4 13%

GL 0 0%

GL-TL 0 0%

TL 11 36%

TL-HAVO 0 0%

HAVO 5 16%

HAVO-VWO 1 3%

VWO 5 16%

Totaal 31 100%

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 2021-2022

Midden- en eindtoetsen van het leerlingvolgsysteem

Een analyse per vakgebied van de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem is te vinden in: RKBS Don

Bosco; Analyse toetsgegevens.

Het team gaat per 2022-2023 werken met het leerlingvolgsysteem en de niet-methodegebonden

toetsen van IEP. We hebben ervoor gekozen de toetsen van IEP af te nemen in september. De

resultaten van IEP worden gebruikt voor een uitgebreide analyse per vakgebied. In juli 2022 is bij Cito

daarom alleen gekeken naar groei bij leerlingen en geen uitgebreide analyse per vakgebied gemaakt.
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Evaluatie van het schooljaar

In dit hoofdstuk worden de inhoudelijke doelen van het schooljaar 2021-2022 geëvalueerd.

Jaarverslag
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Personeel en organisatie

Het team bestaat uit de directie, intern begeleider, leerkrachten, onderwijsassistenten en een

conciërge. Het team beschikt over twee specialisten in het onderwijs aan het jonge kind, twee

specialisten op het gebied van toekomstgericht onderwijs en een leescoördinator.

Er is dit schooljaar gewerkt met PLG’s en werkgroepen die gekoppeld zijn aan het jaarplan. De PLG’s

hebben onderzoek gedaan naar een thema aansluitend bij het jaarplan. De werkgroepen zijn bezig

geweest met het uitwerken van zaken op praktisch niveau. Iedere leerkracht heeft zich in het begin

van het jaar ingeschreven bij minimaal één PLG of werkgroep. Dit is gedaan op basis van expertise en

interesse. De teamleden zetten dit volgend schooljaar graag voort. In werkgroepen die volgend

schooljaar een vervolg krijgen, blijft minimaal één teamlid actief om de doorgaande lijn van de

werkgroep te borgen.

Aan het begin van dit schooljaar is ook de RI&E door het personeel ingevuld. De resultaten zijn met

het team besproken. Veel korte teamafspraken gedurende de week, zorgden voor meer werkdruk

onder het personeel. Zij hebben er daarom gezamenlijk voor gekozen elke week één teammiddag te

reserveren. De teammiddag is vrij van afspraken en bedoeld om inhoudelijk in gesprek te gaan,

gezamenlijke lessen voor te bereiden en andere zaken die de betreffende week afgestemd dienen te

worden. De andere dagen hebben teamleden ruimte voor andere afspraken.

Afgelopen schooljaar heeft het team gezamenlijke scholing gevolgd:

- Rekenen: Inzet en achtergrond van bareka, gericht op automatiseren

- Leren zichtbaar maken: Achtergrond van leren zichtbaar maken en onderzoek doen naar

eigen handelen

- LOGO3000: Implementatie methodiek

Het teamtraject van 'Leren zichtbaar maken' heeft aan het eind van het schooljaar vertraging

opgelopen door het uitvallen van de trainer. Komend schooljaar gaat het team verder met het

onderzoek naar de impact van hun eigen handelen op de kinderen.

Naast de teamscholing heeft het personeel ook individuele scholing gevolgd. Er zijn twee

leerkrachten afgestudeerd als specialist toekomstgericht onderwijs. Een leerkracht heeft zich

geschoold tot rots en water trainer.

Het team wil de komende jaren ook een collega aanstellen als rekencoördinator en een collega

opleiden tot NT2-specialist.
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Financiën

Het boekjaar 2021 is met een positief saldo afgesloten. De school heeft in het schooljaar 2021-2022

de volgende subsidies toegekend gekregen:

- Inhaal- en ondersteuningsprogramma na corona: Er is door de onderwijsassistenten extra

begeleid in de groepen. In de kleuterbouw gericht op taalontwikkeling bij NT2-kinderen en in

de midden- en bovenbouw gericht op rekenen en begrijpend lezen.

- Onderwijsachterstandenbudget vanuit gemeente Hollands Kroon: De school heeft

geïnvesteerd in de methodiek en scholing van LOGO3000 en een tweewekelijkse uitbreiding

van onderwijsleertijd voor NT2-kinderen middels de naschoolse NT2-klassen.

Naast de subsidies heeft de school extra inkomsten gekregen vanuit NPO-middelen en

werkdrukgelden. De NPO-middelen zijn ingezet op scholing en de inzet van een extra

groepsleerkracht in de bovenbouw. De groepsleerkracht gaf in kleinere setting instructie op de

vakgebieden rekenen en begrijpend lezen. Helaas hebben wij dit door personeelstekort, maar tot

december in kunnen zetten. Daarnaast heeft het team scholing gevolgd op rekenen en leren

zichtbaar maken en is een leerkracht opgeleid tot 'Rots en water trainer' om met de kinderen te

werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling.

De werkdrukgelden heeft het team ingezet voor vakdocenten. Alle kinderen kregen twee keer per

week gymles van een vakdocent van SportService. De kinderen van groep 3 t/m 8 kregen ook

wekelijks les van een docent techniek en technologie. Leerkrachten konden deze tijd gebruiken voor

lesvoorbereiding voor hun groep.
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Bevindingen van belanghebbenden en betrokkenen
Inspectie en audit

De inspectie heeft in oktober 2017 voor het laatst de Don Bosco bezocht. Zij hebben de school toen

de waardering ‘voldoende’ gegeven.

In november 2019 is de school bezocht door de interne audit-commissie van stichting Sarkon. Dit

betrof een vrijwillige audit. De school heeft n.a.v. de audit een verslag met pluspunten,

verbeterpunten en aanbevelingen ontvangen.

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Ieder jaar wordt de leerlingtevredenheid gemeten door gebruik te maken van vragenlijsten van

‘Scholen op de kaart’. In 2019-2020 is deze niet afgenomen onder de leerlingen i.v.m. thuisonderwijs

door het coronavirus. In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de afgelopen drie afnames.

Leerlingtevredenheid 2019 2021 2022

Over de school

Hoe vind je het op school? 7,6 7,8 7,5

Hebben jullie een leuke klas? 7,2 7,6 6,4

Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan? 7,6 8,0 7,3

De lessen op school

Ben je tevreden over wat je leert op deze school? 8,0 8,7 9,0

Vind je de regels op school duidelijk? 8,0 8,6 8,1

Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? 7,5 8,8 9,0

Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet? 8,0 8,4 8,6

Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? 8,2 9,0 8,9

Rapportcijfer

Welk rapportcijfer geef je de school? 8,0 8,4 8,1
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Tevredenheid per categorie 2019 2021 2022

Algemene tevredenheid 7,7 8,3 8,1

Welbevinden 7,5 7,8 6,9

Ervaren veiligheid 8,2 8,1 7,9

Aantasting veiligheid 8,8 8,7 8,3

Oudertevredenheidsonderzoek

Jaarlijks wordt de oudertevredenheid gemeten door gebruik te maken van ‘Scholen op de kaart’.

Onderstaand worden de uitkomsten weergegeven. Deze worden vergeleken met de afname van vorig

schooljaar.

Oudertevredenheid 2019 2021 2022

Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 8,8 8,4 8,4

Hoe veilig voelt uw kind zich op school? 8,3 8,2 8,1

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de
school?

7,6 7,5 7,5

Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de
school?

8,1 7,5 7,8

Onderwijsleerproces

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school? 7,8 7,8 8,0

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau? 7,5 7,5 7,7

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich
maximaal te ontwikkelen?

7,4 7,1 7,5

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de
leerkrachten?

8,0 8,1 8,0

Informatie en communicatie

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op
school gebeurt?

7,8 7,8 7,9

Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? 7,5 6,8 7,4

13



Rapportcijfer

Welk rapportcijfer geef je de school? 7,9 7,7 7,8

Zowel de rapportage van de ouder- als leerlingtevredenheid zijn besproken in het team en de

Medezeggenschapsraad. De leerlingen geven aan erg tevreden te zijn over de kwaliteit van de lessen.

Het welbevinden, de veiligheid en omgang met andere kinderen scoren flink lager dan vorig jaar.

Analyse laat zien dat leerlingen uit groep 7 en 8 meer tevreden zijn dan vorig jaar, maar groep 6 laag

scoort op al deze gebieden. Hier is al op geanticipeerd door per april een vaste fulltime leerkracht op

de groep te zetten. Zij legt tot de zomervakantie met de groep de focus op het groepsproces en op de

veiligheid binnen de groep.

De twee opvallendheden uit het tevredenheidsonderzoek onder ouders van 2021 zijn verbeterd.

Door versoepeling van coronamaatregelen kunnen ouders de school weer in en is het contact met de

leerkrachten beter geworden. Daarnaast is elke groep één, vaak zelfs twee keer, op excursie geweest.

Ouders ervaren dit als een verrijking op het leeraanbod in de groep. Tijdens deze afname zijn er geen

opvallendheden. Om de informatie en communicatie te verbeteren heeft de MR een ouderenquête

gehouden. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan een informatieavond bij de start van het schooljaar.
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Conclusie
De evaluaties die zijn beschreven in dit document bieden aanbevelingen voor de ontwikkelingen van

RKBS Don Bosco in de toekomst. De aanbevelingen zijn meegenomen in de tussenevaluatie van het

schoolplan van 2020-2024 en het jaarplan voor 2022-2023.

Trajecten die worden voortgezet:

● Campus de Terp

● Eigenaarschap

● Zaakvakken

● Lerend spelen

Trajecten die worden geborgd:

● Aanbod technisch lezen

Nieuw op te starten trajecten:

● Implementatie IEP LVS

● Rekenen, vervolg op scholing teammiddagen

● Werken met leerlijnen
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