
   
 

   
 

Jaarverslag schooljaar 2020-2021 

Basisschool de Disselboom 

  

 

 

 

1. Algemeen beeld 

Het team van basisschool de Disselboom wil eigentijds en kwalitatief goed onderwijs bieden. Hierbij 

houden we rekening met landelijk actuele ontwikkelingen, zoals opbrengstgericht werken (behalen 

van goede resultaten), bewust omgaan met verschillen tussen kinderen, het onderwijs aan jonge 

kinderen, aansluiting tussen voorschools en vroegschools onderwijs en het zoveel mogelijk zorg 

bieden op de eigen basisschool. Het team heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in het 

opbrengstgericht werken. Dit heeft geresulteerd in een consequent positief beeld met betrekking tot 

de tussen- en eindopbrengsten van onze school. Daarnaast is er ruime aandacht voor 

persoonsvorming, ontwikkelen van talenten, samenwerken en burgerschap.  

Door aandacht te hebben voor de talenten van elk kind, deze te stimuleren en nadrukkelijk in te 

zetten bij de verdere ontplooiing en ontwikkeling, wordt de groei naar volwassenheid versterkt en 

bevorderd. Basisschool de Disselboom gebruikt hierbij het concept Meervoudige Intelligentie van 

Howard Gardner als leidraad om te werken aan talentontwikkeling. 

Het team van basisschool de Disselboom vindt het belangrijk dat kinderen zelf, verantwoord en 

bewust keuzes kunnen maken en dat ze zich bewust zijn van geldende waarden en normen. We 

willen onze leerlingen leren zelfbewust, (zelf)reflecterend en respectvol te handelen om te kunnen 

groeien naar volwaardig participerend burgerschap.  

De regisseur en leermonitoren nemen rol in de monitoring van de ontwikkelpunten ten aanzien van 

bovengenoemde domeinen en de hieraan gekoppelde speerpunten van beleid op cluster- en 

schoolniveau. De onderwijskundig leider is eindverantwoordelijk. 

2. Kengetallen: 

Bij aanvang van het schooljaar 2020-2021 telde de Disselboom 177 leerlingen, verdeeld over 6 

groepen. Drie groepen vormden een combinatiegroep: twee groepen 1-2, en het cluster 6-7-8. De 

groepen 6-7-8 kregen gedeeltelijk in homogene en gedeeltelijk in heterogene groepen onderwijs. De 

betrokken leerkrachten gaven in de ochtend les in hun stamgroep en in de middag 

groepsoverstijgend. Aan het einde van het schooljaar volgden er 197 leerlingen onderwijs op de 

Disselboom.  

Het team bestond dit school jaar uit 15 onderwijsgevende en 5 onderwijsondersteunende 

personeelsleden (onderwijsassistentes, administratrice, conciërge). De school werd geleid door een 

managementteam van 2 personen, bestaande uit de onderwijskundig leider en een locatieleider. 

Daarnaast was een IB-er/regisseur medeverantwoordelijk voor de 1-onderwijsroute en 

ondersteuning op leerlingniveau, die voor de meivakantie afscheid heeft genomen van de school. 

Het leerlingenaantal bleef dit jaar stabiel.  

Een leerkracht en de administratrice verlieten aan het einde van het schooljaar de Disselboom 

wegens  (vervroegd) pensioen. Vijftien leerlingen uit groep 8 verlieten de school.  



   
 

   
 

Vanuit de overheid werden middelen ter beschikking gesteld voor werkdrukverlaging. Het team van 

de Disselboom koos voor schooljaar 2020-2021 voor continuering van de keuze van vorig schooljaar: 

extra inzet van onderwijsassistentes en realiseren van twee relatief kleine homogene groepen 3 en 

8.  

Aan het einde van het schooljaar was er sprake van vacatureruimte, welke naar tevredenheid is 

ingevuld. 

Resultaten schoolverlaters: 

Groep 8 behaalde voor de eindcito een score van  533,8. 

Na groep 8 gaan de leerlingen naar verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Om u een 

indruk te geven voor welk type onderwijs leerlingen hebben ingeschreven, volgt hier een overzicht 

van het schooljaar 2020-2021: 

VSO VMBO 
BL/KL 

VMBO TL VMBO/HAVO HAVO HAVO/VWO VWO 

0 % 6,7 % 40 % 13,3 % 6,7 % 20 % 13,3 % 

 

Onderwijsinhoud 

Evaluatie speerpunten bs de Disselboom schooljaar 2020-2021 

Schooljaar 2020-2021 was het tweede schooljaar van de planperiode 2019-2023. De domeinen van 

ontwikkeling zijn in het schoolplan 2019-2023 beschreven en geoperationaliseerd tot speerpunten 

van beleid. Deze speerpunten zijn uitgewerkt in een praktisch jaarplan volgens de PDCA-cyclus en 

een jaarplanning. Halverwege het schooljaar evalueerde het team de voortgang. Aan het einde van 

het schooljaar evalueerde het team of de gestelde doelen m.b.t de speerpunten bereikt waren.  

De meeste speerpunten zijn onderdeel van processen die meerdere jaren bestrijken. In de PDCA-

cyclus staat exact omschreven welke activiteiten dit schooljaar aan betreffend speerpunt waren 

gekoppeld. Op de volgende pagina staat de (tussentijdse) evaluatie van deze processen beschreven.  



   
 

   
 

Plan Do Check Act 
Algemeen Leren omgaan met verschillen bij 

kinderen, waarbij talent-
ontwikkeling het vliegwiel is. 

- Intervisiemomenten 
- Studiedagen 
- Intelligenties inzetten als 

schoolbrede thema’s  

- Evaluaties in de MI-
werkgroep 

- Evaluatie met team 
tijdens een studiedag 

- Schoolbrede thema’s 
gericht op intelligenties 
continueren. 

- Intervisiemomenten 
continueren. 

- Structureel aandacht 
voor MI en TA tijdens de 
studiedagen. 

A. Maatschappelijk - Burgerschap als rode draad 
door het onderwijsaanbod 

- Aspirant brainportschool 
- Uitbouwen en borgen van 

de inhoudelijke 
samenwerking voor- en 
vroegschools kind-partner 
NummerEen 

 

- Alliantie burgerschap 
- Bijwonen van 

bijeenkomsten Brainport 
- Evaluatie met 

NummerEen gericht op 
proces 

- Alliantie niet uitgevoerd 
in verband met Corona, 
volgend jaar opnieuw 
aanmelden. 

- Aspirant Brainportschool 
wordt volgend 
schooljaar opnieuw 
opgestart. 

- Intensief contact blijven 
behouden met 
NummerEen als 
kindpartner. 

B. Veldvest - Rollen leermonitor en 
regisseur verder uitdiepen. 

- Overlegcyclus vormgeven 
samen met de Lambertus 

- Evaluatie van rolneming 
continu onderwerp van 
gesprek.  

- De overlegcyclus is 
opgenomen in de 
jaarkalender. 

-  

- Cyclus wordt komend 
jaar gecontinueerd. 

C. Onderwijsinhoudelijk - Teamprofessionalisering is 
afgerond (sturen op 
autonomie en 
transactionele analyse) 

- Afronding van 
professionalisering, 
bovenschoolse evaluatie 

- Klassenbezoeken 

- Borging van de 
teamprofessionalisering 
in onze vergadercyclus 
en overlegmomenten 



   
 

   
 

- Scherpe focus op 
opbrengstgericht werken 
(EDI-model) 

- Clusteronderwijs verbreden 
en verdiepen. 

- Aanbod meer- en 
hoogbegaafde leerlingen 
borgen en verbreden 

- Teamleren borgen 

- Coachingsgesprekken 
met startende 
leerkrachten 

- Cito-opbrengsten 
- Snappetresultaten  
- Bovenschools overleg 

met Lambertus gericht 
op aanbod meer- en 
hoogbegaafde leerlingen 

- Check op Lesson study 
momenten door 
Leermonitoren en 
regisseurs 

met de Lambertus.  
- Kwaliteit van het aanbod 

en van de instructie blijft 
een aandachtspunt in 
het volgende jaarplan. 

- Digitale-geletterdheid 
wordt een speerpunt 
tijdens de nieuwe 
schoolplanperiode.  

- Contact met werkgroep 
Lambertus gericht op 
meer- en 
hoogbegaafdheid blijft 
intensief. 

- Thematisch werken 
gericht op de 
zaakvakken en creatieve 
vakken wordt komend 
jaar een speerpunt. 

D. Ondersteuning - 1-onderwijsroute wordt 
gevolgd. 

- Onderwijsaanbod voor 
leerlingen met extra 
ondersteuning op basis van 
kerndoelen 

- Werkdrukverlagende 
middelen beredeneerd 
inzetten. 
 

- MDO’s, LDOS 
- Oudergesprekken / 

gesprekken met 
externen 

- Overdracht van taken 
Regisseur Zorg naar 
Regisseurs onderbouw 
en bovenbouw. 

 

- 1-onderwijsroute blijven 
we volgen. 

- Er worden 
onderwijsassistenten 
ingezet op cognitief en 
op procesmatig gebied.  

- Werkdrukverlagende 
middelen worden 
eveneens ingezet voor 
kleine homogene 
klassen.  

E. Ouders - De nieuwe vorm van een 
gesprekscyclus verfijnen en 
implementeren. 

- Oudergesprekken zijn via 
Teams gevoerd. 
Ouderbetrokkenheid was 

- Ouderbetrokkenheid 3.0 
blijft een speerpunt. 

- De gesprekscyclus blijft 



   
 

   
 

- Ouderbetrokkenheid 
uitbouwen van 
informatieverstrekking naar 
gezamenlijke 
verantwoordelijkheid over 
de ontwikkeling van 
kinderen.  

door Corona minder dan 
we zouden willen. 

- Gespreksverslagen 
- Verslagen van de 

commissies / 
oudervereniging / MR 

behouden, en uitgebreid 
met meer inhoudelijke 
kindgesprekken d.m.v. 
inzet MijnRapportFolio. 

 

F. Kwaliteitszorg - Opbrengsten worden 
geanalyseerd en verwerkt in 
de trendtabellen. 

- Uitvoeren van flitsbezoeken 
door aansturingsteam 

- Trendanalyse 
- IPB-cyclus + 

verslaglegging 

- Analyse van de 
opbrengsten blijft een 
speerpunt in het 
volgende schoolplan. 

- Flitsbezoeken blijven we 
continueren. 

G. Wet- en regelgeving - Passend onderwijs wordt 
continu gemonitord. 

- AVG-wetgeving zijn we alert 
op. 

- Bespreking en inzet van 
pestprotocol in alle klassen. 

- MDO’s 
- Intensief contact met 

ouders in geval van 
pesten. 

- Wet- en regelgeving is 
een doorlopend 
actiepunt van ons 
schoolplan.  

 

 


