
 

1 

 

 

 

 

 

 
 

 

JAARVERSLAG 2015-2016 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 

 

 

 

 

 

INHOUD 

 

1.   Inleiding      blz.  3 

2.   Context en kengetallen   blz.  3 

3.   Evaluatie afgelopen jaarplan   blz.  4 

4.   Opbrengsten van de basisvakken  blz.  5 

5.   Passend onderwijs    blz.  8 

6.   Personeelsbeleid    blz. 12 

7.   Organisatie en management   blz. 13 

8.   Financieel beleid    blz. 14 

9.   Huisvesting en ICT    blz.  14 

10. Overig      blz. 15  



 

3 

 

 

 

1. Inleiding  
 

 

Dit jaarverslag geeft weer waar de Olympiaschool het afgelopen jaar mee bezig is geweest. 

Het verslag is bestemd voor collega’s, ouders, bestuur, onderwijsinspectie en ieder ander die 

geïnteresseerd is. 

Het jaarverslag is geschreven door Marjan de Smit, directeur van de school en wordt 

besproken met de Medezeggenschapsraad en na vaststelling op de website van de school 

gepubliceerd. 

 

 

 

2. Context en kengetallen 

 

Context 

De school heeft het afgelopen schooljaar  weer het monumentale pand betrokken na een 

ingrijpende verbouwing het schooljaar ervoor.  

Dit schooljaar heeft de school een aangepast arrangement gekregen van de 

onderwijsinspectie. Er was een toezichtsplan en de school heeft op drie gebieden een 

verbeterplan uitgevoerd. Dit betrof  

1. Het pedagogisch-didactisch handelen,  

2. Zorg en begeleiding en  

3. Kwaliteitszorg.  

Aan het eind van het schooljaar heeft de school opnieuw bezoek gehad van de 

onderwijsinspecteur en de school heeft weer het basisarrangement gekregen. 

 

Leerlingen 

Leerlingenaantallen 

In de tabel hieronder de leerlingenaantallen per 1 oktober van het betreffende schooljaar. 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

299 291 263 

 

Analyse 

We zien voornamelijk een forse terugloop van het aantal leerlingen tussen 1 oktober 2014 en 

1 oktober 2015.  Inmiddels is het leerlingenaantal weer richting het aantal van 1/10/2014 aan 

het stijgen. In de periode 14/15: 

Inschrijvingen: 62  

Reguliere instroom 4-jarigen: 32 

Zij-instroom ballet: 18 

Zij-instroom overig: 12 

Uitschrijvingen: 89 

Reguliere uitstroom VO: 42.  

Zij –uitstroom verhuizingen: 21 

Zij-uitstroom anders (keuze andere school, voortijdig stoppen ballet,..): 21 

Zij-uitstroom verwijzing S(B)O: 5 
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Gegevens gewichten leerlingen  
Peildatum 0,3 1,2 Totaal aantal leerlingen 

1/10/2013 7 22 299 

1/10/2014 5 13 290 

1/10/2015 5 11 263 

1/03/2016 5 11 282 

 

 
Analyse 

In de afgelopen jaren zien we een terugloop van het aantal gewichtenleerlingen. Er is sprake 

van een relatief hoog gemiddeld opleidingsniveau van de ouders. Qua opleidingsniveau 

zien we geen verschillen tussen de hoofdlocatie en de ballet. 

Personeel 

Er zijn 18 leerkrachten in dienst, die op 4 na, allemaal parttime in dienst zijn (13,7 FTE). 

Er zijn 2 parttime IB’ers in dienst (1,2 FTE) en 1 fulltime directeur. 

Er is een aantal OOP’ers in dienst voor 2,4 FTE. Dit betreft managementondersteuning, 

conciërge, TSO-coördinatie, VVE-coördinatie en onderwijsondersteuning. 

Leeftijdscategorie Vrouw Man Totaal 

15 tot 25 jaar 0 0 0 

25 tot 35 jaar 6 0 6 

35 tot 45 jaar 5 2 7 

45 tot 55 jaar 6 1 7 

55 tot 65 jaar 5 3 8 

65+ jaar 0 0 0 

Totaal 22 6 28 

 

Er is een evenwichtige verdeling in leeftijd onder het personeel. Ook de verdeling starters en 

ervaren personeel is in evenwicht.  

 

 

 

3. Evaluatie afgelopen jaarplan 

 

Zie hiervoor de verbeterplannen 2015-2016 met de evaluaties in elk plan. 

In schema:  

Doel Status Toelichting 

Verbeterplan pedagogisch-

didactisch 

Gerealiseerd Onderdelen uit dit 

verbeterplan blijven jaarlijks 

terugkomen. Daarnaast 

wordt het repertoire 

uitgebreid 

Verbeterplan Zorg en 

begeleiding 

Gerealiseerd De cyclus HGW wordt jaarlijks 

gepland en verfijnd. 

Verbeterplan Kwaliteitszorg Gerealiseerd De cyclus kwaliteitszorg 

wordt geïmplementeerd in 

het volgende schooljaar. 
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Dit schooljaar hebben we stevig ingezet op ‘de basis op orde’. Dit was ook onderdeel van 

het toezichtsplan vanuit de onderwijsinspectie. We kunnen zeggen dat de Olympiaschool 

aan het eind van dit schooljaar de basis op orde heeft gekregen. 

In dit schooljaar heeft de school zich (nog) niet gericht op het toekomstgerichte eigentijdse  

onderwijs. Een enkele individuele leerkracht heeft wel een opleiding gedaan die hierop 

gericht was.  

 

 

 

4. Opbrengsten van de basisvakken 
 

 

Rekenen  

School heeft een hoog percentage leerlingen die een A en B scoren voor rekenen.  De 

middenmoot van de Olympia school ligt boven het landelijk gemiddelde. De groepen  

3,4,5,6 zijn onvoldoende gegroeid in vaardigheidsscore in  de eerste periode van het 

schooljaar 2015-2016.  

Uit analyse blijkt dat dit met name de kinderen zijn  die hoog in de curve zitten en dus hoog 

presteren.   

Na deze constatering  van de M-toetsen is  met het  team de middenmoot op het gebied 

van  rekenen bepaald.  Op basis hiervan zijn aanpassingen gemaakt in het 

onderwijsaanbod.  School heeft een continuüm aan onderwijszorg afgestemd op de leerling-

populatie en op de opbrengsten  rekenen.  

Met uitzondering van groep 6 zijn alle groepen  van M- naar E-toetsen voldoende gegroeid. 

In groep 5 en 6 zijn de gestelde eigen schooldoelen nog niet gehaald.  

 

School werkt dit jaar voor het eerst met eigen schooldoelen en wil nog niet te veel conclusies 

en beslissingen verbinden aan het niet behalen van eigen schooldoelen. Dit proces wordt 

doorgezet en op basis  van de toetsscores van juni 2016 zullen er doelen worden gesteld voor 

de M-toetsen januari  2017 in vaardigheidsscore.   

  

Daarnaast zal volgend schooljaar  het  borgen en verfijnen van het aanbod voor  rekenen  in 

het jaarplan  2016-2017 terugkomen.   

 

Technisch Lezen op basis van DMT (drie-minuten-toets) 

Bij technisch lezen op basis van de DMT scoort de Olympia schoolbreed boven het landelijk 

gemiddelde. De leerlingen met een onvoldoende score (D/E) liggen onder het landelijk 

gemiddelde (is kleiner dan 25%).  

De hogere groepen (6-7-8) zijn de afgelopen periode onvoldoende gegroeid in 

vaardigheidsscore. Het niveau is nog wel boven het landelijk gemiddelde.  

Het methodisch leesaanbod in de bovenbouw is beperkt. De meeste kinderen werken met 

Estafettelopers (dit is een onderdeel voor de bovengemiddelde lezers bij de methode voor 

technisch lezen). Dit aanbod is saai en geeft te weinig oefening.   

 

School heeft dit schooljaar het leesaanbod van de methode Estafette onder de loep 

genomen en  beter afgestemd op de populatie en de opbrengsten.  Het leesaanbod voor  
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de kinderen met een hoge score (A/B) is meer gevarieerd en uitdagend en biedt meer 

oefening. Dit is opgenomen in de werkwijze technisch lezen.  

School heeft het aanbod voor de risicolezers beter afgestemd.  School biedt nu  leesaanbod 

t/m zorgniveau 3 (volgens het dyslexieprotocol). Dit is opgenomen in de werkwijze technisch 

lezen.   

Volgend schooljaar vraagt om borging en verfijning van het ingezette beleid 

 

Begrijpend Lezen  

De resultaten op het gebied van begrijpend lezen geven een wisselend beeld. Met name 

groep 5 valt uit en heeft een hoog percentage leerlingen met een onvoldoende score.   

Op sociaal gebied zijn er in deze groep de nodige problemen.  

In dit schooljaar  zijn er 3 kinderen ingestroomd met ingewikkelde problematiek.  Het klimaat 

in de groep is tot halverwege het schooljaar niet voldoende veilig.  

  

Schoolbreed is het aantal leerlingen dat een A scoort hoog. 

In groep 8 is er een interventie geweest op het gebied van begrijpend lezen.  

Op basis van de opbrengsten van deze groep 8 op M7 (toets van januari in groep 7) is er 

voor gekozen om een extra begrijpend leesaanbod te bieden. De lestijd is uitgebreid. Dit 

heeft het gewenste resultaat opgeleverd. 

 

School  vindt de opbrengsten op het gebied van begrijpend lezen  in vergelijking met de 

andere vakgebieden onder de norm.  Daarnaast is er onvoldoende doorgaande lijn  

begrijpend luisteren en lezen.  In het volgende schooljaar zal het aanbod begrijpend lezen 

en luisteren  beter afgestemd gaan worden op de leerling-populatie van de Olympiaschool 

en naar de nieuwste inzichten. Dit wordt een van de belangrijkste speerpunten in het 

jaarplan.  

 

Spelling 

De resultaten op het gebied van spelling laten een beeld zien conform het landelijk 

gemiddelde. De groepen 4,5 en 6 zijn onvoldoende gegroeid  van M-toetsen (januari) naar 

E-toetsen (juni). 

School is dit schooljaar gestart met een nieuwe methode voor  taal en spelling (Taalactief). 

De eerste afspraken rondom de werkwijze Taalactief zijn opgesteld.  Het team is bezig de 

methode in de vingers te krijgen. Aan het eind van het schooljaar geeft het team aan dat de 

methode nog niet volledig benut wordt. Het is nodig om Taalactief verder te implementeren, 

de methode in alle facetten te gebruiken zoals bedoeld. Daarnaast moeten er nog 

afspraken gemaakt worden rondom differentiatie. Dit zal komend schooljaar een 

ontwikkelpunt zijn.  
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Uitstroom VO  afgelopen drie schooljaren  

 

Landelijk norm  

 

De uitstroom HAVO/VWO  is 62 % in schooljaar 2015-2016. Dit is hoger dan de landelijke norm. 

Er is een stijgende lijn  in het percentage leerlingen met havo t/m  vwo-advies.   De school 

bekijkt de resultaten schoolbreed en per afdeling (hoofdlocatie en de balletafdeling apart).   

 

Eindopbrengsten  afgelopen drie schooljaren  

 Score 

balletafdeling 

Score 

hoofdlocatie 

Score totaal 

Olympiaschool 

Bovengrens 

Inspectie 

Landelijke 

gemiddelde 

Ondergrens 

inspectie 

2013  

 

 536,8 537,7 535,7 533,7 

2014 545,4 529,7 537,0 537,7 535,7 533,7 

2015 545,2 538,7 540,7 538,3 536,3 534,3 

Doelen 2016 538,5 536,3 537,4    

2016 536,6 (18 lln) 533,3 (19 lln) 534,9(37 lln) 538.3 534.5 532.4 

  535,9 (15 lln)* 536,3 (33 lln)*    

 538,6 (17 lln)** 537,3 (14 lln)** 538,0(31lln)***    

Ambitie 2017 545 537 541    
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2016 

* = Is exclusief 

- lln korter dan 2 jaar op school. In groep 8 ingestroomd 

- lln  met Onderbouwd OPP + IQ < 80. 

- lln korter dan 4 jaar in Nederland. 

** = Hoofdlocatie Is exclusief bovenstaande kinderen  en lln met Onderbouwd OPP op taal 

en rekenen (uitstroom  eind groep 6) 

       Ballet is exclusief lln die van SBO komt en  onderbouwd OPP op taal en rekenen. 

*** =  Olympiaschool totaal exclusief alle bovenstaande kinderen. 

 

De eindopbrengsten 2016  liggen voor zowel de hoofdlocatie(19lln) als de ballet (18lln)en het 

totaal (37 lln) boven de ondergrens. De totaalscore (37 lln) ligt net boven het landelijk 

gemiddelde.  

De totaalscore van de Olympiaschool is de afgelopen 3 jaar op voldoende niveau.  

 

In januari 2016 heeft de Olympiaschool doelen gesteld voor de eindopbrengsten. Deze 

doelen zijn gesteld exclusief leerlingen met een IQ < 80 , leerlingen met een onderbouwd 

OPP op taal en rekenen, leerlingen korte dan 2 jaar op school en  leerlingen korte dan 4 jaar 

in Nederland (totaal 31 lln).  

De gestelde doelen zijn behaald.  School is tevreden met de behaalde score.  

De interventies op het gebied  van begrijpend lezen (groep 8A) hebben voldoende resultaat 

opgeleverd.   

 

School scoort ruim voldoende op het onderdeel begrijpend lezen . Op de hoofdlocatie valt 

school uit op de onderdelen werkwoordspelling, interpunctie en woordenschat. Het 

onvoldoende niveau op werkwoordspelling komt niet overeen met het beeld van de school 

vanuit CITO M8 werkwoordspelling. Op het gebied van rekenen scoort school op een 

voldoende niveau en is er geen uitval te zien.  

 

 

 

5. Passend onderwijs 

 

Activiteiten gericht op verbeteren basisondersteuning 

Dit schooljaar hebben we aan de onderstaande doelen gewerkt om de basisondersteuning 

te verbeteren. 

1. De leerkracht stemt het onderwijsaanbod af op de gebieden rekenen, technisch lezen, 

begrijpend lezen en taal/spelling  

Op de vakgebieden rekenen en technisch lezen is het leerstofaanbod volledig afgestemd 

op de opbrengsten en populatie van de Olympiaschool. De werkwijze rekenen, technisch 

lezen groep 3 t/m 8  en taal en rekenen groep 1-2,  zijn opgesteld en vormen de basis van 

het groepsplan (aanpak blauw, groen, geel). Ook op het gebied van taal/spelling 

(Taalactief) is er afstemming op 3 niveaus, Op het gebied van begrijpend lezen wordt er 

groepdoorbrekend gewerkt en krijgen kinderen les op eigen niveau.  
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2. Leerkrachten signaleren op basis van de verzamelde gegevens in het groepsoverzicht 

welke leerlingen in het groepsplan de komende periode extra instructie en ondersteuning 

en/of begeleiding nodig hebben om de gestelde doelen te bereiken, dan wel excellente 

leerlingen die extra uitdaging nodig hebben om aanvullende doelen te bereiken. De 

leerkracht  evalueert  de plannen op het beoogde effect.  

 

Dit begint met  een kleine cyclus van signaleren , analyseren, plannen, evalueren n.a.v. 

lesdoelen. De leerkracht  noteert in de klassenmap/weekplanning welke leerlingen lesdoelen 

eventueel niet gehaald hebben en plant, waar nodig,  vervolgacties in (extra instructie, extra 

oefenen). Als lesdoelen nog terugkomen in de methode dan zijn er geen specifieke acties.  

Na methodetoetsen registreert en analyseert de leerkracht de toets en plant  in de 

klassenmap extra instructies voor kinderen die uitvallen op bepaalde onderdelen.  

Na een CITO-toetsperiode volgt de grote evaluatiecyclus, hier wordt het gehele 

leerstofaanbod onder de loep genomen en wordt bekeken of het kind nog in de juiste 

aanpak zit. De leerkracht verzamelt gegevens en signaleert  specifieke onderwijsbehoeften.  

Evaluatie  verbeterplan pedagogisch didactisch juni 2016  

School heeft dit schooljaar systematisch gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit op 

pedagogisch-didactisch vlak. Alle geplande activiteiten in het verbeterplan 2015-2016 

pedagogisch-didactisch zijn uitgevoerd.  

De gestelde doelen waren in maart 2016 bijna gehaald (zie hiervoor rapportage analyse 

ped-did maart 2016). In de periode maart  t/m  mei heeft het team nog input gekregen op  

activerende en coöperatieve werkvormen en het geven van feedback.  Het team is hier 

enthousiast mee aan de slag gegaan.  

School zal ieder jaar , in het kader van kwaliteitszorg, de kwaliteit van het pedagogisch-

didactisch handelen monitoren en beoordelen.  

Voor de komende jaren staan de volgende ontwikkelpunten op de planning: 

Verbeterpunt ped-did Schooljaar 2016-2017  Schooljaar 2017-2018  

Versterken voorkennis 

activeren 
borgen borgen 

Versterken actuele 

rijke leeromgeving 
borgen borgen 

Versterken doel 

oriëntatie 
borgen borgen 

Activeren van 

leerlingen 
borgen borgen 

Werken met 

coöperatieve 

werkvormen 

 X  verder met X verder met 
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Versterken lesevaluatie borgen borgen 

Uitbreiden repertoire 

sterke didactische 

strategieën  

X X 

Verantwoordelijkheid 

voor eigen leren  
X X  

Versterken feedback 

geven 
X  

Vakspecifieke 

didactiek  
 X 

Versterken afstemming  

instructie  
borgen borgen 

Versterken inhoud 

verlengde instructie 
borgen borgen 

Versterken strategieën 

voor denken en leren  
X verder met  

Mogelijkheden 

verkennen digitale 

lesobservaties  (Eelo)  

 X 

 

Naast bovenstaande  hoofddoelen is er op het gebied van zorg en begeleiding nog een 

hoop bereikt.  

Alle kinderen met specifieke onderwijsbehoefte zijn goed in kaart.  Groeidocumenten,  

ontwikkelingsperspectieven voor kinderen die het eind groep 8-niveau niet gaan 

halen(OPP’s)  en handelingpslannen zijn opgesteld en worden systematisch geëvalueerd en 

besproken met ouders.  

De ondersteuning buiten de klas is onder de loep genomen en aangepast.  

School heeft extra ondersteuning voor kinderen op het gebied van rekenen, spelling, 

begrijpend lezen en uitdagend aanbod. Ook voor kleuters is extra ondersteuning op het 

gebied van beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid. 

Het Schoolondersteuningsprofiel is tussentijds bijgewerkt in mei 2016 en wordt jaarlijks in 

december opnieuw bijgewerkt. 

Zie verder de evaluaties in verbeterplan  Zorg en en Begeleiding en pedagogisch didactisch 

2015-2016.  
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Gerealiseerde extra ondersteuning 

School heeft, met name in de bovenbouw, relatief veel leerlingen die in aanmerking komen 

voor een OPP (ontwikkelingsperspectief) of een OPP hebben. Dit zijn leerlingen die een 

achterstand hebben op een bepaald gebied. 

Groep 5 1 leerling  

Groep 7 4 leerlingen van de 37 = 10,80%  

Groep 8 4 leerlingen van de 36 = 11,11%  

Dit betekent dat in de groepen 7 en 8  sprake is van 4 niveaus in de groep.  

Het ondersteunen van de leerkrachten groep 7 en 8 met hulp buiten de klas voor de OPP 

kinderen is gerealiseerd en de  voortgang van de kinderen met OPP  is aangescherpt.  

Borgen van beleid in 2016-2017  

 

Diagnoses en gedrag 

9 leerlingen met diagnoses,  gedragsproblemen  en/of multi-problemen. 

Dit is 3,4 % van het  totaal aantal leerlingen  

Deze kinderen zijn voldoende in beeld, samenwerking met externe instanties en ouders 

verloopt in alle gevallen voorspoedig. HGW cyclus wordt voor deze leerlingen gevolgd. De te 

nemen stappen zijn duidelijk. 

Borgen van  beleid 2016-2017  

Activiteiten  

Aanbod tot en met zorgniveau 3 van het dyslexieprotocol is inmiddels geïmplementeerd in 

werkwijze en het aanbod technisch lezen. Dit beleid wordt geborgd in het volgende 

schooljaar.  

Dyslexie 

Er zijn op school 10 leerlingen met een dyslexieverklaring of een vermoeden van dyslexie.  

Dit is 3,8%  van de leerling populatie. Dit percentage ligt hoger dan het landelijk gemiddelde.  

Dit kan te maken hebben met  het feit dat het leesaanbod t/m zorgniveau 3 nog 

onvoldoende gerealiseerd  was.  Bureau Chinski zorgt deels voor ondersteuning op 

zorgniveau 3.  

IQ 

Er zijn op school 8 leerlingen met een laag gemiddelde intelligentie (op basis van onderzoek).  

Dit is 3% van het totale  leerlingenaantal . 

Over het algemeen zijn dit de leerlingen met een OPP.  

Ingezette procedures  zijn voortgezet en er is gezorgd  voor goede evaluaties en 

betrokkenheid van ouders.  De bovenschoolse adviseur passend onderwijs is  in een vroeg 

stadium betrokken.   

MB/HB 

Op school zijn13 leerlingen met (mogelijk) MB/HB.  Dit is 4,9% van het totale leerlingenaantal. 

School heeft nog geen expliciet aanbod voor deze hoogst presterende groep.  

Wel is het afstemmen van het leerstofaanbod op het gebied van rekenen en technisch lezen 

met een meer verrijkt aanbod gerealiseerd.  

In de schooljaren  2016-2018 gaat de school beleid opstellen op het gebied van MB/HB. 

Hiervoor is een scholenbeurs van de gemeente Amsterdam toegekend. 

 

Verantwoording  extra arrangement  

Op school hebben 5 leerlingen een extra arrangement met ingekochte hulp (van bureau 

Chinski)  buiten de klas. 
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Dit is 1,9% van het totale leerlingen aantal. Dit percentage ligt binnen de landelijke norm van 

2-3%.  

Deze leerlingen zijn voldoende in beeld en is een groeidocument opgesteld of een plan van 

aanpak.  Met ouders , externen en school wordt de voortgang regelmatig besproken.  

De geboden ondersteuning heeft het gewenste effect gehad, zie hiervoor de evaluaties in 

groeidocumenten.  

Het aanscherpen van de  begeleiding door Chinski  is gerealiseerd. Er zijn duidelijke lijnen en 

het is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk  is.  

 

Op basis van onderwijsbehoefte  zijn kinderen aan het begin van het schooljaar 2015-2016  

geselecteerd voor ondersteuning buiten de klas. Er waren onvoldoende afspraken over de 

registratie  op papier. School zag  dat op basis van verkeerde criteria leerlingen waren 

geselecteerd voor extra ondersteuning buiten de klas.  Dit beleid is aangepast.   School heeft 

nader bepaald  welke kinderen in aanmerking komen voor hulp buiten de klas, waar het tot 

de basiszorg behoort  (OPP + Zorgniveau 3 technisch lezen; individuele handelingsplannen)  

Voor deze hulp  is de onderwijsassistent  ingezet.   

Ondersteuning van Chinski wordt vanaf schooljaar 2016-2017 ingezet voor extra 

arrangementen en niet meer voor zorgniveau 3 van het dyslexieprotocol.  Dit behoort tot de 

basiszorg. 

 

Crisissituaties/ thuiszitters/noodprocedures 

In dit schooljaar is er 1 leerling geweest in groep 5, die in afwachting van plaatsing op het 

SBO gedurende 2 maanden thuis heeft verbleven. Dit is in goed overleg met ouder en 

gezinsvoogd gegaan.  

Ook was er 1 leerling in de onderbouw, die in afwachting van plaatsing op het SO, de 

middagen thuis heeft verbleven en slechts een deel van de ochtend op school was. 

Verwijzingen SBO –SO   

Er zijn in dit schooljaar 2 leerlingen uit groep 5 naar het SBO uitgestroomd. 

Er is 1 leerling uit een kleutergroep uitgestroomd naar het SO. 

Aan het eind van het schooljaar zijn we in afwachting van 2 TLV’s. Deze kinderen zullen rond 

de herfstvakantie van het volgend schooljaar uitstromen naar S(B)O. 

 

 

 

6. Personeelsbeleid 

 

In- en uitstroom personeel 

Er is weinig verloop in personeel. Aan het eind van het schooljaar zijn twee collega’s 

vertrokken, naar een andere school. Dit betrof een interne begeleider en een leerkracht, die 

beiden al een aantal jaren op de Olympiaschool werkten en toe waren aan een nieuwe 

plek.  

 

Ziekteverzuim 

Een leerkracht is het hele jaar al ziek en de vraag is of deze leerkracht weer deel zal gaan 

nemen aan het arbeidsproces. Daar zal aan het begin van volgend schooljaar duidelijkheid 

in komen. Naast een collega die wat langer uitviel vanwege een gebroken sleutelbeen, is er  
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verder niet veel verzuimd. Het ziekteverzuim op de Olympiaschool lag in dit schooljaar op 6,9 

gemiddeld. Stichtingsbreed was het gemiddelde 8,09. Landelijk is in 2015 het 

verzuimpercentage onder onderwijzend personeel basisonderwijs 6,3. 

    

 

Scholing 

Er is veel teamscholing geweest dit jaar op onderdelen van het pedagogisch-didactisch 

handelen en handelingsgericht werken.  Het resultaat hiervan is ook terug te zien in het 

schoolbeeld pedagogisch-didactisch handelen en het systeem van handelingsgericht  

werken.  Zie hiervoor ook de evaluaties  in verbeterplannen 2015-2016.  

Daarnaast heeft een aantal teamleden gebruik gemaakt van een lerarenbeurs voor 

scholing op verschillende vakgebieden (bouwcoördinator, specialist 21ste eeuwse 

vaardigheden, cultuurbegeleider), Ook is een van de leerkrachten gestart met Taakspel. 

Gesprekkencyclus 

Dit schooljaar is er met alle collega’s een functioneringsgesprek gevoerd en zijn er twee 

lesbezoeken geweest.  De gesprekken cyclus is onderdeel van de cyclus van kwaliteitszorg.  

Functiemix 

De drie bouwcoördinatoren krijgen vanaf dit schooljaar salaris conform de LB-inschaling. 

Ook de ICT-coördinator komt in aanmerking voor een LB-inschaling. 

  

   

 

7. Organisatie en management 

 
Er zijn dit schooljaar geen organisatorische veranderingen doorgevoerd. Er wordt gewerkt 

met een managementteam(MT),  bestaande uit 3 bouwcoördinatoren en de directeur. 

Daarnaast schuiven de interne begeleiders (IB) een keer per periode aan en zo nodig 

vaker. De directeur overlegt een keer per twee weken met MT en met IB.  

Aangezien de leden van het MT geen ambulante tijd hebben (daar is geen formatieruimte 

voor), is hun rol beperkt. Zij zijn vertegenwoordigers van de verschillende bouwen en 

bereiden de bouwvergadering voor.  Zij zijn alledrie aanspreekpunt voor de directeur. 

 

Daarnaast zijn er team- en bouwvergaderingen, met voornamelijk onderwijsinhoudelijke 

onderwerpen en uitwisseling van good practices. We kunnen hier nog effectiever mee aan 

de gang.  Ook moeten de vergadertijden nog beter afgestemd worden met de balleturen, 

zodat de collega’s van de balletafdeling ook bij de vergaderingen kunnen zijn. 

 

Contacten met MR en OR zijn prima. Zeer actieve, betrokken geledingen, waarvan de 

voorzitters regelmatig overleggen.  Een speciale plaats neemt hierin de balletafdeling in. Er 

is geen ouder die vast deel uitmaakt van bv. de MR. Op afroep en afspraak komt een 

afgevaardigde van de oudercommissie van de ballet bij de vergadering. Dit werkt tot nu 

toe goed. De directeur is gesprekspartner op afroep van beide geledingen. 
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8. Financieel beleid 

 

 

De realisatie van de begroting van 2015 is als aparte bijlage toegevoegd aan dit jaarverslag. Het  

uiteindelijke tekort is kleiner dan was begroot.  

 

 

 

9. Huisvesting en ICT 

 

Dit schooljaar zijn we weer terugverhuisd naar het eigenlijke schoolgebouw,  

nadat dat grondig is verbouwd in het voorafgaande schooljaar.   

In het begin van het schooljaar werden er nog de laatste werkzaamheden afgerond, 

terwijl de school alweer volop draaide. Dit vormde geen probleem voor het onderwijs.   

Zowel het gebouw als het nieuwe schoolplein bevalt team, kinderen en ouders heel goed.  

Afgezien van enkele moderniteiten die ons iets minder bevallen (zoals het  

automatisch op- en neergaan van de markiezen) is iedereen heel blij met  

het gebouw. Met name het licht en de ruimte wordt door iedereen enorm gewaardeerd. 

Bij het betrekken van het nieuwe gebouw, zijn er voor alle klassen nieuwe  

digiborden geplaatst. Ook zijn er inmiddels 60 chromebooks, waarop de kinderen  

kunnen werken. Een groot probleem hierbij is de ontoereikende WIFI, waardoor  er  

veel ergernis is. Het is gebleken dat het inmeten van de toegangspunten voor de WIFI,  

gedaan is voor de verbouwing, waarbij geen rekening is gehouden met de nieuwe  

situatie. In het komende schooljaar moet daar echt verbetering in worden gebracht.  

Voor de dependance aan de Agamemnonstraat staat voor het volgende schooljaar  

vernieuwing van de digiborden gepland. Deze borden gaan mee in een stichtingsbrede 

bovenschoolse aanbesteding. 
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10. Overig 

 

Resultaten  vragenlijsten  WMK-PO  

Analyse van de vragenlijst ‘Sociale veiligheid personeel’, afgenomen najaar 2015 

Eenmaal per twee jaar wordt in het kader van kwaliteitszorg een digitale vragenlijst 

afgenomen bij het personeel, met vragen over de sociale veiligheid op school. Hiervoor 

gebruiken we de vragenlijst uit WMK-po, die volledig is afgestemd op het toezichtskader van 

de Inspectie van onderwijs. We hanteren ook de daarbij behorende normering. 

Voor de analyse van de uitkomsten, is ook een vergelijking gemaakt met de uitkomst van 

twee jaar geleden. 

 

Analyse en beoordeling van de uitkomst en daaruit voortvloeiende acties. 

 

Voor de analyse en de beoordeling is het goed om de waardering van de scores, die 

gehanteerd worden op een rij te zetten: 

 
Waardering van de scores  

Een score tot 2,50 Onvoldoende 

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig) 

Een score tussen 3,00 en 3,25 voldoende 

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende 

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed 

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend  

 

 

Hieronder in het overzicht de uitslagen en de vergelijking van de twee meest recent 

afgenomen vragenlijsten. 

 
Jaar Aantal 

respondenten 

Respons 

percentage 

Schoolscore Algemeen  

1*) 

Incidenten 

2*)  

2015 27 100% 3,75 3,63 3,73 

2013 7 28% 2,75 2,67 2,88 

 

1*) De vragen die bij dit onderdeel gesteld zijn hebben betrekking op het gevoel van 

veiligheid t.o.v. ouders, leerlingen, collega’s, communicatie en ondersteuning van de 

directie. 

2*) De vragen die bij dit onderdeel gesteld zijn hebben betrekking op pesten, chantage, 

discriminatie, seksuele intimidatie en vernieling/diefstal. 

 

In 2015 hebben alle personeelsleden de vragenlijst ingevuld.  

In 2013 heeft slechts 28% van de personeelsleden de vragenlijst ingevuld. Daarom kan aan 

 deze uitslag niet al te veel waarde gehecht worden.  

 

Volgens de normering van de vragenlijst scoren we op alle onderdelen ‘goed’, namelijk  

tussen de 3,50 en 3,75.  

 

Beoordeling en acties 

We zijn tevreden over de uitslagen op beide gebieden. 

Ten aanzien van de uitslag hebben we geconcludeerd dat we in vergelijking met  

de gemiddelde score van andere scholen (algemeen: 3,52 en incidenten: 3,73) behoorlijk 

 hoger scoren.  

We hebben besloten om op de zelfde voet door te gaan en geen verbeteracties in te 

zetten voor schooljaar 2016-2017.  
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Analyse van de vragenlijst ‘Sociale veiligheid kinderen’, afgenomen najaar 2015 

 

Inleiding 

Eenmaal per twee jaar wordt in het kader van kwaliteitszorg op de Olympiaschool een 

digitale vragenlijst afgenomen bij de kinderen van de groepen 5 t/m 8, met vragen over de 

sociale veiligheid op school. 

Hiervoor gebruiken we de vragenlijst uit WMK-po, die volledig is afgestemd op het 

toezichtskader van de Inspectie van onderwijs. We hanteren ook de daarbij behorende 

normering. 

 

Deze vragenlijst wordt tegelijkertijd op alle scholen van ons bestuur afgenomen, zodat ook 

op bestuursniveau gemonitord kan worden hoe het gesteld is met de sociale veiligheid van 

de kinderen van alle 21 scholen. 

 

Voor de analyse van de uitkomsten, is ook een vergelijking gemaakt met de uitkomst van 

twee jaar geleden. 

 

Analyse en beoordeling van de uitkomst en daaruit voortvloeiende acties. 

 

Voor de analyse en de beoordeling is het goed om de waardering van de scores, die 

gehanteerd worden op een rij te zetten: 

 
Waardering van de scores  

Een score tot 2,50 Onvoldoende 

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig) 

Een score tussen 3,00 en 3,25 voldoende 

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende 

Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed 

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend  

 

Hieronder in het overzicht de uitslagen en de vergelijking van de twee meest recent 

afgenomen vragenlijsten. 

 
Jaar Aantal 

respondent

en 

Respons 

percentage 

Schoolscore Algemeen 

1*) 

Algemeen 

2*) 

Incidenten  Tso  verbeterpunten 

2015 122 94% 3,30 3,31 3,38 3,36 2,90 TSO 

2013 68 47% 3,20 3,25 3,30 3,20 2,43 TSO 

 

1*) De vragen die bij dit onderdeel gesteld zijn hebben betrekking op het gevoel van 

veiligheid, regels en afspraken, samenwerken en pesten. 

2*) De vragen die bij dit onderdeel gesteld zijn hebben betrekking op het gedrag van de 

leerkracht t.a.v. pesten, uitlachen en bang zijn. 

 

In 2015 heeft het dubbele aantal kinderen de vragenlijst ingevuld.  

Ten opzichte van de uitkomst van 2013, is de score op alle onderdelen gestegen. 

 

Volgens de normering van de vragenlijst scoren we op alle onderdelen ‘ruim  

voldoende’, namelijk tussen de 3,25 en 3,50, behalve op het onderdeel TSO  

(tussenschoolse opvang), daar is de score ‘zwak (matig)’, namelijk tussen de 2,50 en 

 3,00. 

 

 

 

 



 

17 

 

 

 

Beoordeling 

We zijn tevreden over de uitslagen op de gebieden ‘algemeen’ en ‘incidenten’. 

 

Ten aanzien van de uitslag over TSO hebben we geconcludeerd dat we in vergelijking met  

de gemiddelde score van andere scholen (2,52) behoorlijk hoger scoren. We hebben op 

klasniveau gekeken hoe de beoordeling is. 

In de groepen 6 en 7 scoort de TSO net voldoende, nl. 3,00. In groep 5 en met name  

in groep 8 wordt de TSO onvoldoende gescoord. 

De kinderen van groep 8 hebben allemaal ingevuld, terwijl er van de 35 kinderen maar 24 

kinderen overblijven. 

 

Acties 

Ten aanzien van de onderdelen ‘algemeen’ en ‘incidenten’ zijn we tevreden met de uitslag 

en gaan we door met hoe we bezig zijn. 

Ten aanzien van het onderdeel ‘TSO’ hebben we besloten tot de volgende acties: 

 Gesprek met TSO-coördinator over de uitslag en haar kijk erop. 

 Doorgaan met het jaarlijks organiseren van cursussen ‘omgaan met gedrag’ voor de 

TSO-vrijwilligers. 

 Blijven monitoren hoe de vrijwilligers en de leerkrachten de groepen aan elkaar 

overdragen. 

 Monitoren op vasthouden één lijn in afspraken t.a.v. gedrag leerlingen van school en 

overblijf. 

 Door middel van bovenstaande acties streven naar voldoende beoordeling TSO in 

2017. 

 

 

Inspectie 

Zie rapportage onderzoeksverslag juni 2016  

 

Klachten  

Er zijn in dit schooljaar geen formele klachten geweest.  

 

Te laat komen  

Het verzuimbeleid heeft geleid tot 2 gesprekken met ouders, van wie de kinderen regelmatig 

te laat komen. Daarna was er verbetering.  

 

 


